
Assemblea ordinària de Castelló en Moviment del 12 d’abril del 2019

Ordre del dia:

1.Revocació de la mesa.
2.Aprovació de les actes anteriors.
3.Propostes al ple.
4.Postura de CSeM respecte a la confluència.
5.Ordre de les candidates de CseM a la confluència.
6.Candidates per omplir la llista a la candidatura.
7.Futur de La Teixidora.
8.Temes institucionals.
9.Precs i preguntes.

1. Revocació de la mesa.
Es manté la Mesa. No es presenta Mesa alternativa.

2. Aprovació de les actes anteriors.
Les actes queden aprovades.

3. Propostes al ple.
La Mesa es disculpa perquè per temps no ha pogut enviar les mocions. S’explique el contingut de 
les mateixes, les esmenes fetes per CseM i el vot plantejat a cada una d’elles. Taxis, escoletes, bous 
al carrer en carrers habitats, sobre la taronja i la Plataforma per la dignitat del llaurador, decàleg de 
mesures presentada per la Xarxa dels Bons Tractes i sobre defensa de la democràcia que versa sobre
els assumptes de «clavegueram» de l’estat.

4. Postura de CSeM respecte a la confluència.
El punt es va plantejar per debatre quin paper es juga i nivell d’implicació de la gent, futur de 
CseM, en què anem a convertir-nos, cap a quin «tipus» de municipalisme anem.

S’obre el debat. Diferents parers que s’exposen:

-Oportunitat de que el municipalisme continue en les assemblees de la confluència.
-Reflexions sobre que, arrel del debat i les intervencions per part de companyes i companys de 
CseM sobre l’acte de Unidas Podemos que es va donar a l’assemblea de la confluència que puga 
acabar en assemblees dobles i no en una comuna.
- Sembla que les assemblees de la confluència estan sent ràpides i en poc contingut. El paper de fer 
que això siga una assemblea real de participació i amb continguts.
-CseM té representació en el Consell de Coordinació, on s’ha de generar la rutina de que les 
decisions passen per l’assemblea.
-Existència de votacions en bloc.
-Els partits estan posant els seus esforços en les eleccions autonòmiques i estatals i ni l’assemblea ni
els grups de treball estan al centre ara mateix.
-Existència d’escenaris ben diferents una vegada passen les eleccions i importància d’avançar-se a 
algunes situacions.

5. Ordre de les candidates de CseM a la confluència.
Donat el reglament i els resultats obtinguts a les primàries existeix la possibilitat de que la llista (un 
cop aplicada la quota de partits i la cremallera de gènere) varie de les presentades el dimarts.

S’obre el debat. Diferents veus:



-Al reglament es van acceptar les quotes de partit i aquestes, juntament en les de cremallera, han 
donat els resultats que hi ha.
-Defensa de la candidatura de Mari. Treball durant 7 anys en habitatge i contra els bancs en la PAH. 
Explicació de les accions aconseguides dins de l’ajuntament i com el camí està amanit per continuar
amb aquesta feina.
-Cedir un segon lloc quan no es poden assegurar tres regidores.
-Es parle de divisió interna en quant al suport de les candidates.

Votació: Verd a cedir el lloc a EU, roig a mantindre la llista actual i groc abstenció. La votació, per 
ser extraordinària, requereix majoria absoluta del cens en primera votació i qualificada de 
l’assemblea en segona.

Primera votació:
9 roig.
9 verd.
4 abstencions.

Segona votació:
9 roig.
9 verd.
4 abstencions.

En cap de les dos votacions s’obté la majoria requerida. Es manté la llista tal qual es va presentar 
dimarts.

6. Candidates per omplir la llista a la candidatura.
Proposta de que les regidores de CseM tanquen la llista.

Finalment, s’ofereixen a omplir la llista Teresa Armengot, Paz Beltrán, Anna Penyalver, Amaia 
Márquez, Iñaki Vallejo.

7. Futur de La Teixidora.
Dificultats de mantindre-la de manera «privada». Es planteja si es podria mantindre passades les 
eleccions. L’espai sí estaria disponible.

-Una opció: El contracte finalitza el 31 de maig. Es planteja no prendre la decisió ara i veure en 
quina situació estem, avisant immediatament al propietari després de les eleccions.
-Altra opció: Decidir ara el tancar-la només acabe la legislatura.

Decisió: Allargar la decisió a juny i reprendriem aquesta decisió a després de les eleccions.

8. Temes institucionals.

PGOU: 
Hi havia 2 qüestions per resoldre: Primer informe negatiu de la Confederació Hidrogràfica i que es 
vinculara també el Pla Habitatge dins del PGOU. Les dos estan resoltes i s’ha de decidir el sentit del
vot per al ple del dia 30.

Aprovar aquest pla assegura que es senten unes noves bases i que, en cas d’haver canvis en el 
govern municipal, s’haja de respectar. L’assemblea considera que s’ha d’aprovar.



Altra qüestió és que el govern va demanar escenificar l’aprovació del PGOU. Sí que s’anirà i la 
nostra part es centrarà en habitatge.

9. Precs i preguntes.

No hi ha precs o preguntes.

Participació:
Assistència: 14 dones i 11 homes
Intervencions: 7 dones i 8 homes


