
assemblea ordinària de Castelló en Moviment del 27 d'octubre de 2017

Ordre del dia:
1. Revocació de la Mesa (Ratificació)
2. Aprovació de l'acta anterior (Ratificació)
3. Augment de l'aportació a Castelló per la llengua (Votació)
4. Formar part de la plataforma front la contaminació del Serrallo (Votació)
5. Propostes als pressupostos municipals de 2018 (Debat i votació)
6. Precs i preguntes

1. Revocació de la Mesa

La mesa es manté.

2. Aprovació de l’acta anterior

L’acta s’aprova.

3. Augment de l’aportació a Castelló per la llengua

Es proposa augmentar l’aportació anual a la plataforma Castelló per la llengua ja que fins ara s’està 
aportant el mínim. Es planteja aportar-ne 150€ a l’any. També es planteja que caldria considerar, 
amb el total de diners de què disposem, a què volem dedicar-los, per poder distribuir-los 
adequadament. Relacionat amb el tema, cal alguna persona per assistir a les reunions de la 
plataforma representant a Castelló en Moviment, i també caldria actualitzar els comptes de Castelló 
en Moviment a la web pública. Les reunions es fan els dissabtes de matí, cada dos setmanes 
aproximadament, depenent de la necessitat.

S’entra en debat sobre com decidir la quantitat: en funció del que posen altres organitzacions, del 
què som capaços, etc. Algunes persones opinen que se’n podria posar més, però depèn de la 
disponibilitat i de si es vol fer servir per altres coses. Es fa notar que Castelló per la llengua vol 
alliberar una persona amb els diners disponibles.

Com a opció de consens, es proposa 200€ com a punt intermedi entre les propostes, i per a l’any 
següent fer un pressupost complet que incloga aquesta partida. La proposta s’aprova per consens.

4. Formar part de la plataforma front la contaminació del Serrallo

Fa una setmana hi va haver una reunió al Grau sobre el tema, per començar a conscienciar a la gent 
sobre el problema de la contaminació. Va sorgir la idea de formar una plataforma, que ja té una 
estructura organitzativa bàsica. No es vol que la plataforma estiga acaparada per cap partit, pot 
participar-hi qui vulga. Les accions inicials seran alertar sobre les olors degudes a la contaminació 
al Grau, per generar debat al voltant d’això. 

S’exposa que ja portem temps denunciant el problema, i que seria natural que entrarem a la 
plataforma. Les reunions son els dimarts a les 8 de la vesprada al Grau. Hi ha un grup de Whatsapp 
d’alertes general i un altre més reduït de comissió d’organització; qui vulga pot entrar al d’alertes.

Juntament amb el correu per demanar si algú acudeix a les reunions de Castelló per la Llengua, es 
demanarà si algú vol participar a les de la plataforma. S’aprova per consens entrar a la plataforma.



5. Propostes als pressupostos municipals de 2018

Es presenten les propostes:

Proposta de compra d’habitatge

Finalment es proposa comprar uns 14 habitatges amb una inversió d’aproximadament un milió 
d’euros. No es proposen més habitatges per assegurar que es puga gestionar correctament i no 
supose un col·lapse per a l’ajuntament. S’aprova per consens.

Proposta de compra d’espais verds

Es planteja la proposta per donar un impuls a la política ecològica de Castelló en Moviment. Es 
planteja comprar espais abandonats, que permeten entrar directament a intervenir en ells, a poder 
ser connectats entre ells. S’invertirien uns 5 milions d’euros, proposta que donaria marge de 
negociació.

Sorgeixen dubtes sobre la proposta, al voltant de com es comunica a la població, ja que és més 
difícil de fer entendre que la resta de propostes, directament vinculades a reclamacions anteriors. Es
considera que caldria concretar quins terrenys concrets serien, i donar un nom a la proposta per 
poder defendre-ho millor a nivell comunicatiu.

Com a part de la promoció de la proposta, es podria fer alguna sortida per conèixer el terme i 
sensibilitzar sobre la necessitat de recuperar espais. També estaria bé buscar alguna espècie 
autòctona i en perill per relacionar-la amb aquesta necessitat (possiblement, el samaruc). Es planteja
fer aquesta sortida en bici per al 4 de novembre. També es planteja que la sortida hauria de ser 
accessible, o dur algun cotxe per permetre que hi puga participar qui vulga. Tota la volta podrien ser
3 hores, de les deu del matí a la una.

Es planteja també de fer-ho coincidir amb una paella que s’havia de fer en un concurs de paelles al 
que se’ns havia convidat en el barri de San Agustí, però es descarta per limitacions d’horari entre les
dues activitats. El concurs és el 11 de novembre.

La proposta s’aprova per consens, a falta de completar-la amb les concrecions d’espais i el nom .

Proposta de jornals de vila

La proposta es fa intentant cobrir la meitat de la demanda que han tingut fins ara els jornals de vila, 
que serien uns 500 jornalers amb un pressupost total de 8 milions d’euros. Els perfils serien 
recuperació d’espais rústics, atenció a persones dependents, etc. Però es demanen propostes sobre 
quines feines podrien desenvolupar.

Es planteja que ara mateix ja existeix una borsa, en la que hi han uns perfils concrets, i que caldria 
que les feines que s’oferten les pogueren cobrir les persones de la borsa. La borsa és important per 
agilitzar el procés de selecció, ja que fer-lo de zero de nou seria costós.

També es comenta que seria important que els treballs no se centraren en l’obra, que és un sector 
molt masculinitzat, però amb el procés que ja es va dur l’any passat es van aplicar uns correctors de 
manera que finalment la proporció d’homes i dones va quedar bastant equilibrada. Una altra opció 
és allargar els contractes de sis mesos a un any, però d’aquesta manera s’arribaria a menys gent, i 
amb sis mesos és suficient per a que qui els tinga puga tornar a cobrar l’atur.



Sobre quins perfils de treballador s’oferten, es planteja l’opció d’ampliar la proposta als 
pressupostos concretant més aquesta part, o deixar a l’equip de govern que siga qui decidisca on 
han d’anar depenent dels programes que vulga desenvolupar. Es reitera que la borsa actual està 
equilibrada entre homes i dones, i que tornar-la a obrir podria suposar un col·lapse per a 
l’ajuntament.

Dins de les feines d’obra, es planteja dedicar-ne una part important a millorar l’accessibilitat de la 
ciutat. S’aprova per consens la proposta, mantenint la borsa, i enfocar feines a l’accessibilitat. 

Estratègia comunicativa de les propostes als pressupostos

Es llegeix la proposta d’estratègia. El passat 5 d’octubre es van decidir les tres propostes abans 
proposades i aprovades, i que es proposarien com a esmenes públiques als pressupostos; per tant, 
caldria pensar com comunicar cap a fora aquesta opció. A principis de desembre es farà una 
proposta del govern a la resta de grups, es donaran 5 dies per a fer esmenes, que després es duran a 
ple i votaran. Hauríem de ser capaços de centrar-nos en aquestes tres propostes. 

Per això, caldria presentar-les prèviament com a línies roges per a l’aprovació dels pressupostos 
(principis de novembre), i convidar-los a incloure-les directament en els pressupostos, abans de fer 
les esmenes. Durant novembre i desembre caldria centrar la comunicació (díptics, publicacions dels 
regidors, xarxes socials, entorn de persones de l’assemblea, reunions amb entitats que puguen estar 
interessades en les propostes, taules informatives per la ciutat, parlar sobre els incompliments dels 
acords del pressupost anterior...). Ací es plantegen quatre escenaris:

1. Es rebutgen totes les esmenes. Es presentarien les propostes com a esmenes.
2. S’inclouen part de les esmenes, amb quantitats insuficients. Es presentarien esmenes per 

completar les propostes i per augmentar les quantitats de les que si que s’incloguen.
3. S’inclouen, però amb quantitats insuficients. Es presentarien esmenes per ampliar les 

quantitats.
4. Accepten totes les propostes amb les quantitats suficients. No caldria fer esmenes públiques.

Caldria fer una assemblea extraordinària, quan es tinguen les propostes de tots els grups, i la 
resposta del govern, per plantejar què fer en aquest moment.

Presentada la proposta es planteja el dubte de què fer amb les dos propostes que van quedar en quart
i cinquè lloc en la votació. Es respon que es va entendre que caldria centrar la comunicació en les 
primeres tres propostes, mentre que les altres dos es presentarien igual com a esmenes, però sense 
centrar esforços comunicatius en la seua defensa. Es planteja que es podria vincular més la proposta
d’accessibilitat com a part de la de jornals de vila, incloent-lo en l’argumentari d’aquesta.

Es planteja que, a l’hora de plantejar les esmenes, com que caldrà indicar d’on sortiran els diners, en
comptes de retallar altres partides, proposar un increment d’ingressos, plantejant noves taxes, 
augments de taxes existents, etc. Però per tema de terminis, aquesta opció d’augmentar ingressos ja 
no la tindrem quan es presente la proposta de pressupostos de l’ajuntament. En comptes d’això, es 
poden considerar partides que ja sabem que tindran superàvit i justificar la reducció amb aquest 
argument.

S’aprova per consens l’estratègia comunicativa.



6. Precs i preguntes

Es demanen disculpes des de la mesa per no haver inclòs un document que es va enviar a principis 
de mes, sobre l’estratègia de vot de mocions a l’ajuntament. Es llegeix la proposta:

1. Revisar l’acord de treballar només amb proposicions, i plantejar la opció de proposar 
mocions d’urgència.

2. Votar les mocions de la resta de grups en funció del nostre acord o desacord i no en funció 
de l’interès polític.

3. Seguir proposant com a proposicions les propostes de major calat.

Es deixa la votació d’aquesta proposta per a la propera assemblea.

Es planteja que en el pacte del grau estava inclosa una proposta de «El pinar per al poble», i que 
caldria defensar-la, reclamant la part privatitzada del camp de golf per a tothom. Es planteja que per
a recuperar el pinar caldria tindre suport de gent que ho demane. Per tant, caldria posar-ho en 
l’agenda pública per veure si es té aquest suport. En algunes publicacions de Castelló en Moviment 
en xarxes ja hi han hagut comentaris insistint-nos en quan s’impulsarà la proposta. Es planteja que 
és un tema delicat perquè el model de pinar per a fer paelles tampoc no és el més adequat, per l’ús 
que se’n dona i les construccions que s’han fet. Encara així, la part ocupada pel camp de golf és 
aproximadament dos terços, i segurament convindria més assenyalar a aquesta part privada, que a la
resta de persones que van a fer paelles. Una opció per als jornals de vila seria l’adequació del pinar.

La representant de la comissió de festes té problemes per seguir anant-hi, i per tant també caldria 
algú que la substituïra. S’enviarà juntament amb la resta de participacions que s’han demanar en 
l’assemblea.

L’assemblea agraeix a la nostra representant en la comissió de festes i consell rector del patronat 
tota la feina que hi ha dedicat, que ha sigut molt important per tot el que s’ha aconseguit en aquest 
respecte.

Caldria fer un repàs de les persones que participen de diferents espais com a Castelló en Moviment, 
per veure si s’hi està anant o no.

Ahir es van aprovar les inversions financerament sostenibles de l’ajuntament. Des de Castelló en 
Moviment s’hi volia estar, però el govern municipal no ho volia. Negociant, abans del ple, es va 
acordar no estar dins del consell, però si dins d’un òrgan adjunt a aquest consell, de manera 
vinculant, així que es podrà influir en les decisions del consell; per aquesta raó, es va votar que si a 
la proposta.

Es recorda que, quan la mesa envia l’ordre del dia i els documents, se’ns pot recordar si hi ha algun 
error en els documents o l’ordre. 


