Assemblea Castelló en Moviment 20/09/2019
Ordre del dia:
1. Revocació de la mesa
2. Debat i votació del document de dissolució
3. Precs i preguntes
1. Revocació de la mesa
Es manté la mesa.
2. Debat i votació del document de dissolució
Es passa a parlar la proposta de dissolució, es llig la proposta que s’ha fet.
De la primera esmena, sobre què fer amb els diners, s’aprova l’esmena per consens.
Sobre el segon punt, hi ha dubtes sobre com queda la qüestió dels diners. El més probable és que al
passar a ser un grup nou (grup mixt), la confluència rebrà menys diners, i el grup mixt rebrà certa
quantitat de diners. No es qüestiona que nosaltres renunciem al 20% que ens pertocava, però es
planteja que com a Castelló en Moviment es demane que aquests diners continuen anant a la
confluència. Finalment es decideix deixar en mans de la confluència aquesta qüestió, ja que si ens
desvinculem ja no hauriem d’opinar al respecte.
La esmena 4 planteja que les persones de Castelló en Moviment que estaven en llistes renuncien al
seu lloc. Es respon que això es pot plantejar però que en última instància serà decisió de la persona i
que no se’ls pot obligar a renunciar. Es deixa el punt com està, sense la esmena.
Sobre la dissolució del partit, es té una firma digital que seria suficient per si sola per a dissoldre el
partit, deixant la marca registrada. Es planteja un problema amb la marca, que segueix estant a nom
de les tres persones que inicialment la van registrar, i que fa temps que es volia canviar a uns altres
responsables. Es proposa que els anteriors regidors assumisquen la marca. Finalment es modifica el
punt de manera que els anteriors regidors queden responsables de dissoldre el partit i canviar els
responsables de la marca. Es planteja un altre problema, que és que els canvis de responsables de
partit s’han de fer en el primer trimestre de l’any. Es decideix que el partit es dissoldrà com abans
millor, i es canviaran els noms de la marca quan es puga, en principi en gener.
Es parla l’esmena número 3. El primer punt de l’esmena s’aprova per consens. Sobre el segon punt,
es planteja que passar al grup mixt serà una conseqüència legal directa de la dissolució. Es respon
que és un punt que forma part del comunicat i que és rellevant per a informar públicament de les
decisions i les seues conseqüències. S’aprova l’esmena per consens.
Es llig l’esmena 5, que s’aprova per consens.
Se segueix llegint el document en la part de comunicació externa. S’ha redactat conjuntament un
comunicat, que es llig a l’assemblea. En el primer paràgraf es demana incloure les eleccions del
2015 com a part de les que es va presentar CseM. Es comenta d’ampliar les crítiques als partits
polítics en plural, i no en singular, ja que els problemes s’han tingut amb els dos partits. Es defensa
per una part que en les negociacions no va ser igual el nivell de dificultat amb una part i una altra.
Es torna a llegir la part del comunicat que esmenta un partit en concret. Finalment es deixa la
menció concreta al partit, i es canvia la resta de referències a “partit” en singular a plural. Es
pregunta si s’hauria de concretar que el que volíem com a assemblea era dissoldre’ns, i que això té

unes conseqüències legals, i no a l’inrevés, és a dir, que el que es volia era que la representant de
CseM anara al grup mixt. Hi ha diverses intervencions defenent tant una postura com l’altra.
Finalment es decideix posar: “la regidora que fins ara representava a CseM a la confluència…
desvincula la seua tasca del nom i del llegat.”, deixant fora “passa a formar part del grup mixt”.
Afegir “CseM demanarà formalment a la secretaria de l’ajuntament el canvi de nom del grup
municipal Unides Podem – Castelló en Moviment – EUPV de manera que queden eliminades les
sigles de Castelló en Moviment”. Es penjarà el comunicat corregit en el menor temps possible, i
s’enviarà el correu esmentat a Podem i EUPV al mateix temps.
S’elimina el punt 8 sobre la persona portaveu. En cas que a algú se li pregunte, s’intentarà cenyir al
màxim al comunicat i el document.
Es parla del punt 9 i l’esmena 2. Es planteja donar una copia d’Alfresco a la UJI o alguna institució
que puga mantindre-ho com a part del seu arxiu. Hi ha dos persones de l’assemblea que tenen còpia
de tot. Per a passar-ho a alguna institució potser caldria filtrar el contingut, ja que contenen
informació privada i que podria resultar problemàtica. Es farà alguna copia més perquè no es perga,
però no es publica. S’aprova l’esmena 2, el servidor es renovarà anualment mentre algu el vulga
pagar; les xarxes es tancaran perquè ningú publique més, però no es borrarà el contingut.
La mesa s’encarregarà de fer el seguiment del procés fins que acabe, i penjarà les darreres dos actes
a la web.
3. Precs i preguntes
S’agraeix a la mesa la seua feina durant les darreres assemblees. També a tots els membres de
l’assemblea d’aquests 5 anys.

