
Assemblea de Castelló en Moviment del 25 de gener de 2019

Ordre del dia.

1.Revocació de la Mesa
2.Aprovació de l'acta anterior
3.Votació dels pressupostos 2019
4.Procés 2019.
5.Popostes al Ple
6.Precs i preguntes

1. Revocació de la mesa.

Es ratifica la mesa.

2. Aprovació de l’acta anterior

Se demana l’aprovació de tres actes que ja estan penjades a la web.

3. Votació als pressupostos 2019.

De les 8 esmenes presentades s’han aprovat 7. Aquesta que no s’ha aprovat és la de l’oficina 
anticorrupció. Compromís sí que ha votat a favor, però no la resta. A banda de les esmenes hi ha altres 
partides que són de propostes nostres que estaran incloses als pressupostos (Ajudes economia social, 
llançadera coopertives, bo activat, etc.).
El PP comenta que votaven a favor dels pressupostos si es recolzava l’esmena sobre condicions 
laborals de la policia (qüestió salarial). Aquesta proposta la van fer una vegada ja estaven fet els 
pressupostos i aleshores seria un tema de retallar en alguna de les nostres propostes.

L’assemblea aprova per unanimitat votar a favor dels pressupostos.

4. Procés 2019.

La comissió negociadora explica que hi havia dilluns una reunió però no es va avançar més. Podem 
acceptava un primer acord de primàries si s’acceptava la resta del document.

El nom: Unidos Podemos – CseM – Esquerra Unida

Finançament: 15% EUPV, 15% CseM, 70 % Podem.

Símbol: 25% Esquerra Unida, 25% CseM, 50% Podem.

El consell de coordinació es mantendria tal i com s’havia explicat anteriorment. La Mesa seria com la 
que tenim ara a CseM i amb la mateixa presència de les tres parts. L’assemblea constiutent amb el 
reglament que tenim ara. Es planteja la qüestió de si el vot és ponderat o cada vot un punt però no es 
tanca la qüestió. Podem el vol ponderat. Possibilitat d’avals per l’assemblea i cens tancat. Ordre dels 
tres primers aplicant la llei de gènere.



EU-Grau està a les negociacions però EU-Castelló no ho farà per solidaritat amb la situació 
autonòmica.

No hi ha data per la propera reunió i en principi fins el 9 de febrer EUPV pot negociar però no decidir.

Des de l’assemblea se pregunta per la impotància del la financiació. Els ingressos actuals són de 
l’ajuntament, diputació grup provincial i aportació al grup electoral. La subvenció electoral està fora. A 
nivell d’ingressos, on està el gros és a la diputació. Als documents no es fa referència a les assignacions
de com quedaria això com a grup polític.

Se comenta que tornem a donar-li volta al document de Podem i es reprén el debat de dimecres passat. 
S’exposa que cal pendre una decisió i marcar els nostres tempos perquè, depén de la decisió del futur, 
potser no cal estar valorant aquest document.

Apareix un dubte de si es parla de repartir el salari, tal i com es fa ara, i de dedicació. En cas de que se 
estigue a l’oposició si serà al 100% de dedicació. Es comparteix que això, tot i anar a soles, igualment 
s’hauria de parlar.

Dimecres va haver un sentit més compartit al debat i es parlen dels tempos. Un dels companys expressa
com entén que les negociacions han versat sobre com açò ha tractat d’excloure algunes persones i 
proposa tirar endavant amb el projecte actual. Des de la comissió negociadora s’expressa el desacord en
que les negociacions han pogut tindre un objectiu d’excloure a ningú. I que sempre s’ha tractat 
d’expressar el parer de l’assemblea des de l’honestedat. Tot i que sí comenten que s’han posat noms a 
sobre la taula. Es demana perdó a la comissió negociadora.

El debat torna als tempos. En no poder estar esperant a les decisions de les demés parts implicades. Se 
parla de com podria ser el calendari de les nostres pròpies primàries. Una companya parla de que si que
és possible marcar les nostres pròpies dates, però que caldria prendre una decisió si el que volem és fer 
tirar endavant i fer-les.

La Mesa recull la proposta de fer una votació i s’expliquen les opcions que hi ha: incloure la votació a 
l’ordre del dia d’una assemblea o convocar una extraordinària.

Des de l’assemblea es proposa donar un termini que marquem nosaltres, per prendre la nostra decisió, i 
a partir d’ahi encetar el nostre procés.

També part de l’assemblea exposa la voluntat de confluència en Podem en una assemblea constituent, 
que no es veu com anar en solitari i trencar en la barrera del 5%, i seguir treballant colze a colze en les 
companyes i companys de Podem. S’expressa que aquesta és la voluntat de l’assemblea, el camí que 
totes volem, però que no s’està aconseguint i que ens troben davant d’un mur. Que caldria una reflexió 
important, en els nostres termes i prendre una decisió conscient i no imposada per les altres potes ni en 
els seus propis termes. A nivell electoral, es comenta que no en tenim proves de com podria anar cap 
dels escenaris.

Des de la comissió negociadora, se presenta la dificultat d’afrontar negociacions quan el parer general 
pot anar per no passar per l’acord i apareix el tema de que hi haurà gent de l’assemblea que plegarà, tan
t si la decisió final passa per anar juntes o per separat.



S’expressa també la dificultat d’acceptar un document que es tracta més d’una “imposició” que d’un 
acord. Tot i que la voluntat inicial ha estat arribar a un acord no molta gent estaria disposada a acceptar 
un “mal acord.

Des de la Mesa se demana a l’assemblea el presentar una proposta sobre quan prendre la decisió, ja que
avui no està a l’ordre del dia, i de quin és el mandat per la comissió negociadora, ja que possiblement si
la comissió no fa cap moviment, la negociació es quedarà estancada.

Es planteja que si es pren la decisió de fer una assemblea per decidir que sigue en un document 
consensuat perquè això va a marcar la decisió de gent de l’assemblea i que sàpiguen que prendrem la 
decisió en base a això. La comissió negociadora continuarà esforçant-se per tancar aquest document i 
l’assembla està d’acord en que es convoque una data per prendre la decisió a una assemblea 
extraodinària, sense que passe molt de temps.

5. Propostes al Ple.

Presentem proposta de moció sobre un mapa de anticorrupció.

Es presenta moció sobre habitatge: Que la oficina d’habitatge estigue a peu de carrer, no és accesible, 
no la coneix ningú. S’inclourà al pressupost.

6. Precs i preguntes.

No hi ha precs o preguntes.


