
Assemblea extraordinària de Castelló en Moviment del 1 de març de 2019

Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa
2. Votació de la contraproposta de Podem per a la confluència
3. Precs i preguntes

1. Revocació de la mesa

Es ratifica la mesa.

2. Votació de la contraproposta de Podem per a la confluència

S’explica la contraproposta. Es basa en el mateix document que es va rebutjar en l’assemblea del 
dia 14 de febrer, amb els canvis següents: 

• En el logo l’espai es repartirà proporcionalment entre les formacions, però el logo en concret
el decidirà una comissió tècnica.

• Els diners de la diputació quedaran fora de l’acord.
• Els diners municipals es repartiran, un 60% Podem i un 40% la resta dels participants de la 

confluència.

Es demana aclariment sobre el sistema de primàries. Es votarien a persones, fins a 10 vots, 10 punts
al primer, 9 al segon, etc. En la papereta es recollirien els noms de les persones i de la formació per 
la qual es presenten (o independents). Es podran agrupar els candidats en les llistes i paperetes per 
equips. La persona amb més vots encapçalarà la candidatura, la segona serà la que tinga més vots 
que no siga de la mateixa formació que la primera, i la tercera la que tinga més vots que no siga de 
cap de les dos de les primeres. S’aplicarà cremallera només per beneficiar a les dones, respectant la 
llei electoral. El cens telemàtic es tancarà abans de les votacions, mentre que el presencial es podrà 
fer fins el mateix dia de les votacions. S’aclareix que la comissió tècnica del logo és simplement 
perquè quede bé a nivell estètic.

S’expressa la por de que s’aprove el document i després no ens impliquem en la nova candidatura. 
Hi ha alguna intervenció expressant la intenció de seguir participant de l’assemblea tal com s’ha 
plantejat en el document d’acord. També si el treball es porta a terme a nivell de base de grups de 
treball i assembleari. Es planteja el dubte de perquè hauriem de votar que si a una confluència de la 
qual no sabem les persones de Castelló en Moviment que es volen presentar per a encapçalar-la. Es 
planteja també fins a quin punt la línia política de Podem (central) podrà influir en les decisions que
s’arriben a prendre en les eleccions. Es respon que l’assemblea de la confluència serà sobirana i que
per tant es parlarà i farà el que en ella es decidisca. Es proposa que en les primàries mantinguem el 
lloc en la llista en cas de quedar per baix del 3r lloc, sense fer servir la correcció. Es respon que no 
es considera adequat fer això, sinó que seria millor assumir l’acord al complet per millorar les 
relacions. Es recorda que en la passada assemblea es va fer un posicionament clar de tornar a 
negociar amb certes condicions, a les quals Podem ha respost, i que no hauríem de tornar a entrar en
un debat que s’ha parlat moltes vegades.

Es pregunta si amb l’assemblea de la confluència seguirien havent assemblees només de CseM. Es 
respon que és una cosa més que s’hauria de decidir, tant es podrien fer com es podria traslladar 
l’activitat de CseM a l’assemblea plenària. Una intervenció defèn que, donat que l’assemblea de la 
confluència tindrà el mateix funcionament que l’actual de CseM, el natural seria limitar-se a la nova
assemblea de la confluència. Es respon que en certs moments tindria sentit fer assemblees de CseM 
només per parlar de la pròpia confluència. Es planteja passar l’acord per notari i a més ser nosaltres 



mateixos els garants de que es complisca, treballant en el dia a dia. Encara així, l’acta de regidor és 
personal i intransferible, i per tant en un cas extrem no es podria evitar el trencament si les persones 
escollides ho vulgueren.

Es reitera que la part rellevant de si es vol aprovar l’acord o no depèn de si hi han persones de 
l’assemblea que es vulguen presentar a les primàries de la confluència. Es recorda que el document 
està aprovat, i que només queda aprovar o no la contraproposta de Podem. També es recorda que hi 
ha una candidatura ferma dins de l’assemblea, mentre que diversos regidors afirmen que no es 
presentaran. Es debat al voltant de la marca i del valor que tenen CseM i els regidors i la feina que 
han fet els quatre anys. Es remarca que de CseM podrien entrar com a molt 2-3 persones, i que la 
part important seria que les regidores participaren de la campanya.

Sobre la possibilitat de votar no a la proposta, es remarca que, tenint en compte el que es va votar a 
l’assemblea anterior, seria només perquè no ens sembla bé el 20% dels diners, que és la única 
diferència amb la nostra proposta. Sobre això, es planteja fins i tot que no seria necessari votar 
perquè el que s’ha dut està alineat amb la proposta decidida en l’assemblea anterior. Sobre les raons 
de no presentar-se d’alguns regidors, se cita la falta d’il·lusió i les dificultats durant l’últim any. 
Malgrat això, si que es podrien implicar tant en la campanya com en l’assemblea posteriorment. Es 
proposa com a CseM presentar als quatre regidors a les primàries; es respon que la proposta ja està 
feta i que la votació d’avui és l’única a plantejar ara mateix. Una persona del grup municipal exposa
la dificultat de presentar-se a les primàries després de la falta de suport que ha sentit durant les 
negociacions.

Es passa a votar la contraproposta de Podem:
• 18 vots a favor.
• 6 abstencions.
• 1 vot en contra.

La majoria absoluta del cens és de 20, i per tant no es pren decisió en primera votació. Es torna a 
votar:

• 20 vots a favor.
• 4 abstencions.
• 1 vot en contra.

La majoria qualificada de l’assemblea és de 17, i per tant s’aprova la contraproposta en segona 
votació.

Podem va proposar fer un acte públic per formalitzar la decisió. També cal formar l’assemblea de la
confluència, la mesa, el cens conjunt, etc. Es va proposar que el cens de CseM fóra el de l’1 de 
gener de 2019. Es debat al voltant de si això és adequat, i es plantegen alternatives, com les 
persones que tenen dret a vot o han vingut a mínim una de les últimes sis assemblees, o les persones
que han tingut dret a vot en algun moment dels últims X mesos. Es planteja també que els censos de
Podem i EU tenen una forma completament diferent a la que estem acostumades i que s’ha de tindre
en compte. S’aclareix que les persones que no tinguen dret a vot en un inici el podran guanyar 
venint a tres assemblees seguides, de la mateixa manera que actualment en CseM.

3. Precs i preguntes

ERPV ens va escriure per parlar de possibles pactes electorals, i per tant es quedarà amb ells la 
setmana vinent.



Dades de participació per gènere

Assistència Temps d’intervenció
12 dones (46%) 22’ 28” dones (32%)
14 homes (54%) 48’ 23” homes (68%)


