
ASSEMBLEA ORDINÀRIA CASTELLÓ EN MOVIMENT

Lloc: La Teixidora
Data: 5 d’octubre de 2017
Hora: 19.30

1. Revocació de la Mesa.

La Mesa es ratifica.

2. Aprovació de l’acta anterior.

L’acta queda aprovada.

3. Propostes als pressupostos de 2018.

Es presenten sis propostes:

1. 500 Jornals de vila. 8 milions.
Cobrim les necessitats de la meitat de les persones que s’han presentat enguany (que han
sigut unes mil). No es cap bogeria perquè hi ha creada una borsa de treball i es pot utilitzar
eixa borsa.
Es una aposta per l’ocupació des de l’administració local. Ara són contractes de 6 mesos de
durada per a persones en situació de vulnerabilitat. 
Està per desenvolupar a que es dedicaran aquestes persones. Pel moment, estan treballant en
rehabilitació de vivenda municipal.
Caldria orientar-lo als perfils més vulnerables.

2. Pla d’Accessibilitat. 2 milions.
Destinar  l’1%  del  pressupost  municipal  al  pla  d’accessibilitat.  Aquesta  pla  està  per
desenvolupar i està tot per fer.
Els edificis públics avui no son accessibles.  Adequació de carrers. Es tracta de dotar de
pressupost al pla, que no està desenvolupat.

3. Renda bàsica municipal. 2 milions.
Canvi del model assistencial actual. Destinada a cobrir necessitats bàsiques i de vivenda. 

4. Adquisició de terrenys per part de l’Ajuntament per crear espais naturals. 5 milions.
Adquirir terrenys per a recuperar-los i protegir-los per a crear una xarxa d’espais naturals  i
connectors entre ells. Comprar els terrenys a proposta nostra. S’està preparant una eixida pel
terme municipal per avaluar quins terrenys son susceptibles.
La xifra anirà en funció de la proposta a l’Ajuntament.
Es proposa com a exemple «l’aeroclub per al poble». Es va mantenir una reunió amb els
responsables de l’aeroclub. Hauríem de treballar-lo be per a argumentar-lo. No és una gran
agressió i  es pot revertir molt fàcilment.  Encara no ho tenim suficientment madur per a
presentar-lo  a  aquests  pressupostos.  Caldria  buscar  una  alternativa  a  l’espai  destinat  a
prevenció d’incendis o deixar un tros per a ells.



5.  Creació d’una Oficina Tècnica per a gestió d’espais naturals.  i 1/2 milió. 
Serà  l’única  manera  de  gestionar  el  patrimoni  natural  que  tingui  continuïtat  i  no  que
dependrà del signe polític de l’Ajuntament. Seran projectes a llarg termini.

6. Compra de vivenda. Mínim 0.5 milions, fins a 1 milió.

Amb mig milió es podrien comprar entre 10-15 vivendes, es calcula que unes 12 vivendes.

Priorització de les propostes.

Hem arribat a aquest punt perquè volem crear debat en la ciutadania. Tot açò ho hem de fer
amb eixe paràmetre, pensar políticament en termes generals.

El 26% de la proposta no compromesa son uns 15 milions (representem un 26% dels votants
per la qual cosa tenim legitimitat per demanar un 26%)

S’obri votació. Cadascú ha de votar les 3 propostes que més li agraden.

Cens amb dret a vot 17 / Quòrum 8

Vots:

1. 13
2. 5
3. 7
4. 12
5. 0
6. 14

S’obri debat i s’acorda:
• Desenvolupar propostes per part dels grups de treball.
• Decidir si es va a esmenes públiques o no
• Plantejar estratègia comunicativa.

Es convoca assemblea extraordinària pel tema de pressupostos per al 26 o 27 d’octubre. La
Mesa convocarà a assemblea pel sistema habitual.

Quan isca el període d’esmenes als pressupostos tindrem cinc dies per a fer-hi esmenes i
recol·locar diners d’unes partides a unes altres. Es delega en el grup municipal aquesta tasca

4. Precs i preguntes.

 Es comunica que demà es el Correllengua. 


