2 Reunió del Consell Ciutadà Municipal

La Morada de València, sent les 17.03h del 18 de juliol 2018.
Assistents:
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Jaime Paulino
Lola Saiz
Pau Martín
Cristina García
Maria Gaviña (Skype)
Mario
Papa Balla
Salvador Pérez
Esperanza Pascual
Amparo Sánchez
Irene Verdoy
Chelo Poveda
Pilar Montolío
Vicente Ortuño
Clara Icardo
Claudia
Ángela Nzambi
Mireya Royo
Gloria Martínez
Imane Slami
Mariló
Alfonso
Daniel
Manuel Corell (Skype)
Ainhoa (Skype)
Ignacio Lezica (Skype)

Convidats:
Antonio Estañ (SG)
Lidia (SOA)
Pau Sanz
Absències justificades:
1. Teresa Faus
2. Ignacio Lezica

3. Joan Cebolla

Ordre del dia
1. Explicació per part de la SGA i la SOA del retard en la publicació de resultats a València
2. Aprovació de l'acta anterior
3. Informe de secretaries
4. Debat i aprovació del reglament del CCMV
5. Proposta d'extensió contractual a Pablo Catalá
6. Precs i Preguntes.

1. Explicació per part de la SGA i la SOA del retard en la publicació de resultats a València
Pren la paraula el SGA, Antonio Estañ, qui informa del procés que va tindre lloc referent a la
publicació dels resultats electorals al Consell Ciutadà i SG a València.
Els controls anti-frau s'inicien sempre que es dóna un procés electoral i així es va fer amb els
processos municipals. Entre el 19-20 de juny salten certes alertes després de la inspecció
protocol·lària de tots els processos i es decideix paralitzar preventivament el procés a València.
En un primer moment, es constitueix una comissió integrada per la SOA, SG, CGE, i l'equip
jurídic, la qual es forma el 24 de juny.
En una reunió a Madrid d'aquesta comissió, s'informa que hi ha dues IPs on s'havia inscrit un
nombre considerable de persones i, per tant, calia destriar i aclarir el perquè d'aquest fet i si
aqueixes persones s'havien inscrit amb el seu coneixement i voluntat.
Per la qual cosa, s'obri un procés de verificació d'aquestes identitats en el qual es van realitzar
les trucades pertinents a totes aquestes persones durant més de 4 hores. Aquestes trucades es
realitzen en mode altaveu per una comissió integrada per un representant autonòmic (Pau
Sanz) i un representant de la CGE i de la SOE.
Finalitzat aquest procés de verificació, es corrobora que els vots en quarantena són vàlids i que
es tracta de gent que havia sol·licitat assistència al vot, eina vàlida en Podemos per a garantir
el dret al mateix d'aquelles persones sense coneixements o amb dificultats en el maneig
d'eines telemàtiques. Per tant, aquests vots s'incorporen al sistema per a donar els totals i
poder anunciar els resultats.
La SOA matisa que el més complicat ha sigut el període entre que es paralitza el procés i es té
la reunió de la Comissió amb Anti-frau, ja que es va dilatar en el temps més del desitjat. No
obstant això, hem d'estar orgullosos que en el partit el vot informàtic compte amb molts
protocols de seguretat per a evitar qualsevol tipus de frau, encara que no són tan ràpids com
seria desitjable ja que requereixen d'uns protocols d'actuació molt concrets.
Estañ comenta també que considera fonamental explorar el treball de les polítiques de rodalia,
a nivell local, que la gent ens conega i consolidar la participació i inclinació d'aqueixa gent que
porta temps de treballant per convicció en el partit. Cal buscar una estructura més consolidada
i estructurada però sense convertir-nos en un partit vell.

2. Aprovació de l'acta anterior.
S'aprova l'acta de la reunió anterior per unanimitat.

3. Informe de Secretaries.
SECRET. FEMINISMES
S'està fent un protocol de pràctiques no sexistes.
Feminismes informa també de l'activitat realitzada junt a la secretaria de participació “Dones
que viatgen soles”; va vindre molta gent no vinculada a Podemos que vol seguir en contacte i
informada.
SECRET. ORGANITZACIÓ
Informa d'una reunió amb cercles celebrada dilluns passat; es passarà l'acta d'acords a
secretaria de Comunicació Interna per a coneixement de totes.
Es configuraran grups de treball que començaran a funcionar al setembre. Es vol a més fer un
esforç per a reactivar alguns cercles de la ciutat amb poca activitat.
SECRET. MMSS i MUNICIPALISME
S'informa que s'ha començat a treballar. Va haver-hi una reunió formativa entre moviments
socials i Podemos, amb la presència de Rafael Mayoral, on es van abordar assumptes com la
relació poder-economia, drets i precarietat, formació, etc. A més, s'han mantingut reunions
amb la SOM per a començar a gestionar l'àrea de cercles-militants, així com amb el SG, Chelo i
Joan dins del projecte de models de ciutat.
SECRET. POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Ahir va tindre lloc una reunió per a definir blocs de treballs sobre el model de ciutat.
Els grups de treball que es plantegen són:
Educació
Cultura
Economia i model productiu
Migracions i acollida
Servicis socials
Medi ambient i sostenibilitat i mobilitat
Urbanisme i habitatge
Fiscalitat municipal
Re municipalització.

4. Debat i aprovació del reglament del CCMV.
Es presenten una sèrie d'esmenes a l'esborrany del reglament i es procedeix a la votació

general del reglament amb les esmenes assenyalades, sent el resultat d'una abstenció i 21 vots
a favor.
5. Proposta d'extensió contractual a Pablo Catalá.
Es proposa estendre el contracte per 11 mesos en modalitat d'obra o servei

6. Precs i Preguntes
Voro sol·licita que el canal de Telegram del CCM siga exclusivament per a temes directament
relacionats amb el CCM i que s’evite el seu ús per a difusió o comunicació d'actes,
convocatòries, etc. que ja es difonen per altres canals.

