
Assemblea Castelló en Moviment 30 de novembre de 2018

Ordre del dia
1. Revocació de la mesa i ampliació
2. Pressupost de Castelló en Moviment 2018
3. Pressupost ajuntament i diputació 2019
4. Plans de treball regidories
5. Estat de la negociació
6. Precs i preguntes

1. Revocació de la mesa i ampliació

Es manté la mesa. Es demana un mínim de dos persones més per complir amb el reglament. Entra 
una persona. Es proposa que una altra entre per sorteig. Com ningú més es presenta, s’accepta.

2. Pressupost de Castelló en Moviment 2018

S’explica la quantitat de diners que es tenen disponibles. Queda un sobrant de 2825€ sense 
pressupostar, que es proposa guardar per si hi ha imprevistos abans de març de 2019.

3. Pressupost ajuntament i diputació 2019

S’explica l’estat des les negociacions a l’ajuntament. El govern ja ha enviat la seua proposta 
consensuada entre Compromís i PSOE. Ens insten a entrar a les negociacions, des de Castelló en 
Moviment ja s’han presentat esmenes públiques. La setmana que ve s’iniciaran reunions. Si hi ha 
algú de l’assemblea interessat en participar de l’elaboració dels pressupostos, cal veure de quines 
partides llevar diners per posar-los en les nostres esmenes.

S’han presentat els pressupostos de patronats de turisme i festes. També es poden proposar 
alegacions a aquests pressupostos fins dilluns que ve.

S’explica que des de la diputació es treballarà per justificar el vot contrari als pressupostos.

4. Plans de treball regidories

Les quatre regidores expliquen els seus plans de treball.

Xavi: el pla del parc agrari ja està en mans del regidor competent, i per tant la calendarització a 
partir d’ara depèn més d’ell i no de nosaltres, als que només ens queda espentar perquè es faça 
efectiu. En general era un tema que s’havia evitat perquè tothom deia que no tenia clar com fer-ho. 
S’està apostant per què tots els sòls agrícoles i en els que no es puguen edificar formen part del parc
agrari. Ens hem reunit amb grups de llauradors per parlar-ho. Es va agafar documentació de 
Fuenlabrada com a referència, i s’ha parlat amb regidors d’allà. El nou regidor pareix més interessat
pel tema, i amb ell s’ha visitat Fuenlabrada. Allà van veure que simplement eren llauradors, i que 
l’ajuntament els aglutinava, els posava punts de venda, negociava amb grans superfícies per donar-
los espais, posen finques municipals… No han entrat encara en temes de productes ecològics, però 
ja tenen 20 persones que es guanyen la vida d’això. D’ací a Nadal es licitarà un estudi inicial per 
veure les possibilitats, i que abans que acabe la legislatura es tinga un document de com serà el parc
agrari, que es vol que assumisquen tots els grups perquè tinga més possibilitats de tirar endavant.

Paz: s’explica el document enviat. S’han fet una sèrie d’actuacions, com negociacions amb entitats 
bancàries, compra i lloguer d’habitatge, subvencions a rehabilitació, etc. Durant els últims tres anys.



Es fan diverses propostes a futur. Per una banda, propostes de polítiques d’emergència habitacional,
amb una ampliació del parc públic d’habitatge, on s’han proposat fins a 200 pisos que compleixen 
les condicions i dels quals enguany probablement se n’adquiriran 11 o 12. També es vol garantir el 
reallotjament d’emergència en cas de desnonaments. Per altra banda, es volen fer polítiques 
estructurals d’habitatge. El 80% de l’oferta és de venda, mentre que el 80% de la demanda és de 
lloguer. Per tant això incrementa molt el preu del lloguer. Cal per tant promocionar que els 
propietaris vulguen llogar en comptes de vendre. Les reticències son per por a tindre problemes amb
els inquilins i per no voler fer les gestions vinculades. Si l’ajuntament acompanyara en aquestes 
gestions es podria facilitar això. Finalment per aportar solucions es planteja la cessió d’ús, és a dir, 
que una sèrie de persones formen una cooperativa per a construir un edifici, i les persones sòcies de 
la cooperativa tenen el dret d’ús d’un dels pisos pagant un lloguer d’aproximadament la meitat del 
lloguer habitual. Si una persona surt de la cooperativa, perd el dret l’ús. Les persones no poden 
comprar ni vendre els pisos. Aquestes comunitats donen molta prioritat als espais comunitaris i 
oberts al barri. El finançament seria a través de banca ètica. Es proposa incloure un increment de 
personal en les negociacions de pressupostos, ja que si no es té en compte en els pressupostos no es 
podrà fer. 

Anna: model de participació, basat en les coses que ja s’estaven duent a terme. Pla d’nversions 
2019-2023 d’infraestructures bàsiques als barris perifèrics. S’espera iniciar durant el primer 
trimestre de 2019. Treballs de reivindicació: superilla de maestria, pont del raval universitari, 
soterrament de l’accés ferroviari al port, i reivindicacions del CEIP Blasco Ibáñez. També 
l’incompliment del contracte de neteja, que ja es va inspeccionar el 2016-2017. S’iniciarà una prova
pilot de control ciutadà a maestria. Finalment, un documental sobre la història dels barris perifèrics 
del sud, que l’estem finançant ara mateix. Si algú està interessat en treballar alguns dels projectes es
pot unir al grup de treball.

Iñaki: s’està fent treball en la diputació. Per una banda, a nivell de pressupostos, denunciar la 
desigualtat entre els municipis, intentar arribar a deute 0, fer un anàlisi de despeses de comunicació 
(4 milions…). A nivell de personal, hi ha places que no es cobreixen, i també hi ha aparentment 
irregularitats en els tribunals per a noves places. En temes de transparència, es vol coordinar amb 
altres grups per a denunciar aquesta manca de transparència.

5. Estat de la negociació

S’explica l’estat de la negociació. Hi va haver una reunió el dia 26 de novembre, a la que no es va 
arribar a cap acord a banda de relaxar la tensió a nivell mediàtic. Hi ha una nova reunió el dilluns 3 
de desembre, per a la qual cal una nova comissió negociadora.

Es proposa no formar-ne cap, sinó que el debat sobre la confluència es faça dins de la pròpia reunió 
de Castelló en Moviment, com a espai confluent. Es respon que malgrat tindre sentit, a hores d’ara 
ja és necessari com a mínim enviar un emissari. Una persona de l’assemblea remarca que desde dins
de Podem moltes persones volen aconseguir una confluència. Es planteja que en la negociació 
hauriem de defendre que el nom de la confluència siga només “Castelló en Moviment”. Es planteja 
també que mentre Podem no entre en admetre unes primàries conjuntes no té sentit seguir assistint a
les negociacions. Es respon que el més prioritari és aconseguir una confluència, i que per tant 
caldria que considerarem a què estem disposats per aconseguir-la. Potser el punt que tenim com a 
línia roja és el que hauriem de canviar.

El fet que nosaltres partirem de la negociació des dels mínims ens deixa sense marge de negociació,
i per tant no té sentit seguir. Es diu que les línies roges de Podem son les de Castelló, ja que en 
altres llocs del País no son les mateixes que ací; que el que demana és inassumible i que hem de 
mantindre la marca ja que el municipalisme té més recorregut ara mateix.



Es fa un resum dels punts principals de negociació:
• Primàries.
• Organització interna.
• Diners.
• Nom.

Potser caldria que ells exposen els seus mínims en aquests temes, i nosaltres també aclarir potser 
més alguns punts. Es planteja que en el tema més candent, les primàries obertes, es treballe 
conjuntament per intentar arribar a un acord, donat que des de Podem no han arribat a fer propostes 
en aquest sentit. Per fer això, caldria una comissió de negociació que poguera fer aquest tipus de 
propostes. S’opina que, a més de necessitar una comissió de negociació, aquesta ha de tindre una 
posició de força per negociar d’igual a igual i poder rebatre’ls totes les propostes.

Es planteja que les negociacions en si no tenen sentit ni pes si el que ix d’aquestes no és una 
organització forta amb persones que aporten treball i que desenvolupen projectes. Si s’arriba a una 
candidatura, encara que fóra baix les nostres premisses, que no tinguera cohesió interna, tot això no 
serveix de res. Gent de dins de Podem pensa que més que necessitar que la primera persona de la 
llista siga de Podem, que cal que algú en els primers llocs siga de Podem, per garantir la presència 
del seu grup.

Es planteja dur una negociació sobre la manera de funcionar, en temes que puguen estar d’acord, 
com treballar de manera col·laborativa, programa, etc. Les altres coses deixar-les en un segon pla. 
Es posa sobre la taula que els llocs on les llistes s’han decidit per quotes actualment estan 
completament discutits, mentre que en Castelló en Moviment les relacions dins del grup municipal 
son bones.

Es planteja de nou un debat sobre el que decidir: es crea una nova comissió per al proper dilluns, o 
bé es convida a Podem a que vinguen a l’assemblea a decidir. Per consens es decideix anar a la 
propera reunió, cal decidir qui va. Es presenten algunes persones voluntàries, i es planteja quin tipus
de coses es negociarien. Acords presos:

• S’anirà a la reunió del dilluns.
• S’anirà amb una comissió negociadora. 16 vots a favor i 2 abstencions.
• Es presenten quatre persones per a la comissió. Ningú s’oposa a que en formen part.
• En la propera assemblea ordinària de desembre es presentarà com van les negociacions.
• La comissió decidirà què creu convenient comunicar i informarà al grup municipal per si 

han de respondre a premsa.

6. Precs i preguntes

No n’hi han.


