
ASSEMBLEA ORDINÀRIA CASTELLÓ EN MOVIMENT

Lloc: La Teixidora
Data: 19 de maig de 2017
Hora: 19.00

1. Revocació de la Mesa

La Mesa queda ratificada.

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

L’acta no està penjada a la web per la qual cosa queda pendent d’aprovació per a la propera 
assemblea.

3. Ampliació de la Mesa.

Per unanimitat es decideix que Salva entre a formar part de la Mesa.

4. Proposta de destitució de l’assessora de la Diputació per part del grup municipal.

Una de les regidores explica els motius pels quals es decideix dur a l’assemblea la destitució de 
l’assessora i informa que es va parlar també amb la comissió de selecció. S’informa a l’assemblea 
que la proposta de destitució no té a veure amb la capacitat de treball de l’assessora o la pèrdua de 
confiança, sinó que el procés de selecció s’ha valorat que no va ser l’adequat i, com a conseqüència,
la selecció no va ser pertinent per al lloc de treball. 
L’assessora explica les seves raons per les quals està en desacord amb la proposta de destitució.
Des de la Mesa s’explica que hi ha un document elaborat per a la selecció de nova assessora que no 
es pot dur a aquesta assemblea perquè es va presentar fora de termini. Es presentarà a la propera 
assemblea.

S’obri torn de paraules i, desprès, es procedeix a votar.
Votació
Cens 26
A favor acomiadament 13
En contra acomiadament 4
Abstenció 8

No s’arriba al 66%. Es repeteix la votació
A favor acomiadament 16
En contra acomiadament 4
Abstenció 5

Es fa efectiu el cessament de l’assessora.

5. Procés 2019: Cap a les properes eleccions municipals.

Es debat sobre les següents qüestions:
-Ens presentem a les eleccions?
-Possibles escenaris polítics.
-Possible forma jurídica.



-Amb quines formacions polítiques hem de comptar?
-Hem d’iniciar contactes? Quan i qui?

Es important com està Podem amb les confluències. Es important iniciar un procés de definició de 
quines son les línies roges.
Més enllà de Podem, hem de pensar que fem nosaltres i no ser dependents. A favor de presentar-
mos ja que els objectius no estan assolits i encara que s’assolisquen si no continuem els perdrem.
Bona ocasió en prendre la iniciativa. Bona imatge de la marca CSeM. Hem aconseguit un espai 
propi encara que era molt difícil. Aqueix espai ha de créixer. Definir el projecte i avançar-mos.

Escenaris polítics i possibilitats de presentar-se o no:
Podem es presenta
Podem ens recolza externament
Podem diu que anem junts però com ells vullguen.
Repetir el que hi ha ara.
Unir-se a Compromís
Unir-se a altres forces

Hi ha diversitat d’opinions sobre la forma jurídica, que estarà condicionada si ens presentem en 
coalició amb altres partits. Es considera importat que, independentment de la forma jurídica, no es 
perda el caràcter assembleari i mantenir el model. També es considera important que si decidim 
anar amb confluència amb altres grups municipalistes s’hauria de descartar la coalició d’electors.

Es manifesta que CSeM ha de ser subjecte polític actiu, qui convide a altres a començar a pensar en 
2019. Les decisions que es prenguen haurien de ser sobre el nostre ideal i amb qui anem a negociar. 

Preferències a l’hora d’encetar converses: Podem, Esquerra Unida i Compromís. Es destaca que no 
s’hauria de parlar sols amb partits polítics, sinó convidar també a entitats, associacions, ...

Es discuteix sobre si es vota o no la forma jurídica i es decideix per consens que és més important la
forma de funcionament assembleària, més enllà de la forma jurídica.

El grup d’organització es qui s’encarregarà d’organitzar un grup de treball d’estrategia política, 
elaboració de documents, ...

6. Avaluació de l’execució de propostes de CSeM negociades amb l’equip de govern.

Es presenta document explicatiu sobre l’execució de les propostes de CSeM 2016. Es valora 
positivament la implementació de quatre de les nostres propostes, que estan en marxa i van a 
continuar.

7. Temes institucionals.
7.1. Mocions i proposicions.
No hi ha preguntes.
7.2. Inversions financerament sostenibles.
Hi ha 29 milions de superàvit. No es té el document d’inversions financerament sostenibles, 

queda pendent per a la propera assemblea.
7.3. Ordenances fiscals.

Penjarem el document que s'està elaborant.



8. Precs i preguntes

S’informa que dimarts 30 de maig hi ha assemblea de rendiciño de comptes de l’ajuntament en el 
Teatre del Raval. Han habilitat formulari per a que es facen preguntes per escrit. 

Es pregunta a un dels regidors sobre la sentència sobre la devolució de la plusvàlua. S’informa que 
si quelcom ho demana a l’ajuntament s'haurà de tornar, però s’ha de fer una valoració perquè el 
valor de la plusvàlua es sobre el valor del sol. 

Tema Lafuente. Es considera que l’assemblea de rendició de comptes es un bon lloc per preguntar 
això. Un altra opció es prendre una postura de força que, en tot cas, seria una decisió de 
l’assemblea. 


