
Assemblea ordinària de Castelló en Moviment del 15 de desembre de 2017

Ordre del dia:
1. Revocació de la Mesa (ratificació)
2. Aprovació de l'acta anterior (ratificació)
3. Explicació de la situació dels pressupostos 2018 (exposició)
4. Aportacions de Castelló en moviment al PGOU (debat i votació)
5. Proposta desenvolupada de Vila Verda (debat i votació)
6. Proposta de curs d'Escola Valenciana (debat i votació)
7. Temes institucionals (debat i votació)
8. Precs i preguntes

1. Revocació de la Mesa

La mesa es ratifica.

2. Aprovació de l’acta anterior

Les actes encara no estan penjades, de manera que no es pot aprovar encara. A la següent assemblea
es ratificaran les dels dies 27 d’octubre, 24 de novembre i 15 de desembre.

3. Explicació de la situació dels pressupostos 2018

Es va fer una roda de premsa conjunta amb els membres del govern en la que no es va dir que 
aniríem a esmenes. Després es van presentar públicament les nostres propostes i el govern es va 
posar en contacte amb nosaltres per negociar-les, però marcant que el marge de maniobra era de 
mig o un milió, i després han anant augmentant les quantitats. Arribat cert punt, el govern ha deixat 
de fer aproximacions, pel que suposem que estan pactant els pressupostos amb Ciudadanos.

Després de deixar de negociar, l’alcaldessa va fer un ultimàtum al que es va respondre que la nostra 
postura no era una estratègia sinó que defensàvem les nostres propostes tal com estaven, després del
qual no hi ha hagut més converses. Per part del govern, excusen el poc marge de maniobra per una 
banda perquè què els costa molt fer els pressupostos i per tant després és difícil modificar-los, i per 
altra banda, consideren que ja s’inclouen propostes nostres, i que per tant no podem considerar que 
les de Castelló, ara són les úniques nostres que han entrat. Rebutgem aquest argument per 
l’experiència passada de què propostes nostres no s’acaben executant.

El calendari canvia un poc perquè els pressupostos s’aprovaran en gener. Més endavant ens arribarà 
la proposta definitiva i les esmenes dels altres grups. Això s’havia de fer en desembre, però 
finalment es farà en gener.

4. Aportacions de Castelló en moviment al PGOU (debat i votació)

No s’han fet esmenes al document. Està disponible la documentació per si algú està interessat. La 
setmana que ve segurament es reunirà el grup del PGOU i es pot revisar la documentació aleshores. 
Probablement, a mitjans de gener sortirà tot a exposició pública, per votar-ho en febrer. El PP està 
disposat a moure el tema en les zones que tenen més pes, però també altres zones de la ciutat s’estan
organitzant per la seua banda. 

El document, tal com es va enviar, queda aprovat per consens.



5. Proposta desenvolupada de Vila Verda (debat i votació)

Dins de les propostes que es va decidir fer als pressupostos, una era l’adquisició de terrenys per 
dedicar-les a zones verdes, l’anomenada proposta de Vila Verda, que ha sigut la que més interès ha 
despertat en els mitjans de comunicació, per la qual cosa es voldria aprofundir i treballar més, per 
aprofitar-ho comunicativament, al carrer i a xarxes. S’ha enviat un document al que es poden fer 
aportacions explicant la nostra proposta.

Es comenta que, dins de la proposta, queda un poc oblidat el Grau, per la qual cosa potser seria 
interessant que alguna de les zones a adquirir fóra del Grau. Es respon que és cert que el casc urbà 
queda bastant oblidat, no sols el Grau sinó Castelló, però que es podria incloure a la proposta la 
opció de peatonalitzar el centre del Grau. L’assemblea està d’acord en incloure alguna proposta 
referent al Grau, no necessàriament aquesta. Com que la proposta ha de sortir a xarxes el 9 de gener,
no pot tornar a passar per assemblea. 

S’aprova el document per consens i es delega en el grup municipal i l’assessor del PGOU que 
incloguen una proposta referent al Grau.

6. Proposta de curs d'Escola Valenciana (debat i votació)

Escola Valenciana fa cursos de valencià, i demana l’espai de la Teixidora per poder-los 
desenvolupar. Els cursos son pagats, però està tot regularitzat, els professors cobren, etc. Es planteja
si s’haurien de fer cursos en els que es cobre/es pague a professors, però es respon que ja s’ha fet en
altres moments, com el curs de monitors.

Es vota si es pot fer o no: 12 vots a favor, 2 abstencions, cap en contra. S’aprova.

7. Temes institucionals (debat i votació)

S’han enviat les mocions, tant les nostres com la resta, i la intenció de vot. En aquest ple, es 
presenten propostes que ja estaven en l’anterior pressupost i no s’han dut a terme.

• Patronat de l’habitatge. Es va fer ja un estudi sobre la creació del patronat d’habitatge, que 
proposava fer una empresa municipal, però com això pot tardar, la moció proposa reforçar 
l’oficina d’habitatge ja existent.

• Fer una plataforma online per als comerciants de la ciutat. Fa pocs dies ens vam reunir amb 
els comerciants, i es torna a presentar com a moció.

També dues mocions que no estaven prèviament als pressupostos. La primera, demana mesures per 
protegir la parcel·la que ocupa l’aeròdrom del pinar. La segona, que proposa preparar Castelló per al
premi de ciutat verda europea de 2030. 

Respecte a esmenes d’altres grups. Ciutadans ha presentat una moció per celebrar els 40 anys de la 
constitució, fer actes commemoratius, etc. S’ha esmenat la proposta per proposar que la celebració 
es centre en els articles del dret a l’habitatge, del dret al treball, i que els recursos han d’estar al 
servei de l’interès general. Que també se centre en la reforma de l’article 135 per debatre al voltant 
de les polítiques d’austeritat, i en iniciar un procés constituent perquè les noves generacions puguen 
dir la seua sobre la constitució. 

Es planteja presentar per separat la part dels articles i la part de la reforma per facilitar que s’aprove 
alguna de les dues esmenes. A la diputació s’han proposat esmenes similars, centrant-se en que en 
comptes d’organitzar-se des de la diputació, s’organitze des de tot els grups polítics. Algunes 



persones no estan còmodes en fer esmenes que ens acaben portant a participar en actes 
commemoratius de la constitució. Es va tindre una discussió en la que es va plantejar que en el 
moment en el que estem no es pot dir, davant d’una celebració de la constitució, que no volem saber
res sobre la constitució, perquè se’ns pot encasellar i atacar molt fàcilment. Es respon que, per 
coherència, caldria no participar de cap acte constitucionalista, encara que ens lleve vots. Per altra 
banda es demana diferenciar el sistema de la gestió que s’ha fet del sistema, ja que es considera que 
els problemes que hi ha d’habitatge, etc. Són derivats de la gestió que s’ha fet de la constitució i no 
per problemes intrínsecs d’aquesta. Des de la diputació es planteja que preparar els actes a partir de 
partits i societat civil ens permet canviar el discurs al voltant de la constitució. Per altra banda, 
participar dels actes però proposant que, amb un 60% de població que no ha votat la constitució, és 
un moment d’iniciar un procés constituent, ens podem apropiar del discurs en comptes de quedar al 
marge. Es planteja que el pacte constitucional està trencat per raons com el 135 i el 155, i que cal 
remarcar aquesta postura. Seguint amb intervencions anteriors, es remarca que el que no es vol es 
plantejar mocions que puguen aprovar per consens PP, PSOE i Ciudadanos, perquè això ens posarà 
en una postura contradictòria amb postulats amb què nosaltres i Comuns, Guanyems, etc. ens vam 
presentar. A més, es planteja que encara que ara ens diguen a tots que si, probablement quan arribe 
el moment es faran els actes que considere el govern de torn i se’ns girarà en contra. Es respon que, 
si ho fem, ens hem d’obligar i obligar al govern a complir el que s’aprove, i que els actes acaben 
sent un debat públic entre totes les postures al voltant de la constitució.

Per decidir què es fa amb les esmenes a la diputació i l’ajuntament, es llig la moció de la diputació. 
La moció remarca que la celebració s’organitzarà des de la diputació i tots els grups, amb 
participació ciutadana; mentre que la que es proposava des de Ciudadanos remarcava que la 
diputació s’adheria als actes que s’organitzaren des del govern central.

Es vota la moció de la diputació: 4 vots a favor, 6 abstencions, 4 vots en contra. Empat. S’obre una 
segona ronda de debat i explicació de la moció. La moció de la diputació està com està després d’un
debat entre els grups, mentre que la moció a l’ajuntament no s’ha parlat encara, i per tant és més 
propera a postures de Castelló en Moviment. A la diputació pensen que eixirà com a Declaració 
institucional perquè ja s’ha fet la transaccional amb tots els grups. Es remarca que no és casualitat 
que ara es plantegen aquestes mocions, i que forma part d’una estratègia estatal.

Es fa la segona votació de la moció de la diputació, en la que és suficient guanyar per majoria 
simple. 5 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció. Es retira l’esmena a la diputació.

Es planteja la votació de la moció de l’ajuntament, es torna a explicar aquesta vegada les esmenes a 
la moció de Ciudadanos. Les esmenes estan redactades pensant que no les acceptaran. Són tres 
esmenes d’addició, i per tant cap part de la moció de Ciudadanos es llevaria. En comptes de fer una 
esmena a la totalitat, o propostes en contra, es fan esmenes propositives que no poden assumir.

Es vota si es presenten les esmenes, que haurien d’acceptar en la seua totalitat, o si directament 
votar en contra de la moció. 12 vots a favor, 1 en contra, i cap abstenció. S’aprova presentar les 
esmenes.

Es fa un debat sobre la conveniència de fer mocions en general, i les mocions que s’han presentat en
concret, per la poca urgència per exemple de la candidatura de Castelló a ciutat verda per 2030. El 
debat ja es va tindre a l’assemblea anterior, en que es va aprovar un canvi d’estratègia, i per tant el 
criteri de l’assemblea es manté.

Es planteja votar que es reformule la moció de ciutat verda o es mantinga. 13 vots a favor de 
mantindre l’esmena, cap en contra i cap abstenció. La moció es manté.



Seguint amb el plantejat a la darrera assemblea de introduir les mocions pròpies el més aviat 
possible, es presenten tres mocions que es duran desenvolupades i es votaran per la propera 
assemblea. 

La primera és feta a partir d’una demanda dels taxistes, en contra dels VTC (companyies de taxi 
virtuals, com Uber). En la moció es proposa sobretot instar a govern a que es facen més controls, 
però s’ha reformulat un poc la moció per incloure propostes més locals com punts de càrrega per a 
taxis elèctrics. Es planteja incloure a la moció que les llicències de taxi no es puguen transmetre, 
però es respon que seria contradictori incloure-ho en la mateixa moció, que justament és en defensa 
de les reivindicacions del sector del taxi.

La segona sorgeix a partir d’una declaració institucional que demanava portar la ESO al complet als
centres CAES, començant amb una prova pilot al Carles Selma i un estudi de necessitats de la resta 
de CAES de Castelló. El Carles Selma, ens informa que encara no s’ha contactat amb ells, i per 
lligar la iniciativa amb la declaració es proposa presentar una moció que demane iniciar les obres de
les dues aules que calen per la prova pilot.

Finalment, la tercera és una moció sobre accessibilitat. La idea és que el pinar, el planetari i el parc 
Ribalta s’incloguen en el catàleg de rutes accessibles del País Valencià.

Sobre la proposta de dictamen sobre la comissió d’investigació de festes que es va fer, es votarà que
si a la que presenta Ciudadanos, ja que va enviar una proposta casi idèntica a la nostra.

8. Precs i preguntes

Demà dissabte 16 és la commemoració de les Normes de Castelló i Castelló en Moviment munta 
taula. Cal gent per muntar i per estar allà. Es durà tot el material de Castelló en Moviment que es 
puga. 

S’ha presentat ja el canvi de domicili social de l’agrupació d’electors, només falta una signatura. 
Esperem que la setmana que ve estiga acabat.

S’està elaborant el pla lector d’ajuda al desenvolupament. Estaria bé tindre una persona en la 
comissió que ho està elaborant. Una persona de Castelló en Moviment hi participarà, i es farà 
formació oberta a tothom al respecte.


