ACTA ASSEMBLEA 21-04-2017
Ordre del dia:
1.Revocació de la Mesa.
La Mesa queda ratificada per consens.
2.Aprovació de l'acta anterior.
Queda aprovada per consens.
3.Ratificació del nou reglament.
Queda aprovat per consens.
4.Grups de treball.
Drets socials i ciutat cuidadora: no hi ha novetats perque no s'han reunit.
Cultura: Es va fer una plutja d'idees per a donar forma a la línia de treball, parlant dels agents,
continguts, espais i organització.
Organització: Es farà una assemblea intermitja (12 de maig) amb la meitat dels grups, que
exposaran allò que han anat treballant i perfilaran línies polítiques sectorials. Es farà utilitzant com
a guía unes preguntes que va preparar la comissió d'organització.
Vivenda: S'està treballant en un model de conveni a l'Ajuntament per a la vivenda social.
5.Procès 2019. Ens presentem a les properes el·leccions?
Es fa un debat obert per a finalitzar amb una ronda de conclusions. Surgeixen possibles punts a
tractar:
1)Hem de fer un ideari? Què ha de contindre?
2)Ens presentem a les el·leccions? En quines condicions? Amb quina fòrmula jurídica?
3)Hem d'esperar posicionament de Podemos o prenem la inciativa?
4)Amb quines forcespolítiques hem de contar? Hem de parlar amb elles?
5)Què hem de fer respecte a la Diputació? Confluències territorials?
6)Hi ha que tractar els elements metodològics i procedimentals (codi ètic, primàries,
reglament, assessors...).
Es vota si fer una assemblea monogràfica o anar ficant punts de debat a cada asemblea.
Un punt a cada assemblea: 17 vots Monogràfica: 2 vots Abstencions: 2 vots
Queda aprovat ficar un punt a cada assemblea ordinària, començant pel punt 2, i, si escau, lligar-ho
amb els punts 3 i 4.
6.Temes institucionals.
6.1.Manca de transparència de l'empresa que gestiona els fems. Als pressupostos de 2017 es va
aprovar la inspecció de contractes de cara a les municipalitzacions. El primer a inspecció és el dels
fems (FCC). La qüestió és que calen més dades, però no arriben. Rafa Simó s'ha compromès a que
estarien a principis de maig. Es debateix què hem de fer com agrupació, mirant quantes coses s'han
fet i quantes no de tot el que es va decidir a les negociacions dels pressupostos.
Hi ha mols punts de propostes nostres que o no s'executen o van molt espai. Cal vore quin nivell de
pressió dur com agrupació front al govern. Al juny és el debat de l'estat de la ciutat i cal fer una
avaluació del pacte, cosa que es portarà a la propera assemblea.
6.2.Mocions. Declaració sobre el rebuig a l'exaltació de la dictadura durant la Setmana Santa. Es
propossa fer una esmena de adició, ficant el punt en el compromís de laïcitat. A instàncies d'aquesta
proposta es farà una proposició al voltant d'aquest tema.
Proposició de CS en moviment sobre finalitzar els contractes menors amb empreses relacionades

amb la Gürtel.
-No ha passat l'informe tècnic perquè els tècnics argumenten que sense sentència
condemnatòria exloure'ls seria discriminatori, cosa que nosaltres no veiem del tot clar,
perquè en els contractes menors hi ha capacitat d'elecció d'empreses per part de l'ajuntament.
-Agafant-se a un error a l'ordre del dia de la comissió plenària (dijous 20), el PP ha vetat que
la proposició es vote en la comissió i per tant que arribe al proper Ple per a ser debatuda. Per
a salvar aquest obstacle, com a alternatives s'ha presentat en forma de moció d'urgència i
s'ha sol·licitat a l'alcaldessa que ho incloga ella a l'ordre del dia del plenari. Cal fer una
campanya comunicativa en cas de que no es puga portar al plenari.
7.Donacions a la PAH.
Es presenta el projecte de la PAH per a fer una donació. Es proposa fer un protocol de donacions
per a plataformes i altres entitats, que anirà a una futura assemblea. Es vota si fer la donació.
A favor: 17 vots

En contra: 0 vots

Abstenció: 2 vots

S'aprova fer una donació.
A continuació es vota per la quantitat màxima presentada (1536€ anuals, 128€ mensuals).
A favor: 7 vots

En contra: 6 vots

Abstencions: 1 vot

Es fa votació en segona volta al no arribar al 66%
A favor: 9 vots:

En contra: 7 vots

Abstencions: 2 vots

S'aprova donar la quantitat presentada per la PAH.
8.Adhesió al manifest per la defensa del sistema públic de pensions.
S'està creant una plataforma en defensa del sistema públic de pensions, on Castelló en moviment
està al grup promotor. Es va consensuar un manifest i cada entitat ha d'aprovar-.ho individualment i
tornar amb la ratificació. Queda aprovat per consens.
9.Precs i preguntes.
No hi ha precs i preguntes.
Es tanca la sessió.

