Assemblea extraordinària de Castelló en Moviment del 12 de gener de 2018
Ordre del dia:
1. Revocació de la Mesa (Ratificació)
2. Anàlisi i debat de la situació de les nostres esmenes als pressupostos, i dels possibles
escenaris i votació de la postura de Castelló en Moviment front als pressupostos (Debat i
votació)
3. Precs i preguntes
1. Revocació de la Mesa
La mesa es ratifica.
2. Anàlisi i debat de la situació de les nostres esmenes als pressupostos, i dels possibles
escenaris i votació de la postura de Castelló en Moviment front als pressupostos
Es fa una exposició de la situació a la que s’ha arribat en la negociació dels pressupostos. A
principis d’octubre es va fer una assemblea per decidir l’estratègia de negociació de pressupostos,
tenint en compte el que havia passar en anys anteriors. Es va decidir anar a esmenes públiques per
recuperar visibilitat, es van decidir unes propostes concretes, etc. Es va elaborar el pla «Castelló,
ara» i es va presentar en novembre en roda de premsa. Des de llavors fins ara s’han fet diverses
reunions, comunicacions i actes al voltant de les propostes. També s’han fet reunions i converses
telefòniques amb l’equip de govern al voltant d’aquestes propostes de cara a la negociació de
pressupostos.
S’explica que de la proposta de jornals de vila, que proposàvem 8 milions per contractar a 500
persones, s’ha reduït a 2,5 milions per contractar-ne unes 150, ja que la borsa contenia 500 persones
però que podien estar repetides, de manera que només tenia unes 150 persones úniques.
Pel que fa a la de vila verda, s’ha editat un llibret amb la proposta en el que concretant més la
proposta Castelló en Moviment hem reduït la quantia de 5 milions a 3,7 milions.
Des de el 28 de novembre en que es va dir que aniríem a esmenes públiques fins ara, no s’ha arribat
a entrar en negociacions. Avui s’ha fet pública la proposta de pressupostos, que inclou les nostres
tres propostes de la següent manera: 2,4 milions per a jornals de vila, mig milió per a compra
d’habitatge, i mig milió per a vila verda. Presentats els pressupostos, podem presentar esmenes fins
al 19 de gener a les 14h. El pressupost total és de 176 milions d’euros. Pensem que entre finals de
gener i principis de febrer es convocarà un ple extraordinari per votar les esmenes i els
pressupostos.
Hem de decidir, per tant, quines esmenes farem als pressupostos. Es poden fer esmenes per una
banda per marcar els nostres principis i quines considerem que son les prioritats, o per altra banda
fer-ne de més tècniques, llevant diners de partides que ja se sap d’anys anteriors que en queda una
part sense executar.
Es fa la reflexió que les esmenes que es van fer ja es van fer amb idea de marcar línia política i que
per tant s’hauria de seguir en la mateixa línia. Es respon que el que es va decidir, de fer esmenes
públiques, ja s’ha fet i se seguirà fent, però que caldria concretar quin tipus d’esmenes fem i com les
preparem. Es fan algunes intervencions que remarquen que ens ha sortit bé la jugada a nivell
comunicatiu, les nostres propostes han tingut rellevància, i per tant caldria decidir com acabar el
que s’ha començat.

El debat que es planteja és quin tipus d’esmenes es volen fer, sabent que segons el tipus d’esmenes
serà més fàcil o difícil que s’aproven. Es planteja que caldria fer propostes factibles però el més
ambicioses possibles ja que tant vila verda com habitatge han quedat bastant curtes de quantitats. En
aquesta línia es proposa fer esmenes de quantitats importants, però llevant els diners de partides que
siguen fàcilment assumibles.
Es diu que, seguint la línia que s’havia decidit, caldria fer propostes que marcaren clarament la
nostra postura, encara que siga més arriscat. Es respon que el que fem ara pot tindre conseqüències
que ens deixe com a poc responsables; depenent de com, podrien no aprovar-se els pressupostos,
prorrogar-se els anteriors i quedar fora partides importants.
Es recorda que el que hem de decidir ara no és què es votarà als pressupostos, ja que això depèn de
quines esmenes s’aproven, sinó quin tipus d’esmenes hem de presentar. Es respon que també hi ha
l’opció de fer una mescla de propostes, algunes de més dures i algunes més assumibles.
Per una banda algunes persones consideren que el que s’està plantejant és un canvi de rumb
respecte la decisió que es va prendre de anar a esmenes públiques, i que caldria fer el debat com a
això, un canvi de rumb. Es llegeix part de l’acta de l’assemblea en què es va prendre aquesta
decisió: estem en l’escenari 3, en què s’han acceptat totes les esmenes però amb quantitats
insuficients, i en aquest cas s’havien de plantejar noves esmenes per tornar a augmentar quantitats.
Es pregunta com està el pressupost, més enllà de les nostres tres propostes, per posar-les en context.
Es plantegen dos perills: que propostes molt dures s’aproven per votació de PP i Ciudadanos, i
també que si el govern veu que no es pot negociar amb nosaltres vaja directament a oferir-li una
certa quantitat dels pressupostos a Ciudadanos. Es fan més preguntes sobre els pressupostos, com
per exemple si es pensa que quedarà molt de remanent dels pressupostos. Es respon que
probablement si, en quedarà molt, però que no és factible negociar que propostes nostres es facen
amb el remanent, ja que no tenen cap obligació de fer-ho i passarà com altres vegades, que acaben
no executant-se propostes nostres. Dit això, el govern sap que té marge de maniobra per negociar
perquè més endavant poden demanar préstecs, fer inversions financerament sostenibles, etc. Que
son cartes que ja han jugat anteriorment.
Es proposa fer esmenes fàcilment assumibles perquè no es considera factible votar que no després
que ens hagen inclòs les tres propostes, de manera que com a molt ens hauríem d’abstenir. Es
pregunta, en el cas de fer esmenes més conservadores, de quines quantitats estaríem parlant. Es
felicita a l’assemblea per la gestió de les esmenes públiques, que s’han entès bé per part de la
població i han tingut repercussió mediàtica. Dit això, es considera que els pressupostos s’han
d’encarar políticament perquè és prou probable que coses que ens accepten acaben no executant-les.
Que per tant s’hauria de mostrar el nostre desacord actual amb el govern, presentant esmenes
difícilment assumibles i acabar abstenint-nos en la votació.
Es proposa fer unes poques esmenes assumibles i una més potent per aconseguir el que puguem
alhora que justifiquem una abstenció en la votació. Es comenta que tal com està la situació ara
mateixa ja es pot justificar una abstenció, però que es poden aprofitar noves esmenes nostres per a
centrar la nostra posició en el debat el dia de la votació. En canvi, altres persones de l’assemblea
consideren que cal marcar ara ja el distanciament amb el govern, i que l’abstenció ens deixa en una
postura desdibuixada.
Responent a una pregunta anterior, es considera que seria factible treure aproximadament entre mig
milió i un. Si es volguera més, s’hauria d’anar al capítol d’inversions, i se’ls hauria d’oferir alguna
cosa més que només l’aprovació dels pressupostos.

Un altre escenari que es podria donar seria que el govern decidira conscientment no aprovar els
pressupostos, donant-nos la culpa a nosaltres d’això i dedicant-se tot l’any següent a atacar-nos a
nosaltres.
S’intenta centrar el debat cap a prendre alguna decisió. Com que no hi han hagut intervencions que
no defensen que marquem la nostra línia política, es proposa deixar això com a part de consens. Es
recorda que si no s’aproven els pressupostos, probablement l’alcaldessa presentaria moció de
confiança, i s’obriria un període en què en l’oposició s’hauria de presentar un candidat que
obtinguera majoria absoluta, cosa que no és factible ara mateix, i per tant s’aprovarien els
pressupostos tal com els ha presentat l’equip de govern.
Dintre dels escenaris que es plantegen, que seria l’opció de donar-li l’alcaldia al PP, una persona
considera que seria un bon escenari per nosaltres, si gestionem bé el fer-li oposició salvatge al PP.
En general, però, no es considera factible que nosaltres li donem l’alcaldia al PP.
S’intenta tornar a centrar el debat, que es desvia cap a si votarem si o no als pressupostos cosa que
s’ha de decidir a la propera assemblea. Depenent del que busquem votar, la situació seria:
• Si volem votar si, sentar-nos amb el govern i preguntar-los què podem fer per augmentar les
partides de les nostres propostes.
• Si volem votar no, presentar les esmenes que vulguem, fortes.
• Si volem abstindre’ns seria un terme mig.
Es diu de presentar públicament les esmenes, abans de reunir-nos amb ells, i després reunir-nos.
Durant les negociacions, es podria acceptar retirar alguna esmena.
Es proposa fer una roda de premsa anunciant les nostres esmenes (realistes i no realistes) per ser
transparents. Que les realistes siguen en la línia de coses concretes que ja estan i que es podrien
vincular a Vila Verda. No tornar a negociacions a porta tancada, i a la propera assemblea plantejar
quina recepció han tingut les esmenes per decidir ja el sentit del vot als pressupostos. Si presentem
les esmenes al límit del termini ja no entrarem a negociar-les amb l’equip de govern, que el que
volen és vore-les abans de presentar-les.
Es proposa una votació triple inicials: si es fan esmenes fortes, si es fan esmenes assumibles (i
concretes) o si es fan esmenes dels dos tipus. Surten 16 vots a esmenes de dos tipus i 1 a esmenes
assumibles, cap a esmenes fortes només. Com una opció té majoria absoluta, s’aprova directament,
es faran tant esmenes fortes com assumibles.
Es proposa una segona votació triple: si primer negociem les esmenes i després les presentem (a), si
primer presentem les esmenes i després les negociem (b), o si presentem les esmenes i no negociem
en cap cas (c). Es debaten un poc més les tres opcions. Es decideix per concens presentar
públicament les esmenes i si després d’això el govern vol negociar-les es pot obrir la negociació.
En cap cas es retirarà cap esmena.
3. Precs i preguntes
No hi ha cap prec i pregunta.

