
Assemblea ordinària de Castelló en Moviment del 14 de desembre de 2018

Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa
2. Aprovació de l'acta anterior
3. Presentació i ratificació de la nova assessora
4. Pressupost municipal 2019
5. Procés 2019: Estat de les negociacions
6. Propostes al ple
7. Precs i preguntes

1. Revocació de la mesa

Es ratifica la mesa.

2. Aprovació de l’acta anterior

S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària del 21 de novembre de 2018.

L’acta de l’assemblea extraordinària del 30 de novembre de 2018 es va retirar de la web a petició de
coordinació per tindre un contingut que no es volia fer públic. S’aprova retirar aquesta part del 
contingut. Es retirarà i es tornarà a penjar a la web.

3. Presentació i ratificació de la nova assessora

Es va fer fa dos setmanes el procés de selecció. Van arribar 10 currículums, dels deu la comissió en 
va seleccionar 5 per entrevistar. Després de les entrevistes i la delibració, per consens es va decidir 
escollir la nova assessora. La nova assessora a la diputació es presenta, i l’assemblea la ratifica per 
consens.

Es proposa que la mateixa comissió de selecció continue vigent en cas de tornar a ser necessària en 
els cinc mesos que queden de legislatura.

4. Pressupost municipal 2019

S’exposa l’estat de les propostes, que es va decidir fer per esmenes públiques. Finalment queda:

• 500.000€ per al parc agrari.
• 900.000€ per a compra d’habitatge, i 100.000€ per a personal.
• 5 milions d’€ per al pla barris, primer arreplegant els plans que ja s’han fet i les demandes 

de diferents patronats, districtes, etc.

Se’ns ha proposat que es posen 300.000€ per a desenvolupar el pla barris, i que hi hagen altres 
partides tipus “Pla barris: ...”. Això es faria per evitar que per temes burocràtics s’allargue tot i a 
finals d’any no s’haja executat i torne tot a superàvit.

Es proposa, com a esmena addicional, agafar 3-4 persones (uns 100.000€ més), per posar en marxa 
l’oficina antifrau. S’aprova per unanimitat.

S’explica que durant la negociació se’ns havia dit que algunes coses encara no estaven decidides, i 
acte seguit s’han fet actes i declaracions públiques anunciant-les, trencant la confiança de les 
negociacions. Es proposa, a més de l’oficina antifrau, fer altres esmenes als pressupostos, a judici 



de les regidores. Es respon que l’assemblea va decidir fer poques esmenes però potents per poder 
centrar la comunicació i el discurs, i que no podem fer moltes altres esmenes a defendre 
públicament, i per tant es demana control als regidors per no desvirtuar la decisió original. Es 
proposa que aquestes propostes addicionals no siguen públiques sinó tractar-les en privat de cara a 
les negociacions. Es fan més intervencions reiterant que ens hem de centrar en els temes que es van 
decidir.

Es proposa fer esmenes més dures respecte als temes que es van decidir. Es fa autocrítica de que no 
s’ha investigat a fons en els pressupostos suficientment com per a plantejar més esmenes. S’afegeix 
que tenint en compte que han acceptat les propostes principals amb les seues quantitats original no 
es pot fer una valoració negativa de la negociació fins ara, i que es considera que el tema de les 
declaracions públiques des del govern és menor.

Finalment es decideix centrar-se en els tres temes que es van decidir, més l’esmena de l’oficina 
antifrau que ja s’ha aprovat.

El ple d’aprovació de pressupostos es farà abans del 15 de gener, pel que es planteja fer una 
assemblea extraordinària per a decidir el vot final.

5. Procés 2019: Estat de les negociacions

La comissió exposa l’estat de les negociacions. S’han fet dos reunions des que es va formar la 
comissió.

En la primera es va fer una declaració d’intencions de quin pensavem que havia de ser el procés. Es 
va tindre la sensació que Podem s’inclinava a negociar, i es va decidir que en la següent es parlaria 
de la qüestió més organitzativa de la confluència, així com reunir-se cada setmana a partir d’ara. Per
a la segona reunió cada organització enviava una proposta organitzativa, a la qual es va enviar el 
reglament de l’assemblea i una proposta de consell de coordinació equivalent a la coordinació 
setmanal de Castelló en Moviment. Podem i EUPV-Cs no van enviar res, EUPV-Grau si.

La segona reunió es va centrar en la proposta organitzativa de Castelló en Moviment. Hi ha molta 
disparitat entre els diferents actors respecte al plantejament. Castelló en Moviment proposa un 
model similar a l’actual, periodicitat setmanal, etc. A nivell de votacions seria similar al de 
l’assemblea, però sense poder-se aprovar res per majoria simple, al tractar-se de reunions amb 
menys participació. Des de Podem no es tenien clars els percentatges de participació en aquest 
òrgan per la possibilitat que es prenguen decisions en contra del seu criteri. Per evitar problemes en 
aquest sentit, es va plantejar la possibilitat que en decisions delicades es poguera demanar no 
prendre la decisió en coordinació i dur-la a l’assemblea. Amb aquesta possibilitat, Podem ja ho 
considerava un model acceptable de coordinació. EUPV té disparitat d’opinions, entre els que ho 
veuen bé i els que prefereixen un model de coalició en que cada grup pren les seues decisions. 

En general es considera que s’està avançant, però queden molts temes i més complexos que aquest. 
Es va parlar, en referència al dret a vot en coordinació, que el mínim d’assistències a coordinació 
puga ser col·lectiu i no personal. És a dir, que si diferents persones d’un grup de treball ha assistit 
tres vegades seguides a coordinació, aleshores qualsevol persona del grup de treball que vaja a 
coordinació pot tindre dret a vot en representació d’aquest grup.

La comissió pretèn seguir negociant fins al final, i al final de tot dur a l’assemblea un acord complet
a ratificar o no.



Des de l’assemblea es planteja que els altres grups també haurien de fer propostes, i que si nosaltres
les fem, haurien de ser a màxims per poder negociar a partir d’ahi. Es respon que amb la proposta 
de coordinació justament és el que es va fer. També es remarca que tal com està el consell de 
coordinació actualment no està gent clara quina seria la correlació de forces, ja que dependria dels 
regidors i de les persones que voluntàriament volgueren anar.

A nivell de terminis, nosaltres no en tenim a priori. A nivell de Podem, no n’hi ha mentre es 
seguisca avançant, però si si s’estanquen les negociacions. És possible que després de reis es tinga 
una proposta.

Es debat més sobre la proposta de coordinació, però es recorda des de la comissió negociadora que 
es debatrà i votarà la proposta completa. Es planteja que, mentre que el nostre model està molt clar 
durant períodes d’alta participació, és més delicat quan la participació baixa i els òrgans acaben 
controlats per les persones que estan en la institució. Caldria saber què es faria en el nostre model 
en cas que la participació baixara.

6. Propostes al ple

Es comenten let dos mocions que es porten al ple. Una del pla de treball d’habitatge, per activar la 
borsa i que l’ajuntament faça intermediació en el lloguer d’habitatge per facilitar-lo i que pisos buits
passen a estar en lloguer. També que l’ajuntament es persone com a interessat en el projecte del port
que pretén tallar els barris sud i que es vol que se soterre, amb un mínim de profunditat. Es fa una 
declaració institucional per l’acord de comerç de taronja amb sudàfrica. 

El dijous es votarà la nostra postura sobre la querella d’Ali Brancal. Es manté la postura que es va 
decidir en assemblea. No hi ha preguntes respecte a les propostes. La intenció de vot ni es té ni s’ha 
enviat, així com les mocions de la resta de grups. S’enviarà quan es tinga, abans del ple.

7. Precs i preguntes

S’ha enviat pel grup de debats que si algú major de 60 anys vol participar en un procés participatiu 
de cultura, ho pot comunicar.

Per al pla general, hi han unes esmenes més polítiques les quals se’ns han aportat perquè puguem 
opinar i treballar-les amb el regidor i els tècnics. Es planteja per fer-ho una jornada de debat, que 
hauria de ser un divendres de vesprada o un dissabte de matí. Es proposa per al divendres 21 de 
desembre de vesprada. Es consultarà si és possible fer-ho a la Teixidora i si no es demanarà una sala
al Menador.

Des de la plataforma “Frenem la contaminació” es vol fer una pregunta sobre l’estudi de qualitat de 
l’aire per al proper ple, i la reubicació del mesurador de contaminació. Havia d’estar abans de final 
d’any i no se sap com està. Es respon que pareix que la pregunta l’han programat per al ple de 
gener.

Dades de participació per gènere

Assistència Intervenen Temps d’intervenció
11 dones (44%) 5 dones (36%) Dones 0h 15’ 46’’ (19%)
14 homes (56%) 9 homes (64%) Homes 1h 03’ 11’’ (81%)


