
PLENARIO EXTRAORDINARIO   
15.09.2016 - ACTA 
  

HORA y LUGAR    19:00 - SEU CCOO   

ROLES  ACTA    Pau Vivas i Elena Vallori   
  MODERACIÓN   Illán López y Xelo Frígols 
  TURNO DE PALABRA   Guillermo García y Mireia Biosca  
 

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS: 

 
1. Informació, anàlisi, propostes i eventual presa en consideració de decisions en torn al fallit 

intent de frau electoral.   

 

Amb les següents deliberacions i decisions: 

 

1.- Es RATIFICA el caràcter d'urgència del Plenari Extraordinari per unanimitat. 

 

Pren la paraula Mireia Biosca per explicar les motivacions que va prendre en consideració la 

Coordinadora per a convocar el Plenari extraordinari i explica les actuacions que han desenvolupat 

des de la Coordinadora en referència a les usurpacions d'identitat. 

Passa a explicar les diferents impugnacions que han arribat a la Mesa respecte de l'anterior plenari 

del 8 de SETEMBRE DE 2016.  

Mireia Biosca demana explícitament que conste en acta que la COORDINADORA va prendre la 

decisió d'emprar un sistema majoritari en compte d'un proporcional i que ho varen fer dins d'un 

moment de confusió ja que entenien que davant els greus fets ocorreguts la plataforma ajornaria 

les eleccions d'aquests òrgans.  

Es proposa la creació d'un grup de treball d’auditoria del procés electoral i realitzar un informe amb 

resolució política en relació a l'intent de frau telemàtic.  

Es proposa també que VALC es persone com a acusació particular. 

La Mesa rep la documentació d'impugnació al Plenari del dia 8 de SETEMBRE i altre document que 

argumenta la legitimitat del mateix Plenari i es demana que s'adjunten a l'acta. 



S'estableix un torn de paraula i fan ús de la mateixa: 

 

Roberto Estela -  J. V. Gonzalo – Germán Fabra – Esperanza Pascual – Teresa Faus – Vicente Ortuño – 

Manolo Colomer – Andreu Tobarra – Nacho Góngora – Guillermo Garcia – Robi Bertasi – Susi Capella 

– Rafa Juan – José Benzal – Daniel Sanz – Hèctor Clark – Jesualdo Navarro – Nazar Torres – Cristina 

Garcia – Pau Vivas - 

Cap persona demana que cap qüestió conste a l'acta. 

 

Es fa un resum de les propostes i la Mesa torna a obrir un nou torn de paraula de propostes  

 

Prenen la paraula: J. V. Gonzalo -  Rafa Juan – Germán Fabra – Guillermo Garcia – Amelia Rodríguez 

– Jaime Paulino – Salva Penalba – Manolo Colomer – Judith Saldivia -  

Cap persona demana que cap qüestió conste a l'acta. 

 

La Mesa resum les propostes que s'han fet per a procedir a la seua votació: 

 

1. Suspendre les eleccions de Vocals de Junta de Districte i posposar-les fins que el cens estiga 

depurat:  

A FAVOR – 118 (99,5%) 

ABSTENCIONS – 1  

EN CONTRA – 0   

 

2. Anul·lació i reinici de tots els processos electoral oberts: 

A FAVOR – 78 (63,94%) 

EN CONTRA – 39 (31,96%) 

ABSTENCIONS – 5 (4,09%) 

 

3. Grup de treball per a l'auditoria del procés electoral:  

A FAVOR – 120 

EN CONTRA – 0  

ABSTENCIÓ – 2 

 

 



4. Personament de VALC com acusació particular: 

A FAVOR: 91 (94,8%) 

EN CONTRA: 1 

ABSTENCIÓ: 4  

 

5. Manament a Metodologia per a que redacte un reglament que unifique el reglament 

electoral:  

Abstenció: 1 

En contra: 0 

A favor: La resta 

 


