REUNIÓ DEL CCM
Acta | dimecres, 04 de juny 2015
Assistents:
Membres del Consell Ciutadà: Sara, Áurea, Andreu, Álex, Berto, Lola, Illán, Ximo, Javo, Maurici,
Marifé, María, Marisa, Paco Juan, Toño, Jaime, Pablo, Carla, David, Anna.
Membres de la Coordinadora de Cercles: Vicente (C), Robi (C), Pepe (C).
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Requeriments de la coordinadora de cercles al CCM.
3. Informe dels regidors i posicions sobre el govern de la ciutat.
4. Informe del consell de coordinació.
5. Pla de treball post electoral.
6. Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
Acta de la reunió del CCM del 27052015 aprovada per unanimitat.

2. Requeriments de la Coordinadora de Cercles al CCM
Un/a membre del Consell Ciutadà pregunta sobre un document enviat des de la Coordinadora de
Cercles de València en el qual s'exposaven les posicions dels cercles entorn de la gestió i implicació del
propi Consell en la campanya electoral de la candidatura ‘València en Comú’.
Consta en acta la pregunta, formulada per Pablo: El document ha sorgit de la Coordinadora als
enllaços amb la Coordinadora de Cercles de cada Cercle i aquests, al seu torn, ho han passat als
companys del seu respectiu Cercle?
Consta en acta: Pepe Satoca, Portaveu de la Coordinadora de Cercles, confirma que aquest document
no ha passat per les seues mans.
Pepe Satoca explica que el document es debatrà en els cercles i, posteriorment, es compondrà un
escrit definitiu de presentació al CCM.
Diverses persones deixen constància que el document ha arribat a través del respectiu correu de
diversos Cercles.

Pepe Satoca explica que el conjunt de cercles decideix que els continguts
del document han de ser debatuts i elevar el document definitiu.
Consta en acta: Pepe Satoca no ha llegit el document.
Paco commina a corregir les manques intercomunicativas i organitzatives de l'estructura de Podem a
València.
Consta en acta: Illán manifesta la seua voluntat de debatre amb honestedat.
Consta en acta: Berto dimiteix formalment del seu càrrec com a conseller del CCM, complint amb el
seu compromís expressat prèviament.
Consta en acta: Jaime està confiat que el CCM té projecte polític de recorregut.
Pablo redactarà un protocol de petició d'assistència de la Coordinadora a la reunió del CCM que li done
formalitat.
Consta en acta: falta de continguts polítics llançats per part del CCM.

3. Informe dels regidors i posicions sobre el govern de la ciutat
Berto sol·licita que com CCM no s'aplique el reglament de relació dels regidors electes inscrits en
Podem que es va enviar des de la Secretaria Política Estatal.
María, Illán i Andreu enviaran a Álex els documents oficials de València en Comú que tinguen al seu
abast.
Es convoca per al dimarts 9 una reunió extraordinària del CCM monogràfica sobre l'anàlisi de PODEM
referent a com ha de participar VeC en el govern municipal i PODEM en l'autonòmic.
Si fóra possible, es convocarà per al dimecres 10 un espai obert a tot PODEM València per a exposar
la postura política del CCM sorgida de la reunió del dimarts 9 i sotmetrela a debat.

4. Informe del consell de coordinació.
Es posposa per a la pròxima reunió del CCM.

5. Pla de treball post electoral.
Les secretaries seguiran treballant d'ofici fins que es ratifique l'arquitectura concreta de secretaries.
Consta en acta: Illán informa que durant la setmana següent s'engegaran les eines telemàtiques que
han anat funcionant en estatal i ha portat a aquesta reunió el document de proposta de funcionament
de la Secretaria de Participació.

