
ACTA
Assamblea Ordinària de CSeM
La Teixidora, 2018-05-25
Actua com a secretari: Salva

Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Estratègia 2019. Exposició de diferents models de primàries
4. Calendarització de projectes interns de CSeM
5. Presentació de les bases de convocatòria externa de projectes
6. Propostes al Ple
7. Precs i preguntes

1. Revocació de la Mesa
- La Mesa és ratificada per assentiment.

2. Aprovació de l’acta antrerior
- S’aprova per assentiment.

3. Estratègia 2019. Exposició de diferents models de primàries
- L’exposició corre a càrrec de Salva Mestre, regidor de Participació de Silla.
- Amb llistes o sense llistes? D’acord amb S. Mestre, allò democràtic i honest és que hi haja llistes,
perquè, les hi haja o no formalment, de fet n’hi ha. Una altra cosa és que les llistes hagen de ser
obertes o tancades. L’inconvenient de les llistes és que poden encobrir clientelismes i no només
desvetlar equips. Si són obertes, però, no s’exclou que puguen eixir escollides les persones més
valuoses. 
-  Recompte:  «has d’anar  a morir  al  sistema Borda».  El «Borda normal» s’assembla al  conegut
sistema d’Eurovision: p. ex., si s’escullen 10 candidates, 10 punts per a la nº1, 9 punts per a la nº2,
etc. En el Borda Dowdall, 1 punt per a la nº1, 1/2 per a la nº2, 1/3 per a la 3, etc. Hi ha altres
variants, com ara el Desborda. Escollir entre un sistema o un altre depèn de l’abast dels efectes
majoritaris que es vulguen aconseguir.
- Al marge de les variants del Borda, existeix el sistema VUT. És proporcional i ordena sense llistes.
- El problema dels sistemes en les què els votants no ordenen els candidats són els empats.
- Diferents possibilitats d’articular el cens.
- Gènere? Llistes cremallera?
- Nombre de candidats que cada votant pot escollir.

4. Calendarització de projectes interns de CseM
- S’han presentat 4 projectes, un dels quals inclou diversos subprojectes: Pla econòmic-laboral per
al model de ciutat   «Vila-Verda»; Pla d’Igualtat  per a Municipalismes; Convocatòria Oberta de
Contractació; i Think Tank / Social Lab. 
- Què ocorre amb els diners assignats a projectes que es van proposar inicialment però dels què no
s’ha fet finalment un plantejament detallat dins del termini establert? Anna proposa, i s’accepta per



assentiment,  que  establim un termini  addicional  d’un mes  perquè els  proponents  eventualment
rescaten eixos projectes i, si això no ocorre, que els diners  queden disponibles per a imprevistos. 
- S’aproven per assentiment els projectes detallats presentats dins del termini.

5. Presentació de les bases de convocatòria externa de projectes
-  Com  finançar-ho?  Allò  de  les  subvencions  és  problemàtic.  Llavors,  es  faria  mitjançant
contractacions a associacions, cooperatives, plataformes.
- Anna descriu les temàtiques, allò que es puntuaria per a la contractació i el procediment que es
seguirà.
-  S’obre  una  discussió  sobre  els  mecanismes  per  a  evitar  finançaments  públics  paral·lels
fraudulents. Podria tractar-se d’alguna mena de declaració jurada. 

6. Propostes al Ple
- S’exposen les de CSeM. 

7. Precs i preguntes
- No n’hi ha.


