ACTA
Assemblea ordinària de CSeM
V18/01/2018
Actua com a secretari: Salva
Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa
2. Aprovació de les 3 últimes actes de 2017
3. Estat dels comptes de CSeM
4. Estat de la revisió del model organitzatiu
5. Pacte del Grau i Carta Lingüística: seguiment i posicionament públic de CSeM
6. Debat i votació d’esmenes als Pressupostos municipals 2018
7. Temes institucionals
8. Precs i preguntes

1. Revocació de la Mesa
- No hi ha cap proposta de revocació.
2. Aprovació de les 3 últimes actes de 2017
- S’aproven per assentiment.
3. Estat dels comptes de CSeM
- Anna: al febrer es buscarà un moment per a fer propostes d’activitats, segons estava previst per
iniciativa del Grup de Participació.
- Iñaki: entre l’Ajuntament i la Diputació, i un cop descomptades les despeses corrents previstes per
a 2018, romanen disponibles uns 27.000 per a activitats.
- Salva proposa a Iñaki que busque la forma jurídica d’aprofitar aquests recursos per a trobar ajuda
en els temes en els què CSeM els necessita.
4. Estat de la revisió del model organitzatiu
- Anna: des del passat febrer no s’han revisat les prioritats i els grups de treball, i Coordinació, on
haurien d’estar presents els grups de treball, estan funcionant «regular».
5. Pacte del Grau i Carta Lingüística: seguiment i posicionament públic de CSeM
- Maria: PP i C’s estan usant, i seguiran usant com a discurs electoralista, l’anticatalanisme. Posa
com a exemple les esmenes d’ambdós partits als Pressupostos municipals 2018.
- Fernando: Podem-CS s’ha posicionat públicament contra la campanya dirigida al comerç per part
de la Regidoria de Normalització Lingüística; Teresa explica per què Podem no la considera
adequada en el context sociolingüístic castellonenc.
- Intervenen i polemitzen Salva, Xavi, Maria i Teresa.
- Marina: allò que ens interessa és el posicionament sobre la dita campanya no pas de Podem, sinó
de CSeM. Hi ha qüestions, com ara la defensa de la llengua, que són de principis i no s’han de
valorar des de criteris electoralistes. Es mostra partidària que CSeM recolze la campanya. Anna i
Maria s’hi mostren d’acord i afegeixen que CSeM té compromisos i posicionaments previs en eixa
línia.
- Sergi anota que un posicionament públic de CSeM en relació amb la campanya podria tindre una
determinada lectura en els mitjans: tanquem files amb Compromís i ens distanciem de Podem. Xavi
i Anna no estan d’acord i Anna no veu un gran problema en el fet que CSeM es distancie de Podem
en aquesta qüetió.
- Xavi proposa no encetar una polèmica específica, sinó adoptar un posicionament arran de les
accions polítiques (pressupostos) i comunicatives dels propers dies. S’aprova per assentiment.

- Maria sol.licita una acció concreta en Twitter, que s’assenteix que Sergi faja, i un correu electrònic
a la llista de Castelló per la Llengua.
6. Debat i votació d’esmenes als Pressupostos municipals 2018
- Hui s’han presentat en roda de premsa les esmenes de CSeM i s’ha rebut la contraoferta de l’Equip
de Govern (EdG). Després de la contraoferta, la dotació de les tres grans partides proposades per
CSeM queda de la manera següent: Jornals de Vila, 2,5M€; Habitatge, 1M€; i Vila Verda, 0,85M€.
Sergi detalla la contraoferta de l’EdG en Vila Verda.
- David A. sol.licita informació sobre les partides de les què eventualment eixirien els diners per a
cobrir les esmenes de CSeM. Xavi i Fernando comenten que són moltes partides i Fernando afegeix
que, en aquest estadi de la negociació, CSeM ja no té capacitat de condicionar de quines partides
l’EdG treuria els diners.
- Marina valora fins a qui punt ha funcionat l’estratègia negociadora i quina és a hores d’ara la
postura adient.
- S’enceta un debat sobre la postura de CSeM en els pressupostos i la relació d’eixa postura amb
l’estratègia política.
- En segona votació, s’aprova que CSeM votarà SÍ als Pressupostos Municipals, per 15 vots a favor,
1 en contra i 1 abstenció.
7. Temes institucionals
- Es revisen les mocions i declaracions institucionals del proper Ple Municipal. S’accepten sense
esmenes.
- Es demana saber per què es vota a favor d’una de les esmenes de Ciudadanos. Es respon que es
proposen plans d’evacuació i mesures contra els incendis que es consideren adequades.
- Iñaki comenta les mocions i declaracions del proper Ple de la Diputació.
- Anna comenta que al proper Ple de l’Ajuntament, CSeM haurà de posicionar-se en relació amb el
Pla Smart City. Proposa que CSeM s’hi abstinga.
8. Precs i preguntes
- Víctor T. Recorda la convocatòria del proper dilluns de la Plataforma pel Ferrocarril i pregunta per
l’assistència de les regidores de CSeM. Xavi respon que hi té
- Salva: cal incorporar algú a la Mesa per a cobrir-hi la baixa de Maria.
Es tanca la sessió a les 21:25.

