ACTA
Assemblea ordinària de CSeM
V21/09/2018
Actua com a secretari: Salvador Seguí-Cosme
1. Revocació de la Mesa
- La Mesa es mantè per assentiment
2. Aprovació de l’acta anterior
- S’aprova per assentiment
- La Mesa fa un recordatori del calendari de les properes assemblees
3. Estratègia pressupostos 2019
- A partir del document adjunt a la convocatòria d’aquesta assemblea, el nostre assessor en
l’Ajuntament ens fa un recordatori del procés negociador dels anteriors pressupostos de la
legislatura i dels resultats del dit procés.
- S’enceta un debat sobre la postura política de CSeM envers els pressupostos 2019.
- Intervencions favorables a facilitar l’aprovació dels Pressupostos a l’Equip de Govern, per part del
Grup Municipal i d’altres membres de l’Assemblea.
- S’aprova per assentiment que les propostes de CSeM es formularan, com en el passat exercici, en
forma d’esmenes públiques i s’acorda, també per assentiment, que es seguirà debatent l’estratègia
negociadora a partir de la propera assemblea del 5 d’octubre, en la que es formularan les propostes
pressupostàries concretes de CSeM.
- Es posa de manifest que el contingut de les propostes pressupostàries concretes a formular en
forma d’esmenes públiques i la postura política són interdepenents.
3.1. Modificació de crèdit de l’Equip de Govern: postura de CSeM
- La regidora responsable de polítiques socials i el nostre assessor en l’Ajuntament exposen la
situació: l’anunciada proposta de modificació de crèdit per part de l’Equip de Govern no s’ha
formulat encara i el Grup Municipal de CSeM exigirà l’ampliació del programa Jornals de Vila.
4. Calendarització del procés 2019
- A proposta de Coordinació, en l'Assemblea ordinària del proper 19 d'octubre hauríem de designar
la Comissió Negociadora amb les forces afins de cara a les eleccions municipals de 2019, i aprovar
les postures mínimes (línies roges) de CSeM en eixa negociació, en el marc del document sobre
bases negociadores aprovat en una anterior assemblea. Necessitaríem alguna proposta de partida
sobre cada un dels 5 punts següents:
1) composició i elecció de la Comissió Negociadora;
2) model de primàries;
3) mecanisme de rendició de comptes de les membres dels futurs grups municipal i provincial;
4) mecanisme d'elecció de la/les diputades provincials; i
5) mecanisme de designació de les assessores dels futurs grups municipal i provincial.
- Des de la Mesa i per tal d'organitzar convenientment el debat, voldríem comptar amb almenys una
proposta de partida sobre cada un dels punts esmentats abans del 30 de setembre.
5. Propostes al proper Ple
- Una membre de l’asssemblea s’interessa per la Moció del PP sobre Benadresa.
6. Precs i preguntes
- Des de Castelló per la Llengua se’ns recorda que demà tenen una reunió al Menador; que fa un
any que cap representant de CSeM acodeix a les seues reuions; i que estan pendents de les quotes

dels anys actual i passat. Acordem que el nostre diputat provincial s’encarregue de posar-nos al dia
en allò de les quotes.
- El nostre portaveu ens recorda que estem adherits a la Plataforma de Defensa de les Pensions i que
caldria que ens adherírem al seu Manifest. S’aprova per assentiment.
- Tema Pinar - Camp de Golf. El nostre assessor en l’Ajuntament ens recorda que no tenim cap
proposta articulada i proposa contractar un estudi pressupostat en 200€.
- Anna ens posa al dia de la situació dels diferents projectes engegats amb el pressupost intern de
CSeM, i, particularment, del Social Lab. Dins d’aquest últim projecte, estan essent convocats
diferents experts locals per a una reunió inicial el proper 29 de setembre al Menador.
Dades de participació:
• Assistència: 14 dones i 17 homes (45% de dones).
• Persones diferents que han intervingut: 3 dones (2 del grup municipal) i 8 homes (6 del grup
municipal o de la mesa).
• Temps d’intervenció: 14 minuts les dones i 1 hora 3 minuts els homes (18% les dones).

