Acta reunió Consell Ciutadà Municipal de València

5 de juliol 2018

1ª Reunió del Consell Ciutadà Municipal
La Morada de València, sent les 17.09h del 5 de juliol 2018.
Assistents:
1. Jaime Paulino
2. Lola Saiz
3. Nacho Lezica
4. Cristina García
5. Ainhoa
6. Ana Bedrina
7. Joan Cebolla
8. Maria Gaviña
9. Mario
10. Papa Balla
11. Salvador Pérez
12. Esperanza Pascual
13. Amparo
14. Irene Verdoy
15. Chelo Poveda
16. Teresa Faus
17. Pilar Montolío
18. Vicente Ortuño
19. Clara Icardo
20. Claudia
21. Ángela Nzambi
22. Mireya Royo
23. Gloria Martínez
24. Manuel Corell
Absències justificades:
1. Pau Martín (viatge)
2. Imane Slami (treball)
3. Alberto
Ordre del dia:
1. Constitució del CCM
2. Sol·licitud Informe a la SOE al respecte del retard en els resultats de les votacions.
3. Equip Executiu i Organigrama del CCM. Proposta del SG.
4. Trobada amb la Militància.
5. Precs i Preguntes.
1. Constitució del CCM
L'òrgan queda constituït i els presents acorden la seua voluntat de començar a treballar.
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2. Sol·licitud Informe a la SOE referent al retard en els resultats de les votacions.
S'acorda per unanimitat que la Secretaria d'Organització redacte la carta on es
requerisca a la SOE i a la SOA explicacions referents al retard en la publicació dels
resultats de les eleccions a l'òrgan municipal. L'escrit es compartirà, previ al
seu enviament, perquè es puguen realitzar aportacions sobre el mateix.
3. Equip Executiu i Organigrama del CCM. Proposta del SG.
Se sotmet a votació l'organigrama del EE proposat pel Secretari General amb el següent
esquema:
Equip executiu
L'Equip Executiu és l'òrgan de coordinació del CCM. Està format per la Secretaria General
i altres 8 secretaries. Entre les seues competències es troben:
1.- Atendre i resoldre l'activitat quotidiana i urgent de Podem València
2.- Coordinar el treball del CCM en el seu conjunt
3.- Oferir al CCM línies de treball i propostes de resolució sobre qüestions estratègiques
4.- Aprovar partides financeres compatibles amb els pressupostos
Secretaria General: Jaime Paulino
Secretaria de Comunicació: Ana Bedrina
Secretaria de Feminismes: Esperanza Pascual
Secretaria de Municipalisme i Moviments Socials: Papa Balla
Secretaria d'Organització: Lola Saiz
Secretaria de Finances i Transparència: Cristina García
Secretaria de Participació: Teresa Faus
Secretaria de Polítiques Públiques: Chelo Poveda
Secretaria d'Anàlisi Política: Joan Cebolla
Secretaria del CCM i de comunicació interna: Clara Icardo
Àrees de Treball
Extensió, Cercles i Militància
Àrea transversal dependent de les secretaries de Municipalisme i Moviments Socials,
Participació i Organització. Àrea de treball intern la finalitat del qual ha de ser reforçar
l'organització de Podem València de cara a les eleccions municipals de 2019. Ha
d'organitzar el seu treball entorn dels següents ítems:
1.- Extensió de l'organització en barris i districtes en els quals no està present
2.- Dinamització i suport dels cercles existents
3.- Coordinació de l'activitat dels cercles amb el CCM
4.- Reforç de la relació entre els cercles i els barris
5.- Multiplicació de la militància de Podem València
Per cada ítem es definirà un pla de treball amb un calendari d'actuació i uns objectius cap
als quals orientar l'activitat.
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Model de Ciutat
Àrea transversal dependent de les secretaries de Polítiques Públiques, Municipalisme i
Moviments Socials i Anàlisi Polític. Àrea de treball intern i extern la finalitat del qual ha de
ser desenvolupar reflexions pròpies i arreplegar les idees dels col·lectius i Moviments
Socials de València per a donar forma a una proposta de model de ciutat des de la qual
sintetitzar el programa electoral i orientar la futura acció de govern.
Aquesta àrea ha de ser el nucli des del qual desplegar un Think-Tank municipalista a
semblança dels observatoris metropolitans que es van desenvolupar a Madrid o Barcelona.
Així mateix, aquest espai servirà d'estructura per a acomodar l'activitat dels membres del
Grup de Treball Municipalista de València. Es desenvoluparan grups d'estudi i treball
entorn de, almenys, cadascun dels següents eixos:
1.- Serveis Socials
2.- Medi ambient, sostenibilitat i mobilitat
3.- Cultura
4.- Educació
5.- Sanitat
6.- Migracions i acolliment
7.- Urbanisme i habitatge
8.- Fiscalitat municipal
9.- Economia i model productiu
Joventut
Àrea transversal dependent de les secretaries d'Organització i Anàlisi Polític. Àrea de
treball intern i extern la finalitat del qual, a més de contribuir al disseny de polítiques
públiques de joventut, és facilitar la integració de les i els joves en Podem València més
enllà dels espais de participació territorials. En aquest sentit, contribuirà al
desenvolupament d'una organització juvenil municipal vinculada a Podem València,
atenent especialment al desplegament d'una proposta de formació desenvolupada
conjuntament amb la Secretaria d'Anàlisi Política.
L'organigrama és aprovat amb 23 vots a favor i 1 abstenció.
4. Trobada amb la Militància.
S'acorda celebrar una trobada, de caràcter festiu, de presentació del CCM amb la
militància el dijous 12 de juliol a les 20h.
5. Precs i preguntes.
S'informa de la convocatòria de roda de premsa per a demà dia 6 de juliol a les 10.30h
en
La
Morada,
amb
la
finalitat
de
presentar
el
nou
CCM.
Es determinarà per consens el calendari de reunions fins a setembre i una vegada iniciat
el curs escolar, es fixaran les reunions i trobades per als següents nou mesos.
Se sotmet a votació la proposta del Secretari General d'admetre de manera permanent,
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com a persones de suport de l'òrgan, als representants de cercles que van quedar en les
primeres posicions sense càrrec en l'òrgan: Daniel Aguilar i Mariló. La proposta és
aprovada amb 18 vots a favor i 4 abstencions.
S'acorda, amb la majoria de vots, que la pròxima reunió del CCM se celebre el
dijous 18 de juliol a les 19h en La Morada amb els punts de l'ordre del dia:
1. Aprovació del Reglament del Consell.
2. Situació actual de La Morada
3. Informe de l'estat financer
4. Presentació de les idees mestres de les Secretaries
5. Prec i preguntes

