
Acta Assemblea de Castelló en Moviment 16/06/2017

1.Revocació de la Mesa.

Es ratifica la Mesa actual.

2.Aprovació de l’acta anterior.

S’aproven les dues actes anteriors.

3.valoració dels dos anys del Pacte del Grau i debat sobre els possibles escenaris.

Es comença amb un anàlisis dels grups de treball. Des de habitatge i drets socials es parla d’un 
clar incompliment per la qüestió de l’ampliació del parc de vivendes publiques, que no ha 
augmentat, encara que si que ho ha fet la llista d’espera. També es continuen produint 
desnonaments després d’haver-se declarat Castelló com a ciutat lliure de desnonaments. Hi ha 
problemes i mancances en el tema de les vivendes d’emergència. La oficina de vivenda també 
té grans mancances de gestió, coordinació i treball en xarxa. Hi ha una proposta nostra de 
400.000€ que no creiem que es vaja a dur a terme. 

En quant a drets socials, si que ha augmentat el pressupost un 40%. També s’han fet millores 
en pobresa energètica, menjadors escolars, dependència... Però hi ha molta llista d’espera per 
a les usuàries. El pla d’accesibilitat encara està per executar després d’un any.

Des de participació es comenta que no s’ha acomplit el pacte i lo que s’ha fet, s’ha fet mal. S’ha
empitjorat la situació de la participació a la ciutat. Mala gestió en general per part de la 
regidora.

A nivell general, encara que hi ha certa ambigüitat en les propostes del pacte, si que hi ha certs 
elements objectivables, de si o no, i per norma general és que no. Per exemple en les àrees de 
vivenda i participació, ja esmentades. Tan sols ens contacten quan els interesen els nostres vots
i moltes coses importants passen per damunt i no se’ns consulta per a res.

Hi ha espais, com la mesa d’emergència, que van morint a soles. Es negocia en despatxos i les 
poques coses que surten endavant se les arroguen el govern. Ens faran partícips dels fracassos 
del pacte però no dels èxits. 

Dels nostres mínims que es van marcar durant les negociacions del pacte no s’ha acomplit cap 
(vivenda social, auditoria del deute...).

Desprès d’aquest anàlisis es comença a debatre sobre els possibles escenaris de futur del pacte
i com gestionar el nostre treball a les Institucions.

4.Aprovació del mètode de selecció de la nova assessora.

No hi ha esmenes, així que es presenta la proposta enviada per a la seua votació. Queda 
aprovat per consens. Es passa a que gent de l’assemblea es presente voluntària per al grup de 
selecció. S’enviarà un correu des de la Mesa fent crida per apuntar-se.

5. Proposta de col·laboració amb el grup Roquetes.



Es presenta el projecte de col·laboració amb el grup Roquetes, que consisteix en una aportació 
econòmica per a comprar pintures per a l’adequació d’un espai que estan revitalitzant. S’aprova
per consens.

6.Procès 2019.

Es posposa aquest punt a la següent assemblea.

7. Temes institucionals.

No hi ha dubtes ni res a comentar sobre les mocions i proposicions.


