
ASSEMBLEA ORDINÀRIA CASTELLÓ EN MOVIMENT

Lloc: La Teixidora
Data: 12 de maig de 2017
Hora: 19.00

1. Revocació de la Mesa

La Mesa queda ratificada.

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

L’acta és aprovada.

3. Presentació dels grups de treball.

Economia social
• Plataforma de comerciants

És el projecte més avançat
Idea: Crear plataforma per modernitzar al comerciant de la ciutat
Finançat per l’ajuntament

• Treball de la llar i complementaris
Mecanisme per a que les treballadores de la llar estiguen contractades.

• Mercats
Concursos per a mercats, sobretot en festes. Es detecta un possible problema i és que un mediador 
que guanye el concurs i revengue als comerciants. Per evitar això cal canviar les condicions del 
concurs per evitar pràctiques mafioses.

• Serveis nàutics
Sector pesquer i navilier. Crear treball en aquest sector.

• Club de futbol

S’obri torn de paraules:
La línia política del grup és la defensa del xicotet empresari i la defensa del cooperativisme.
Es pregunta si la proposta és que siguen els comerciants els que formen la cooperativa. Es respon 
que la idea és crear cooperativa oberta i implementar ferraments i tasca de cooperació sobre la 
pràctica, obert a tots els comerciants de Castelló. També crear sinergies amb comerciants de la resta 
de la província.

Pel que fa al treball de la llar, es pretén que la cooperativa també es puga presentar a concursos 
públics, com neteja escoles, ...

Remunicipalitzacions

Inflexió de contractes.
3 fases:
Anàlisi de dades de grans contractes econòmics. És on ens hem encallat. Pensen que ha de ser una 
línia roja de CSeM. Si es queda encallat el procés ens hauríem de plantejar la relació am l’equip de 
govern i el pacte del grau.
Dades públiques i formar al personal tècnic que ha de controlar les dades.
Exposició pública dels resultats.



Estudi remunicipalitzaions
També encallat a causa de l’ajuntament.

Campanya contra els tractats de lliure comerç.
Contacte amb la plataforma contra tractats de lliure comerç

Canvi d’empresa per servei externalitzat. Que passa amb els treballadors. Subrogació de contractes 
si el conveni col·lectiu ho admet. El que està passant és que l’empresa els torna a contractar però 
amb menys sou pel mateix treball.
Pel tema de clientelisme es va concloure que s’havia de veure cas per cas.
Cal fer pedagogia de com els tractats de lliure comerç en abstracte afecten al cas concret dels 
treballadors.

Temes de debat
Cooperativa de serveis públics. Figura jurídica única al País Valencià i Andalusia.
Clàusules socials en els contractes o remunicipalitzacions. Com no es pot remunicipalitzar d’avui 
per a demà, començar per incloure clàusules socials sempre amb la fi de la remunicipalització.

Conclusions/reptes

S’obri torn de paraules:
Pel que fa al rebut aigua es considera que l’hauria d’enviar l'ajuntament igual que el rebut de fem.
Remunicipalitzacions. El personal de l’empresa remunicipalitzada hauria o no de passar directament
a ser funcionari?.
La inspecció de contractes es troba encallada. La data límit va ser el dia 5 i el dia 8 va arribar més 
informació. Es va quedar que igualment anem a demanar l’informe jurídic encara que hagui arribat 
una part per a que se sigui conscient a l’ajuntament.
Subrogació. Es considera que la qüestió principal per a CSeM no ha de ser la situació laboral (tema 
subrogació) sinó revertir privatitzacions. Hem de decidir  quin servei s’ha de remunicipalitzar més 
que la situació laboral dels treballadors
Interventors d’alguns ajuntaments consideren que les borses de treball en les remunicipalitzacions 
es poden fer perquè no suposa augment de plantilla ja que la massa salarial es la mateixa, tanmateix 
altres consideren que no es pot fer.
Fer remunicipalització sense consens amb els treballadores es considera difícil.
S’hauria d’estudiar d’entre tots els plecs de condicions quin és el més viable per a remunicipalitzar 
a curt termini, per exemple, algun contracte menut. Caldria fer-ho abans de dos anys, estudiar i 
executar un cas.
Es va tindre ronda de converses amb sindicats i ens donaven suport perquè la por dels treballadors 
és perdre el treball. No sempre va a ser fàcil mantenir el lloc de treball de la gent.
Han passat dos anys i estem molt parats tot i que era un dels punts del pacte del grau.
Es pregunta si al llarg d’aquests 4 anys hi ha algun contracte que tinga venciment, ja que en aqueix 
cas el cost de la remunicipalització es 0. Es respon que per això es va encarregar un estudi però no 
tira endavant.
Hem de tenir en compte quins mecanismes tenim nosaltres per a enfrontar això i el nivell 
d'exigència que li hem de plantejar al govern.

Urbanisme

Grup prou parat en quant a reunions per la qual cosa no s’ha pogut elaborar document.
Es van fent propostes a l’ajuntament com el Pla Renove de mobilitat sostenible amb vehicles 
elèctrics, o la disminució de velocitat al casc urbà.



PGOU. S’han reprès les reunions amb Compromís i PSOE, que son informatives. Ara és el gran 
repte que tenim.

Torns de paraula
És necessari convocar una assemblea per a veure com votem el PGOU. 
Es proposa que es pot votar si sols en cas que compleixi certes condicions.
És una necessitat que algú ens oriente per a que un PGOU siga acceptable, cap on ha d’anar per a 
que la ciutat siga d’una determinada manera. Es buscara a algú que ens ajude en això. S’ha parlat ja 
amb un equip d’arquitectes i amb un grup que es dedica a elaborar PGOUs.
Treballar segons el nostre programa i decidir en base a això.
La intermodal, cal o no cal? Hem demanat que ens faciliten l’estudi sobre la intermodal per poder 
analitzar-lo críticament. 
Estaria be poder decidir quin es l’espai per a abordar metodològicament els ítems que s’han parlat 
ací. Es decideix que l’espai és el grup de treball ja format i el regidor encarregat convocarà al grup.

4. Precs i preguntes

Es demana que consten en acta felicitacions i agraïment personal a les persones que estan penjant 
els comptes actualitzats en la web.

Des de la Mesa es demana compromés per a acomplir els objectius que ens em marcat ja que sols hi
ha hagut exposició de dos dels quatre grups de treball. 

Es prega puntualitat en l'assistència a l’assemblea.


