
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA CASTELLÓ EN MOVIMENT

Lloc: La Teixidora
Data: 23 de març de 2018

1-Revocació de la Mesa.
La Mesa queda ratificada.

2-Aprovació de l'acta anterior.
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior.

3-Procés 2019: Diputació.

Es presenta proposta: Aconseguir representació en els tres partits judicials de Vinaròs, Nules-Vall 
d’Uxò i Castelló. S’ha fet estudi i projecció segons els últims resultats electorals. Presentar-se en 
coalició en cadascú dels tres partits judicials promovent tres coalicions diferents i desprès actuar de 
forma combinada. Els altres dos punts de la proposta són com presentar-se, si com a agrupació 
d’electors o no i com fer les primàries.
S’aclareix que ara no es va a decidir la forma jurídica, s’ha de pensar en la Diputació sense tindre en
compte la forma jurídica, encara que queda descartada la coalició d’electors.
Esmena d'addició: Afegir «en coalició amb els partits polítics amb els quals CSeM té afinitat, com 
ara Esquerra Unida i Podem».
Es debat al voltant de la proposta i l’esmena.
Es proposa no votar avui sinó començar els contactes i presentar un informe valoratiu a l’assemblea 
per a poder prendre decisions.
Les persones que han fet la proposta accepten l’esmena d’addició i canvien la proposta sobre 
l’àmbit d’actuació deixant sols la nostra iniciativa en el partit judicial de Castelló.
Decisions a prendre:
1.- Anem a per la Diputació?
2.- Es descarta la coalició d’electors, si anem a per la Diputació.
3.- Centrar-nos sols en el partit judicial de Castelló.

Es procedeix a la votació dels tres punts junts.
Cens: 22
Dret a vot: 13
A favor 9
En contra 0
Abstenció 4
S’aproven els tres punts.

4-Dinàmica per triar en què gastem els diners de Castelló en moviment.

ESTUDIS COMUNICACIÓ ACTIVITATS/
DINAMITZACIÓ

Think Tank,          Escola Part.
Social Lab          Ciutadana

Estudis         Pla d’Igualtat      Proposta econ-lab
demanda       Municipalis.       Vila Verda
popular

Assessorament extern

1

Ràdio          Mailing periòdic          Revista
Internet        d’actualitat                  
             
                     Mailing Pinar 

    2                             3                           4

Activitats         La Teixidora         Potenciar
Lúdiques-                                  Associacionisme
Polítiques

Concert/Festival                         Convocatòria
reivindicatiu                                externa de 
                                                    projectes

        5                          6                       7



Projectes/Vots

Projectes VERD BLAU GROC ROIG

1. Think Tank, Escola Participació, Estudis, Pla d’Igualtat, Escola, Vila Verda 18 11 1

2. Ràdio per Internet 1 3

3. Mailings 3

4. Revista 1

5. Activitats lúdiques-polítiques, Concert/Festival reivindicatiu 6 10 5

6. La Teixidora 3 4 2

7. Potenciar associacionisme, Convocatòria externa de projectes 3 11

Verd: Si i m’implique
Blau: M’agrada però la meva implicació serà puntual
Groc: M’agrada però no puc implicar-me
Roig: No m’agrada

Es decideix posposar la votació per escollir quines propostes es financen i es procedirà a anàlisi de 
la dinàmica per part de coordinació i participació.

5-Temes institucionals.

S’expliquen les mocions, declaracions institucionals i proposicions que presenta el grup municipal 
de Castelló en Moviment, en solitari, o conjuntament amb els grups municipals d’altres partits 
polítics.

S’informa que el dia 6 d’abril de 2018 es convoca assemblea extraordinària per a tractar el PGOU.

6-Precs i preguntes.

No hi ha precs ni preguntes.


