Assemblea Castelló en Moviment 11 de gener de 2019
Ordre del dia
1. Revocació de la mesa
2. Postura de CSeM respecte al PGOU
3. Procés 2019, estat de les negociacions
4. Precs i preguntes
1. Revocació de la mesa
Es manté la mesa.
2. Postura de CSeM respecte al PGOU
Des de fa 3 anys es fan reunions periòdiques per parlar del pla general, intentant treure un pla que
no afavorisca a l’especulació. Es va arribar a un pla general, abans del detallat, al que es va donar
suport inicialment. Hi havien més de 500 al·legacions, entre elles algunes nostres. Es va contractar
una assessoria per a considerar-les, descartant-ne algunes amb arguments tècnics. Ara s’està en
període de resolució d’al·legacions, i mentrestant s’està treballant en el pla detallat, encara que
modificacions del pla general impliquen també canvis en el detallat. En aquest moment, per tant, ni
el pla general ni el detallat tenen resoltes les al·legacions. El de Castelló és un cas especial perquè
ara mateixa no té pla general vigent (l’anterior es va derogar) i és la primera ciutat en fer un pla
general amb la nova legislació. Per això altres ciutats estan pendents de com es desenvolupe abans
de impulsar un canvi en el seu propi pla.
De moment, encara que hi ha coses del pla que no ens acaben d’agradar, des del govern se’ns retreu
que seguim afegint punts, ja que en algun moment cal tallar per poder aprovar el pla, que més
endavant es pot reformar. Un dels punts clau és un informe de la confederació hidrogràfica que diu
que el pla té uns defectes que cal subsanar abans d’aprovar-lo, ja que sense fer-ho no és possible,
relatius a un informe d’inundabilitat en la marjaleria. A pesar d’això, per un tema de tempos tant el
PSOE com Compromís volen tirar-lo endavant, i ens diuen que els defectes s’estan subsanant, i que
s’està fent un nou informe. A banda, el pla d’habitatge està pressupostat i la única garantia que ens
poden oferir és començar els tràmits de la contractació del pla, però que no s’acabarà abans de les
eleccions de maig.
Abans de l’aprovació definitiva ha de passar per quatre passos: un purament polític, que donarà pas
a la resta de la tramitació. Després d’això vindrà un estudi mediambiental de la conselleria que
podria tirar enrere el pla, però que es preveu que només supose alguns canvis sense parar el procés.
Després d’això es tornaran a fer al·legacions, tant al general com al detallat, que finalment es
votaran. Ens han demanat que la setmana que ve a la reunió anem amb més persones de l’assemblea
i amb l’assessor, en la qual juntament amb els tècnics fem un debat respecte als punts que no tenim
clars. El principal escull és la marjaleria, si es declara sòl urbà una zona que segons la confederació
és inundable, o si bé no es declara urbà, posant en contra les persones que hi viuen.
Si es vota a favor del pla, aquest passa a conselleria i no es pot tirar enrere. En canvi, si no es vota, i
a les properes eleccions guanya un altre partit, aquest pot començar el pla de nou des de zero,
descartant totes les nostres aportacions. En general, s’han aprovat propostes nostres i el pla és una
millora substancial respecte al del PP. Una vegada en conselleria no es pot parar el procés encara
que el govern autonòmic canvie.
En el proper ple encara no es votarà això, segurament es votarà en març; per tant, de moment no cal
que ens posicionem en aquest sentit. Si que ens hem de posicionar respecte al pla d’habitatge, si

exigim que s’aprove abans de març. Sobre això ja ens han dit que com a molt començaran la
contractació. En tot cas, en el pla general (part expositiva) si que es parla de que existirà un pla
d’habitatge. La partida per a això és molt petita (20.000€) i es farà una esmena per augmentar-la
fins als 80.000€. Es pregunta com es podria lligar més el pla d’habitatge dins del propi pla general,
més enllà de la part expositiva i les bones intencions.
Es demanen persones per assistir a la reunió tècnica sobre marjaleria i inundabilitat el divendres, i
les següents sobre habitatge, etc. La primera serà divendres següent per la vesprada, els interessats
es poden posar en contacte amb la mesa.
3. Procés 2019, estat de les negociacions
Es reparteixen fotocòpies amb els documents que s’han estat treballant en les negociacions. Un
sobre el consell de coordinació, i un altre sobre les primàries. A nivell de terminis, dimecres es va
fer la darrera reunió, i s’ha plantejat que en la següent, dia 21, ja s’aconseguisca un document
complet per a dur-lo a l’assemblea i que aquesta vote si o no.
Respecte al consell de coordinació, s’ha decidit tindre dues persones de cada organització, i a més
una persona de cada grup de treball i les persones contractades (assessores…). Qualsevol altra
persona podria assistir-hi igualment. Respecte al dret a vot, es perd si la organització o l’òrgan de
treball deixa d’assistir a 3 de 5. Hi hauria un coordinador i un secretari, que foren home i dona o dos
dones, i que estarien en el càrrec un màxim d’un any. Aquests s’haurien d’escollir per majoria
qualificada de l’assemblea constituïda. Qualsevol de les tres potes de la confluència pot dur a
l’assemblea una decisió (i per tant no prendre-la en el consell) que consideren que els afecten
especialment. Totes les decisions de l’òrgan es portaran a assemblea per a la seua ratificació i/o
reprovació. Les obligacions dels membres del consell són, entre altres, retre comptes trimestralment
en assemblea.
Sobre les persones contractades, es fa l’aclariment que son els assessors de l’ajuntament i la
diputació, però que no està clar de què passaria en cas que s’aconseguiren diputats conjuntament
amb altres candidatures. Aquestes persones tindran vot en el consell, però es planteja que potser no
n’haurien de tindre ja que poden prendre decisions no pel bé del grup polític sinó del seu lloc de
treball. Es respon que les decisions del consell son per majoria qualificada i que aquests casos seran
estranys i tindran poca repercussió. Es pregunta sobre si hi ha decisions concretes que estan
blindades de manera que només les puga decidir l’assemblea, com passa amb Castelló en Moviment
(pressupostos, PGOU…). Es respon que cal aprofundir en el reglament de l’assemblea, però que de
moment encara no s’ha concretat fins aquest punt. Respecte a la mesa de l’assemblea, l’únic canvi
que van demanar respecte al reglament de CseM era que com a mínim una persona de Podem i una
de EUPV formen part de la mesa. Aquests haurien de ser aprovats per l’assemblea, no poden ser
imposats per les formacions.
Es comenta que tal com està el document queda clar que CseM és un actor més, i després hi ha una
assemblea de la confluència, i per tant caldria aclarir qui és de Castelló en Moviment, perquè
Podem i EUPV no puguen influir per duplicat, en l’assemblea de la confluència i en l’assemblea del
propi CseM. Es comenta que EUPV no estan interessats en participar de l’assemblea de la
confluència, sinó només en la dinàmica de les “tres potes de la confluència”. A banda, ni des de
Podem ni des de EUPV s’estan elaborant o treballant els documents, feina que es porta des de CseM
fonamentalment.
Es comenta també que les decisions extraordinàries (que han de passar per assemblea) que tenim
considerades actualment estan fetes pensant en la nostra situació actual, de “socis” fora del govern, i

que caldria incloure’n altres en cas que es plantejara entrar a governar, com per exemple el
repartiment de regidories.
Respecte a les primàries, el document també l’ha presentat fonamentalment CseM, i s’ha modificat
per incloure algunes de les demandes de Podem, principalment el poder-se assegurar un mínim d’un
regidor. Se’ls ha transmès que la proposta és de la comissió i que pot ser que l’assemblea l’aprove o
no. El document proposa una comissió electoral que vetlle per tot el procés. També parla d’un cens
al que la gent s’haurà d’apuntar, tant a nivell presencial com telemàtic. La votació també serà
presencial i telemàtica, si hi ha recursos per a fer-ho. Les primàries son obertes, qualsevol persona
es pot presentar, però passa dos filtres: avals de les persones del cens de la confluència, i ratificació
per part de l’assemblea, o bé la confluent, o bé de cadascuna de les formacions. Es votarà a
persones, incloent tant el nom de la persona com el de la llista sota la que s’agrupen, o bé
independents. Respecte a la confecció de la llista, de les primàries surt una llista ordenada. La
primera persona és la primera de la llista. La segona persona de la llista és una persona que
complisca criteri de gènere i no siga de la mateixa agrupació que la primera. La tercera és una que
complisca criteri de gènere i no siga de ninguna de les dos primeres agrupacions. La resta segueixen
amb el mateix ordre sorgit de les primàries, però complint criteri de gènere. Aquest model satisfà a
Podem i EUPV Grau, però no a EUPV Castelló.
Es pregunta, segons la correcció dels tres primers llocs, què passa amb una persona que es presente
a les primàries obertes sense ser de CseM, Podem o EUPV. Es respon que a la pràctica aquestes
persones quedaran assumides com a candidates de CseM. Es planteja llevar el punt de ratificació de
candidatures per part de les agrupacions per evitar l’escenari de rebuig de candidatures que es va
viure l’última vegada, i canviar-ho per uns requisits clars que la mesa electoral comprove.
Es manifesta que acabe com acabe la negociació, això significa el final de CseM tal com existeix
fins ara, ja que es deixa de ser la confluència de diferents actors per passar a ser un partit més a la
pràctica. Es retreu que siguem els únics als que se’ns demana que deixem de ser el que som. Des de
la comissió, reconeixent que els documents no son els que hauria volgut l’assemblea en un inici, es
respon que és el millor que s’ha pogut aconseguir i que cal pensar en el que es construirà. Altres
intervencions plantegen que potser seria millor no fer confluència, ja siga presentant candidatura de
Castelló en Moviment sol o no. Una altra intervenció defensa que caldria esperar a que potser la
candidatura l’acabe encapçalant una persona independent amb un equip que puga treballar bé i
assumir un funcionament similar al que tenim actualment.
En la majoria d’intervencions es reconeix i s’agraeix la feina que està fent la comissió de
negociació.
4. Precs i preguntes
No n’hi han.
Dades de participació per gènere
Assistència
15 dones (52%)
14 homes (48%)

Intervenen
7 dones (47%)
8 homes (53%)

Temps d’intervenció
Dones
0h 23’ 04’’
Homes
1h 15’ 36’’

(23%)
(77%)

