ACTA
Assemblea ordinària de CSeM
Divendres 19 d’octubre de 2018 a les 19h
Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Explicació dels temes ja engegats seleccionats i repartiment dins del Grup Municipal dels temes que es
van prioritzar
4. Procés de confluència 2019: línies roges de l’estratègia negociadora
5. Pressupostos 2019: estratègia negociadora
6. Propostes al Ple
7. Precs i preguntes

1. Revocació de la Mesa
- La Mesa és confirmada per assentiment.
2. Aprovació de l’acta anterior
- S’aprova per assentiment.
3. Explicació dels temes ja engegats seleccionats i repartiment, dins del Grup Municipal (GM), dels
temes que es van prioritzar
- Entre els temes engegats o considerats, figuren: Ocupació / Vila Verda; Pla d’Igualtat intern; 2
iniciatives de la convocatòria de projectes externs (documental dels barris perifèrics i Esplai del Grau);
i festival (no engegat).
- El GM proposa el següent repartiment dels 4 temes aprovats per l’Assemblea com a prioritaris:
# Treball als barris (Anna), i, concretament, al següent: reivindicació del pont ciclopeatonal; control
d’obres de Becsa; elaboració d’un pla d’inversions a 4 anys vista comptant amb els consells de
districte; revisió de contractes, com ara els de neteja (s’ha parlat amb el barri de Maestria per fer
control i CSeM aplicació; accés al port (no tallar els barris del Sud); Esplai, prova pilot de
participació amb les xiquetes; descampats abandonats (portar-ho al Consell de Districte).
# Habitatge: Paz.
# Xavi: Ocupació / Parc Agrari.
# Iñaki: Diputació. Posar en evidència que és una institució prescindible a partir de propostes i
mocions.
4. Procés de confluència 2019: línies roges de l’estratègia negociadora
- Des de la Mesa es lligen la proposta completa i les dues propostes parcials presentades, així com les
esmenes a la proposta completa.
- Les dues propostes parcials s’accepten per assentiment.
- L’autor de la proposta completa la defensa, centrant-se en la coherència amb els valors fundacionals de
CSeM, i en desenvolupa els successius punts.

- S’inicia un debat intens i perllongat sobre la proposta defensada i, més en general, sobre el procés de
negociació amb les forces afins, amb un punt particularment debatut: les primàries conjuntes o no.
- Votacions: Persones amb dret a vot: 31. Quòrum: 20.
- Votacions de les esmenes a la proposta completa presentada:
# Punt 2. Esmena de supressió. 10 a favor, 17 en contra, 2 abstencions.
# Punt 2. Esmena d’addició. S’assumeix.
# Punt 3. Esmena d’addició. S’assumeix.
# Punt 3. Esmena de substitució. S’assumeix. S’acorda adaptar el redactat entre la persona que presenta
l’esmena i la persona que ha proposat el text bàsic.
# Punt 4. Esmena de substitució. Es transacciona i passa a esmena d’addició amb el següent text:
«Castelló en moviment apostarà per mecanismes que garantisquen la màxima participació.»
# Punt 5. Esmena de substitució. Es retira.
# Punt 6. Esmena d’adició. S’assumeix.
# Punt 7. Esmena d’adició. S’assumeix.
- Votació del text final resultant de les esmenes anteriors: 21 a favor, 5 en contra, 3 abstencions.
5. Pressupostos 2019: estratègia negociadora
- S’accepta per unanimitat la següent proposta del GM:
1. Incrementar en 1 milió d’euros, respecte a 2018, la partida destinada a compra d’habitatge.
2. Execució del Parc Agrari.
3. Cinc milions d’euros per a inversions en barris.
6. Propostes al Ple
- S’accepta per assentiment la intenció de vot presentada pel GM.
7. Precs i preguntes
- No n’hi ha.
_____________________________________________________________________

