
ASSEMBLEA ORDINÀRIA CSEM 18/03/2019

ORDRE DEL DIA:
1. Revocació de la Mesa
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Qüestions institucionals
4. Confluència. Candidatures, comissió electoral i terminis
5. Precs i preguntes

1. Revocació de la mesa

No hi ha Mesa alternativa

2. Aprovació de l’acta anterior

S’aproven les actes anteriors

3. Qüestions institucionals

No hi ha cap decisió crucial per a l’assemblea en aquest punt, encara que deuríem parlar de PGOU
de cara al mes d’abril.

4. Confluència. Candidatures, comissió electoral i terminis

Es comenta el tema de qui es presenta. Què fem amb les independents? Estem disposats a cedir
CseM els nostres llocs o van purament d’independents a un 4t o 5é lloc?

A les  negociacios  es  va  dir  que  si  una  persona  no  formava  part  de  CseM  però  era  d’alguna
plataforma o similar, no hauria cap problema amb què es presentara amb CseM.  També cal tindre
en compte qui avala a qui. Per exemple, si ve un independent avalat per Podem o EU no hauriem de
perquè assumir la seua candidatura com a nostra. L’assemblea haurà de dir a qui considera candidat
de CseM. 

Es comenta que CseM faça una assemblea per a decidir a qui convidaria a formar part de la llista de
CseM, entre la ratificació de candidatures i la presentació de llistes. Perquè pot haver persones que
vulguen anar d’independents independentment de la força que li done l’aval. També es diu de fer
una reunió abans de la ratificació per a decidir a qui avalem i ratifiquem.

Com som els únics que teníem com a base les primàries completament obertes, hauríem de fer com
faríem anant a soles: primàries obertes És a dir, ser nosaltres qui donàrem accés a les persones
independents a les primàries, recolzant-les i assumint-les com a nostres. En cas de haver persones
que no vulguem assumir,  la  tria  es  faria  en  l’assemblea  de ratificació,  no  ratificant  a  aquelles
persones que no considerem adients. Es comenta que tan sols hem d’assumir a les independents
avalades per CseM. Si són d’altres forces, que les assumisquen elles.

Amb el  nostre  format  de  primàries,  les  persones  independents  optarien  com a  molt  al  4t lloc.
Sorgeix un dubte. Qui és de CseM a l’hora de presentar-se, la gent del cens, amb dret a vot, gent del
cens que no té ara mateix dret a vot però ha participat? Es planteja que les persones que formen part
de CseM són les persones que van entrar a formar part del nostre cens a data de l’1 de setembre,
quan vam refer el cens.



La gent que forma part del cens de CseM i vulga presentar-se entra directament. La qüestió és que
haurem de decidir a qui recolzem que no tinga cap vincle amb CseM. 

Es  diu  que cada  força  fique  uns  requisits  per  a  poder  ficar-se  l’etiqueta  de  la  seua  força  a  la
papereta,  que qualsevol persona no es puga sumar a una força perquè sí.  Es proposa que si és
membre del cens no cal ratificar-lo com a part de CseM, però si no està al cens s’haurà de decidir en
assemblea si es suma o no. Una altra proposta és si tan sols amb els avals els assumim com a
candidates de CseM.

Es passa a votar la següent qüestió: La persona que no siga del cens i es vulga presentar, necessita
tan sols els avals o avals i ratificació?

• Avals: 7
• Avals + Ratificació: 11
• Abstencions: 1

S’aprova que es necessiten avals més ratificació. La ratificació es farà segons el reglament de les
decisions ordinàries.

De la comissió electoral: Haurien de sorgir 3 persones de l’assemblea per a la Comissió electoral. 
Si es suma EUPV serien 2 per força. Es planteja triar a tres persones, pel que puga passar. 
Es presenten N., O. i E. de voluntàries. Totes d’acord amb les voluntàries.

De la calendarització. Cal veure els terminis del procés de primàries.  Es proposa deixar un temps
prudencial  al final per si sorgeix alguna cosa, com per exemple un temps per a impugnar i fer
queixes.

De les quantitats per a ratificar candidatures. Es planteja en el document a tractar el 66% per a
ratificar. Es parla de transaccionar les esmenes de Elvira i Anna. També es comenta la que fa Maria,
que seria com un replegat de les dues anteriors. 

De la  cremallera.  S’explica  la  proposta  que  es  portarà  a  l’assemblea  de confluència.  Les  dues
esmenes són que l’home passe al lloc de la primera dona o passe al següent home qua.n la dona
puge.

5. Precs i preguntes

Es planteja com abordar la reformulació de la Mesa de la confluència en cas de entrar EUPV.

Dades de participació per gènere

Assistència Intervenen Temps d’intervenció
13 dones (50%) 5 dones (42%) 26’ 27’’ dones (43%)
13 homes (50%) 7 homes (58%) 34’ 53’’ homes (57%)


