ACTA ASSEMBLEA 26 DE MAIG DE 2015
Centre Cultural La Marina – Grau de Castelló
ORDRE DEL DIA
1. Possibilitat de revocació de la Mesa.
2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
3. Establir les línies generals de negociació amb la resta de formacions.
4. Precs i preguntes.
COMPOSICIÓ DE LA MESA
Paz Beltran
Nacho Calvo
Isabel Galera
Elvira del Moral

1. Possibilitat de revocació de la mesa.
La mesa queda ratificada.
2. Aprovació de l'acta anterior.
L’acta queda aprovada per consens.
3. Establir les línies generals de negociació amb la resta de formacions.
Per part de l'equip de negociació s'informa que els mitjans de comunicació estan publicant
noticies per exercir pressió però que ni PSOE ni Compromís ens han comunicat res clarament ni
han començat les negociacions. Es demana discreció a l'assemblea per no descobrir abans
d'hora les nostres propostes.
Al llarg del debat sorgeixen propostes i des de la Mesa es resumeix i remarca que fins ara hi
han hagut dos debats:
-Línies per a dur a la negociació.
-Formar part de l'equip de govern o no.
Es decideix que avui el debat versarà sobre les línies a dur a la negociació.
S'obri el torn de paraules per escoltar les propostes. Del debat sobre les línies de negociació
sorgeixen diverses propostes:
•

Auditoria externa. Ens encarreguem nosaltres o que sigui una auditoria ciutadana.

•

Proposta de transparència i una auditoria fins a les últimes conseqüències. A aquesta
proposta s'afegeix que l'auditoria es faça a partir d'una iniciativa ciutadana, amb
voluntàries, controlada per la ciutadania. Per altra banda s'explica que una cosa és una
auditoria externa realitzada per professionals i, un altra, una auditoria ciutadana sobre
concursos i contractacions de l'Ajuntament. S'afegeix la proposta de que l'auditoria es
pot fer amb personal propi de l'Ajuntament.

•

Revisió de les despeses i on es poden recol·locar partides. És possible recol·locar 18
milions d'euros per a serveis a la ciutadania.

•

Reducció del número d'assessors, sous, despeses de protocol, …. A aquesta proposta
s'afegeix també la reducció de cotxes oficials i càrrecs de lliure designació.

•

Rescat ciutadà. Pla de xoc.

•

Castelló ciutat lliure de desnonaments. Ha de ser CSM qui s'encarregue de dur a terme
aquesta tasca.

•

Reforma de les juntes de districte per a que els pressupostos siguen realment
participatius. S'han d'establir mecanismes de participació de la societat civil.

•

Pla de participació ciutadana.

•

Reunions de negociació públiques per una qüestió de transparència. I que aquestes
reunions siguin sempre a tres bandes.

•

Que totes les formacions incloses en la negociació signen un pla d’alertes de corrupció.

•

Es proposa que s'aturen projectes que puguin afectar de forma notable al futur de la
ciutat, fins que no sapiguem que anem a fer amb la nostra ciutat. En poc de temps
hauríem de tindre un PGOU perquè és una de les ferramentes importants que té una
ciutat.

•

Es proposa que el nostre Codi Ètic sigui una línia base en les negociacions.

Per poder treballar i concretar totes aquestes propostes es planteja la creació d'un grup de
treball que recolze al grup de negociació.

Finalitzat el debat sobre les línies de negociació sorgeixen propostes concretes que s'aproven
per consens:
•

Creació d'un grup de treball d'unes quinze persones, que recolzen a l'equip de
negociació, el qual haurà de treballar i concretar les propostes sorgides de l'assemblea.

•

Estem en posició d'anar a per l'Alcaldia. No ens hem de conformar amb la negociació
per donar suport a una candidata d'un altre partit.

•

Les propostes sorgides de l'assemblea són els màxims per començar a negociar. Les
negociacions han de ser a tres bandes.

•

S'ha de proposar a les candidates de les formacions amb les quals anem a negociar que
vinguin un dia a l'assemblea per a explicar les seves propostes.

L'equip de negociació comunica que l'assemblea serà informada de quan i amb qui es
produeixen les negociacions amb les altres formacions polítiques. També informa que al dia
següent hi ha previst un encontre amb Amparo Marco, cap de llista del PSOE, però que es
tracta d'una trobada informal.
Es recorde que dimecres 27 de maig està convocada una roda de premsa a les 12h en la Plaça
Santa Clara. Assistiran les quatre regidores i es convida a l'assemblea a acudir.

4. Precs i preguntes.
Es comunica que per a la propera assemblea ordinària es presentarà una proposta d'espai
obert per a la nostra organització i la ciutadania, per a tots els moviments socials, que sigui la
seu de CSM.
Es proposa tractar en la propera assemblea ordinària el tema de la conciliació familiar i laboral
per poder assistir a les assemblees. Proposta de grups de cuidadores per als més menuts,
horari rotatori d’assemblees, …. Es demana a l'assemblea que es duguen propostes.
Demà, dimecres 27 de maig, és l'últim recompte de vots en la Junta Electoral de Zona, a les 8
del matí. Assistiran Nacho i Iñaki.
Es pregunta quin format tindrà la roda de premsa de demà i de que es parlarà. La comissió de
comunicació informa que és per agrair a la gent que ens ha votat, que anem a manar obeint.
També informa que s'havia demanat la Plaça Major però que no s'ha concedit perquè hi havia
un acte ja programat i que, com a alternativa ens han oferit la Plaça Santa Clara.
Es demana a la comissió de comunicació que s'aprofite la roda de premsa per insistir en que
Castelló en Moviment no és Podem, ja que als mitjans de comunicació es fa sovint aquesta
identificació.

