3. Reunió del Consell Ciutadà Municipal

La Morada de València, sent les 19.17h del 18 d'octubre 2018.
Assistents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jaime Paulino
Lola Saiz
Nacho Lezica (Skype)
Cristina García
Ana Bedrina
Joan Cebolla
Maria Gaviña
Mario
Esperanza Pascual
Clara Icardo
Claudia (Skype)
Ángela Nzambi
Manuel Corell
Pau Martín
Imane Slami (Skype)
Marilo Catalá (Skype)
Vicente Ortuño (Skype)
Daniel Aguilar
Ainhoa (Skype)
Ángela Pedraza (Skype)

Absències justificades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teresa Faus
Chelo Poveda
Amparo
Mireya Royo
Pape
Alberto
Pilar Montolio
Salvador Pérez

Ordre del dia
Punt 1. Aprovació de les dues actes anteriors.
L'acta extensa de la passada reunió del dia 22 de setembre és aprovada per unanimitat.
Es posposa l'aprovació de l'acta anterior al dia 22 per no haver sigut possible acabar la seua
redacció.

Punt 2. Posició de Podem respecte a VeC.
Proposta de Jaime:
Diagnòstic i posició sobre la relació amb València en Comú de cara a les eleccions municipals
de 2019
Després de la consulta a l'Assemblea Ciutadana sobre les confluències al març d'aquest mateix
any, el 90,55% dels votants van respondre favorablement a la pregunta “Dónes suport que
PODEMOS es presente a les pròximes eleccions MUNICIPALS en coalició amb les forces
polítiques i les plataformes municipalistes aliades de l'espai del canvi i amb la paraula
PODEMOS (en els idiomes que corresponga) formant part del nom de la candidatura, excepte
on ja existisca una “marca” consolidada?”
Amb aquest acord assembleari, no ens correspon debatre sobre si València en Comú serà una
plataforma de trobada entre diferents opcions polítiques de cara a 2019 com ho va ser en
2015. Podem es presentarà a les eleccions amb la seua pròpia marca i buscarà un acord amb
altres forces polítiques, prioritàriament amb EUPV. Amb això se suspèn la naturalesa de
València en Comú com a partit polític al qual la militància d'altres formacions recorre per a
presentar-se a les eleccions municipals.
L'única excepció a aquesta conclusió, d'acord amb el marc aprovat, vindria de la interpretació
de València en Comú com una “marca consolidada”. Creiem, no obstant això, que la
consideració de marca consolidada no pot dependre de criteris subjectius. I és necessari
recórrer a indicadors electorals clars per a determinar el grau de consolidació de la marca.
En aquest sentit, el principal indicador del qual disposem és el resultat electoral de 2015.
Com pot veure's en la taula precedent els resultats a la ciutat de València en Comú van ser de
9,81% dels vots totals enfront d'un resultat de Podemos, el mateix dia en la mateixa ciutat del
12,2%. Això suposa una diferència negativa del 2,39% de vots absoluts entre totes dues
marques i pràcticament una reducció del 20% sobre el resultat total de Podem a la ciutat. És a
dir, un de cada cinc votants de Podemos en les eleccions autonòmiques no va donar suport o
va reconèixer a València en Comú com la seua opció municipal preferida i va optar per
l'abstenció o altres formacions.
No és el moment d'especular les raons d'aquesta disparitat de vot, però assenyalar-ho hauria
de ser suficient per a constatar la diferència de València en Comú (amb un 80% del vot collit
per Podemos) i altres marques municipalistes, com és el cas de Barcelona en Comú (270%
sobre la marca autonòmica) o Ara Madrid (179,6% respecte al resultat de Podemos), marques
electorals que serveixen de model per a determinar el grau de “consolidació de marques”
diferent a la de Podemos.
Prenent en consideració aquestes dades, sembla poc raonable discutir sobre la conveniència
de tornar al model de València en Comú per a les eleccions de 2019, sobretot quan pot
constatar-se que la pràctica totalitat dels participants de València en Comú són, així mateix,
militants actius de Podem (majoritàriament) o EUPV. Així doncs, el que correspon definir són
els termes en els quals l'espai de València en Comú pot ser útil a la confluència de Podem i
EUPV
En aqueix sentit, entenem que Podem València hauria d'aprovar un full de ruta, que
posteriorment es desenvolupe dins dels llits orgànics adequats de València en Comú, per a

garantir els següents punts:
1.- València en Comú com a partit polític NO ha de presentar-se amb independència de Podem
i EUPV en les eleccions de 2019
2.- València en Comú no pot considerar-se com un actor diferenciat que suma força electoral
pròpia i addicional a la ja disposada per Podem i EUPV. En aqueix sentit, no pot condicionar la
configuració de la candidatura de Podem i EUPV en les pròximes eleccions municipals.
3.- València en Comú haurà d’emmotllar-se a les necessitats orgàniques i logístiques de la
confluència de Podem i EUPV, oferint els seus recursos per a desenvolupar el millor treball
polític.
4.- Haurà de buscar-se la fórmula legal adequada perquè els recursos legals, humans i
econòmics de València en Comú servisquen per a reforçar el treball polític i de campanya de la
confluència de Podem i EUPV.
Proposta de Vicente:
COM HEM D'ENTENDRE UNA CONFLUÈNCIA I QUE APORTA O POT APORTAR VeC
Vam vindre a fer nova política i aqueixa empremta se'ns ha de notar en les nostres formes de
construcció i acció política a la ciutat, l'alternativa al convencional és més difícil de portar
avant, però no per això ens hem d'acomodar i tindre “mentalitat plana” com a la construcció
d'un projecte que connecte amb la ciutadania i els seus col·lectius socials més avançats.
La confluència proposada probablement té 3 potes: Podem, Esquerra Unida i València en
Comú. És evident que aquesta tercera pota té també que sostindre el pes de la confluència i no
cal suposar-la com una “cua” que penja sense contingut.
València en Comú ha sigut un projecte ambiciós d'espai municipalista i convergent obert, però
relativament fallit pels seus incompliments davant l'activisme i els moviments que se'ns van
acostar per a construir una vertadera plataforma municipalista. Les responsabilitats suposem
que són compartides, però sí que cal dir amb claredat que afecten el seu resultant a la nostra
organització Podem València, i això si no ho sabem revertir, serà una rèmora que castigarà el
Projecte i la Candidatura.
Què se m'ocorre per a revertir aquesta situació en aquest període que queda fins a les
Eleccions Municipals?
• Fem de VeC un espai de trobada i participació, on el debat i les propostes polítiques vinga de
la militància de les 3 organitzacions o d'altres col·lectius socials convidats i activistes que es
vulguen sumar.
• Creem fòrums, grups de treball on construïm un programa que genere il·lusió.
• Fem balanç d'incompliments i compliments del Pacte de la Nau, problemes que ha tingut el
nostre grup municipal amb el Govern de la Ciutat i amb els companys que han compartit
Govern amb Compromís i PSOE.
• Mirem que han quedat de les nostres propostes, les que s'han assumit, les que hem forçat,
les que ens han vetat o modificat.
• Recollim aquestes experiències dels nostres representants en el Govern i fem-li un volt
perquè no es repetisquen anteriors errors.
• Veure en què hem fallat en la comunicació amb la militància i sobretot amb la ciutadania.
• Si construïm aquest espai de confluència municipalista, siguem responsables i deixem que la
participació democràtica siga la millor possible, sense paranys. Això ens farà guanyar pes

davant els rivals.
Se sotmeten les dues proposta presentades a votació sent els resultats:
Vots a favor de la proposta de Jaime: 11 presencials i 5 skype
Vots a favor de la proposta de Vicente: 1 Skype
Sense abstencions.

3. Convocatòria Primàries Podem.
S'han presentat a la convocatòria, ja siga en autonòmic o municipal, totes les persones
presents menys Esperanza, Cristina, Claudia, Marilo i Ainhoa.
4. Elecció Equip Tècnic primàries.
És obligació del CCM triar a l'equip tècnic per a les primàries. Com a Secretaria d'organització.
La proposta d'equip estaria integrada per:
Cristina García
Ainhoa
Claudia
Angela Nzambi (comunica que no pot perquè és candidata)
Mariló Catalá
Amparo Fernández
La descripció de les funcions de l'equip tècnic són:
• Informar els consellers
• Encarregar-se de la planificació del treball futur
• Labors de comunicació i assessorament a les pre-candidaturas
• Organització de debats
Se sotmet la proposta d'equip a votació resultant aprovada amb una abstenció i la resta de
vots a favor.
5. Informe gestiones confluències EU.
Jaime exposa els avanços i últimes reunions: La reunió de hui ha sigut cancel·lada. Les
negociacions a escala autonòmica estan bloquejades i, per tant, ho estan a nivell municipal.
Es va plantejar el tema de la paritat de l'equip de negociació i es va ressaltar que, si això arriba
a concretar-se en una confluència, no pot reproduir-se aquest patró. Ells han assegurat que
tenen sistema cremallera intern per a càrrecs i que no tornaran a reproduir l'absència de
paritat en campanya o llistes.
Una colp es tinga una proposta de llista de Podemos, caldrà replantejar el grup negociador
perquè estiga tot consensuat i es faça de manera coherent. La composició actual de l'equip de

negociació dependrà del resultat de les primàries per tal que siga harmoniós.
6. Dubtes i preguntes sobre els plans de treball secretaries.
La secretària de comunicació té necessitat de determinades despeses i vol saber com accedir
als diners per a cobrir aqueixes necessitats.
Es farà el protocol per a assumir despeses des del CCM.
Fins que s'acorde, caldrà aprovar les despeses per part del CCM mitjançant la presentació d'un
projecte per a la seua aprovació.
S'ha enviat un correu als cercles demanant els enllaços.

