
ACTA DE REUNIÓ

Òrgan Consell Ciutadà Valencià

Data 28/07/2017 Lloc Seu de Podem a València

Hora convocatòria 16:30 Duració estimada 3h

Hora inici 16:50 Hora d’acabament 21:00 aproximadament

Assistència presencial:
1. Antonio Estañ
2. José Francisco Albaladejo
3. Àngela Ballester
4. Joan Blanco
5. Ángel Deltoro
6. Regina Ferrándiz
7. Daniel Geffner
8. Maria Jesús Iglesias
9. Héctor Illueca
10. Vicenta Jiménez
11. Oscar Langa
12. Illán López
13. Ferran Martínez
14. Anabel Mateu 
15. Fabiola Meco
16. Roberto Molina Pilosio
17. Carla Monleón
18. Lidia Montero
19. Oscar Luís Moreno
20.Rosanna Pastor
21. Susana Ruiz
22.Emilia Sánchez-Pantoja
23.Rocío Segura
24.Àngels Varó
25.Pau Vivas

26.Antonio Montiel
Assistència telemàtica

27. Beatriu Gascó (Telegram)
28.Irene Gómez (Skype)
29. Pilar González (Skype)
30.Jaume Monfort (Skype)
31. Benito Pérez (Skype)
32.Enric Pla (Skype)
33.Llum Quiñonero (Skype)

Absències:

1. Ana Fornés (no justificada)
2. César Jiménez (no justificada)
3. Pilar Lima (no justificada)
4. Pedro Lorente (no justificada)
5. Sandra Mínguez (no justificada)
6. María Oliver (no justificada)
7. Marisa Saavedra (justificada)

Presa d’acta: Àngels Varó

Torns i Moderació: Emilia Sánchez-Pantoja i José Francisco Albaladejo

Propera reunió:  primera setmana de setembre. Es proposa que siga dissabtes pel matí.
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1. Informe SG (Punt no tractat en la reunió del 14/07/17)

Reunió amb Pablo Iglesias. On es va parlar de la relació amb el consell, municipalisme, la relació amb
psoe i Compromis.

- Reunió amb el consell: auditoria del Botànic, Pressupostos

2. Tancament d’Àrees, estructura definitiva de l'equip executiu i portaveus
La secretaria de coordinació i dinamització interna presenta un document marc (veure annex I) que

hauran de treballar les secretaries. Aquest document estableix els objectius polítics generals i deixa
espai per a què cadascuna de les secretaries el complete pel que fa a les seues àrees corresponents i
les persones responsables de les àrees. Aquesta tasca de completar el document marc serà tractada
en una reunió de l’equip executiu a mitjans de setembre i, posteriorment, en una reunió del  CCV a
finals de setembre.

Després encetem un debat en el qual són formulades diferents propostes:

a) Cal que tenir un espai de temps adequat per a debatre la proposta final abans de la propera
reunió del CCV

b) Deixar per a primers de setembre l’aprovació del document-marc presentat per la  secretaria
de coordinació i dinamització interna. Prèviament, aquesta secretaria enviarà una plantilla per a
completar  l’organigrama del  CCV a cadascuna de les  secretaries,  tal  com acordaren en la
reunió de l’equip executiu.

c) Cal  resoldre  la  incompatibilitat  que hi  ha en la  responsable  de la  secretaria  de  finances  i
recursos humans.

d) Poden ser  aprovades les àrees ja existents,  tot  considerant  que podran ser  modificades,  i
comunicar-les ja a les inscrites. Per a setembre, aprovar l’organigrama definitiu. 
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e) Que el procediment per a fer l’organigrama no siga açò de: l’equip executiu fa una proposta
que portarà a la reunió del  CCV per a la seua aprovació. Hi ha moltes àrees que treballaran
conjuntament, per açò cal veure quins són les funcions de cadascuna de les secretaries i àrees i
tenir en compte la intervenció social de les secretaries.

f) Posposar el debat d’àrees i de portaveus per a setembre

Acabat el debat, acordem per consens:

• La secretaria  de coordinació  i  dinamització interna  facilitarà una fitxa  a cadascuna de les
secretaries  per  a  què  aquestes  facen  el  seu  projecte.  Aquestes  tindran  un  termini  de  6
setmanes per a fer-lo.

• La qüestió de la incompatibilitat serà tractada en la propera reunió de l’equip executiu.

• Tractar de nou aquest punt de l’ordre del dia en setembre.

3. Votació inclusió punt de contacte amb CdG de la Mesa en Reglament CCV

En aquest punt, la Mesa del Consell presenta la següent proposta:

Sotmetem a votació la inclusió en el reglament del CCV la següent competència de la Mesa del
Consell: La Mesa del Consell serà la interlocutora del CCV per a la CDGPV i CDGE per a tots els
temes relacionats amb el CCV i la comunicació en nom del CCV. La Mesa serà la via de comunicació
per  a  qualsevol  inscrita  de  Podem,  cercles,  consells  ciutadans  municipals  o  altres  òrgans  que
vullguen  posar-se  en  contacte  amb el  CCV,  enviar  propostes  o  demanar  informació.  La  mesa
disposarà d’un correu electrònic per a rebre les demandes adreçades al CCPV.
Per a altres temes d'interlocució  que es tramiten per  la Secretaria  d'Organització,  la SOA serà
interlocutora directa de la CDG

A  continuació  encetem  el  debat,  en  el  qual  s’informa  que  el  reglament,  amb  totes  les
incorporacions aprovades en diferents reunions del CCV, estarà al nostre abast per a poder fer-li una
lectura. També resta explicitat, pel que fa a la interlocució amb la CDG, que els temes que tinguen a
veure  amb  expedients  disciplinaris,  la  interlocutora  serà  la  secretaria  d’organització;  en  la  resta
d’assumptes, serà la  Mesa del Consell. Per altra banda, es comenta la necessitat de la separació de
poders en relació a la remissió d’expedients, per part de la CDGPV, a l’equip executiu o al CCV; i,
també es proposa que la interlocutora, només en circumstàncies concretes , siga la secretaria general. 

Acabat el debat, consensuem el següent text per a incloure’l en el reglament del CCV:

La Mesa del Consell serà la interlocutora del ccv amb la CDGPV i la CDGE per a tots els temes
relacionats amb el ccv i la comunicació en nom del ccv. La Mesa del ccv serà la via de comunicació
per a qualsevol persona inscrita en Podem, Cercles, Consells ciutadans municipals o altres òrgans
que vulguen posar-se en contacte amb el ccv, enviar propostes o demanar informació. La Mesa
disposarà d'un correu electrònic per a rebre les demandes dirigides al ccv. 
Per  a  altres  temes  d'interlocució  que tinguen a  veure  amb qüestions  pròpies  de la  Secretaria
d'Organització, aquesta secretaria serà interlocutora directa de la CDG.

Resultats de la votació per a incloure el text anterior en el reglament del CCV

Vots a favor: 16 + 0 (skype)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 + 5 (skype)

Per tant, acordem la incorporació del text anterior en el reglament del CCV
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4. Elecció de membres del comitè electoral per als processos d’elecció de representants de
cercles i de persones inscrites. 

En  aquest  punt,  cal  decidir  si  es  nomena  un  comitè  electoral  per  als  dos  processos  (el  de
representants de cercles i el de representants d’inscrites) o si en nomenem dos, un per a cadascun
dels processos. A més a més, cal decidir quins membres del CCPV conformaran el comitè electoral.

Segons  el  document  organitzatiu,  el  comitè  electoral  estarà  format  per:  la  secretaria
d’organització, la consellera de més edat del CCV, la persona de menys edat de la CDGPV i 4 membres
del CCPV

La secretaria general proposa 4 membres del CCV. Després d’un curt debat, acordem per consens
nomenar  un sol  comitè  electoral  per  als  dos  processos,  format  per:  Lidia  Montero (SOA),  Daniel
Geffner, la persona més jove de la CDGPV, Marisa Saavedra, Anabel Mateu, Illán López, Joan Blanco 

5. Votació de les correccions al reglament d’elecció de nous membres i per a establir la data
de la seua publicació

Després d’una breu explicació del document presentat per a aquest punt (veure annex II), passem
a votar diferents propostes per separat.

1) Proposta: L’últim dia de presentació de candidatures és el 17 de setembre, en compliment dels
terminis establerts en la disposició transitòria 2a.

Resultats de la votació:

Vots a favor: 23 + 4 (skype)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 + 0 (skype)

2) Proposta: Substituir el següent paràgraf del reglament del processos interns

«Fins a DOS DIES ABANS de la realització de les ASSEMBLEES PRESENCIALS en cadascuna de les
demarcacions comarcals,  per tal de no discriminar les persones que no puguen assistir-hi a les
assemblees presencials de cada demarcació comarcal,  els cercles actius o en tràmit d'activació
podran celebrar assemblees en les quals els membres del cercle puguen emetre el seu vot. Fins el
dia ________ (dos dies abans d'assemblees presencials) els cercles que s'acullen a aquest dret
podran enviar l'acta en la qual s'arrepleguen els vots anticipats en el formulari web, especificant el
nom complet i el DNI de cada votant. El procediment es realitzarà d'acord amb les instruccions
fixades per a l'elecció de representants de cercles de la II Assemblea Ciutadana Estatal.»

per aquesta nova redacció:

«El  mateix  dia  de  la  realització  de  les  ASSEMBLEES  PRESENCIALS  en  cadascuna  de  les
demarcacions comarcals,  descrites en l'article  13.3 del  document  organitzatiu  autonòmic,  per a
facilitar el vot de qui no puga assistir-hi a les assemblees presencials de cada demarcació comarcal,
el comitè electoral haurà d'habilitar punts de votació addicionals sempre que siga possible garantir
les mateixes mesures de seguretat i garanties descrites en l'article 7 del present reglament quant a
comprovació de censos per part de la SOA, supervisió per part del comitè i vigilància del procés,
confidencialitat del vot, garanties en l'escrutini i custòdia de la documentació. El comitè electoral
haurà d'elaborar un procediment per a habilitar aquests punts de votació, respectant els criteris
anteriorment citats, que serà aprovat pel ccv»

Resultat de la votació
Vots a favor: 22 + 4 (skype)
Vots en contra: 0 + 0 (skype)
Abstencions: 2 + 0 skype
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3) Proposta: Publicar el reglament el 2 de setembre o abans, per a què la gent puga conèixer el
procés. Després d’un intercanvi d’idees, passem dues opcions a votació:

Opció a): Fer un comunicat el 31 de juliol recordant tots el detalls del reglament per a què
cercles i inscrites tinguen temps d’organitzat-se, afegint que ja està nomenat el comitè
electoral el qual elaborarà amb detall quan serà el procés i el 2 de setembre es publicarà el
reglament.

Resultats de la votació:
Vots a favor: 4 + 1 (skype)
Vots en contra: 18
Abstencions: 4 + 1

Opció b): La publicació del reglament és la convocatòria del procés. Publicar el reglament
el 31/07

Resultats de la votació:
Vots a favor:  21 + 2 skype
Vots en contra: 0
Abstencions de les dues opcions: 4 + 1 (skype)

4) Proposta: Fer noves modificacions en el reglament dels processos interns per a què es faça
una sola assemblea en comptes de 5 assemblees supra-comarcals.

Resultats de la votació:
Vots a favor: 6
Vots en contra: 13
Abstencions: 5 + 4 skype

6. Pressupostos de la Generalitat i Auditoria del Botànic - Debat i estratègia

Abans  de  començar  aquest  punt  fem  dues  propostes  per  a  l’ordre  del  dia  de  les  següents
reunions:

Proposta: En les properes reunions posarem els punts polítics en els primers llocs de l’ordre
del dia. 

Proposta: Deixar un temps de debat en el punt de l’informe polític de la secretaria general.

En la presentació d’aquest punt (annex III) comentem que l’auditoria del pacte del botànic i els
pressupostos són les dues fites polítiques més importants que tenim per a setembre. Una qüestió
fonamental és que aquests pressupostos són el més importants de la legislatura perquè és l’espai on
podem pressionar. És l’espai en el qual podem tenir una posició de força. Tal com hem treballat fins
ara no tenim el rèdit corresponent al treball fet, per açò proposem plantejar, a principis de setembre,
una serie de reivindicacions per a negociar els pressuposts.

Encetem el debat en el qual es proposa:

• Diferenciar el que és estatal (pensions i atur) i autonòmic (educació, sanitat i serveis socials).
Aquest pressupost ha de tenir una empremta social de rescat ciutadà, més què un barracot
menys ací o una altra cosa més enllà.

• Caldria  fer  una  campanya  informativa  sobre  què  són  els  pressupostos  (també  podem
reprendre campanyes fetes anteriorment), amb un disseny molt clar del que volem transmetre.
L’esforç  d’explicació  ha  de  fer  molt  potent.  Després  obrir  un  procés  de  debat  per  a  fer
propostes. La gent vol que s’aborde el tema dels pressupostos d’una manera pràctica.
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• Cal treballar amb 10 o 12 eixos que formen part del pacte del botànic. Buscar una forma més
participativa. Que aquests eixos formen part dels pressupostos per al rescat ciutadà.

• Definir prèviament unes línies d’intervenció clares i  després parlar  amb psoe i  compromís.
Participació en reunions sectorials i fer calendari.

• Escoltar els agents socials per a conèixer les seues demandes.

• Participació de cercles sectorials i organitzacions socials.

• Sense temps per a fer un procés participatiu, el full de ruta a seguir seria: 1a setmana roda de
premsa; 2a setmana, el debat polític del 13 de setembre. Per a novembre, consulta a inscrites. 

• Fer un butlletí per informar sobre el pacte del botànic i els pressupostos.

• Hauríem de establir uns vectors per a pressupostos de pv i després presentar-los per a estatal.

• Estem d’acord en dissenyar uns eixos. Només n’hi ha una setmana per a procés participatiu.
Unir-lo al pacte del botànic

• Hem de seleccionar unes poques mesures del pacte del botànic. Val la pena presentar esmenes
parcials.  El  procés participatiu (procés de recollida d’esmenes pels  pobles) valencià ha de
servir per al procés estatal.

Fet el debat, s’informa que ja n’hi ha constituït un grup de treball sobre pressupostos, que aquest
grup és transversal a totes les secretaries. consensuem la següent proposta per a passar-la a votació:

El grup de treball elaborarà una nova proposta per a presentar-la en la següent reunió del CCV
tenint en compte: la proposta presentada en aquest punt de l’ordre del dia (annex III) + Fer un butlletí
per informar sobre el pacte del botànic i els pressupostos + La gent ha de participar en triar quines
són les mesures del pacte del botànic que han d’entrar en els pressupostos. I posar-lo com a condició
d’aprovar o no els pressupostos + Delimitar alguns eixos del pacte del botànic per part del grup de
treball  i,  a  continuació,  obrir  reunions  sectorial  per  a  veure  quines  són  les  mesures  que  haurien
d’entrar en els pressupostos.

Resultats de la votació: vots a favor: 27; vots en contra: 1; abstencions 0

Presentació de la proposta de l’auditoria del pacte del botànic (veure annex IV): Actualment n’hi
ha una valoració triomfalista feta pel govern.  Per altra part està el  pp, que fa una valoració molt
negativa.  I  després  estem nosaltres.  L’auditoria  del  pacte  té  tres  fases:  rendició  del  comptes  del
consell,  avaluació  i  fiscalització  de  les  rendicions  de  comptes.  Cal  fer  un  equip  de  treball.  El
cronograma ideal seria vincular-lo als pressupostos, però és inviable. Desenvolupar-la en desembre,
acabat el debat dels pressupostos.

Comença el debat i fem aquestes propostes:

• Cal reforçar la participació ciutadana i oferir garanties d’imparcialitat. L’auditoria no la de fer el
consell. Ser diligents en marcar els temps.

• Com que  aquest  procés  es  juxtaposa  amb el  dels  pressupostos  cal  fer  un  pont  entre  els
pressupostos i el botànic: el tema del deute. Fer un debat més intern i amb la societat civil. 

• Treballar els dos temes en un mateix procés. En el procés participatiu cal incloure els cercles.

• No demanar diners públics per a fer l’auditoria del pacte

• Necessitem un mecanisme d’intercanvi d’informació i per a acordar coses quotidianament amb
el govern. 

• La qüestió és veure què fem, si ens apropem al govern o no. 

• No només s’ha d’auditar el pacte sinó el que ha fet el govern en aquests darrers dos anys. No
es tracta de què Podem faça l’auditoria; ha de fer-la la ciutadania. 
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• Cal establir quin és l’objecte per veure com canalitzar-la. Delimitar molt bé quin és l’objecte. I
que hi haja conseqüències, com ara votar algunes coses en contra.

• Demanar pressupost per a fer l’auditoria no és una bona mesura.

• Hem de recollir les opinions per a saber què s’ha de fer en aquest dos anys següents.

En aquest punt es va dir que aquests grups de treball (el de pressupostos i el d’auditoria del pacte
del botànic) ja han estat creats per l'executiva. Formen part els membres de les secretaries afectades.
Si algú vol mes informació sobre els grups creats o enviar propostes pot posar-se en contacte amb
Ferran.

El tema del botànic l’endarrerim fins després dels pressupostos (desembre).

7. Diversos

Es demana que la secretaria de finances explique com està la situació dins de Podem
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Annex I. ORDENACIÓ DEL CONSELL CIUTADÀ VALÈNCIA I L'EQUIP EXECUTIU DE PODEM 

1.- Relació de Secretaries, persona responsable i correu electrònic*

Secretaria Responsable E-mail

Secretaria General Antonio Estañ sg@cvalenciana.podemos.info

Secretaria d'Organització Lidia Montero organizacion@cvalenciana.podemos.info 

Secretaria Anàlisi Política Ferran Martínez PENDENT SOL·LICITAR

Secretaria Societat Civil i 
relació amb el moviment 
popular

Pilar Lima sociedadcivil@cvalenciana.podemos.info 

Secretaria Comunicació Carla Monleón comunicacion@cvalenciana.podemos.info

Secretaria Estudis, 
Programa i Polítiques 
Públiques

Rocío Segura PENDENT SOL·LICITAR

Secretaria Acció 
Institucional

Àngela Ballester accioninstitucional@cvalenciana.podemos.info 

Secretaria Coordinació 
Executiva

Pau Vivas secretaria.coordinacion@cvalenciana.podemos.info 

Secretaria Municipalisme Jaume Monfort municipalismo@cvalenciana.podemos.info 

Secretaria de Participació Anabel Mateu participacio@cvalenciana.podemos.info 

Secretaria Feminismes i 
Sexualitat

Maria Jesús Iglesias igualdad@cvalenciana.podemos.info (el canviem?)

Secretaria de Vertebració Vicenta Jiménez PENDENT SOL·LICITAR

Secretaria Moviments 
socials i acció social

Roberto Pilosio PENDENT SOL·LICITAR

Secretaria Justícia i 
Transparència

Fabiola Meco PENDENT SOL·LICITAR

Secretaria de Finances i 
contractació

Irene Gómez PENDENT SOL·LICITAR

Secretaria de Rescat 
Ciutadà

Susana Ruiz PENDENT SOL·LICITAR

Secretaria de Món Rural i 
Medi Ambient

Beatriu Gascó PENDENT SOL·LICITAR

*Aquelles Secretaries que encara no tenen correu electrònic ho tindran resolt a la tornada de

vacances (1a setmana de Setembre)

Important comunicar si teniu o no accés a l'e-mail.
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2.- Relació de les àrees, el o la persona d'enllaç i el correu electrònic de l'àrea.

Àrea Enllaç E-mail

Àrea de Cercles Per definir -Per definir

Àrea Trobada Valenciana Per definir Per definir

Àrea Mediació Per definir Per definir

Àrea Argumentari Per definir Per definir

Àrea Anàlisi Per definir Per definir

Àrea Formació Per definir Per definir

Àrea Xarxes i Premsa Per definir Per definir

Àrea Disseny i Audiovisuals Per definir Per definir

Àrea Participació Digital Illán López Per definir

Àrea Formació participativa Per definir Per definir

Àrea Educació Joan Blanco Per definir

Àrea Sanitat Pedro Lorente – Daniel Geffner Per definir

Àrea Cultura Rosanna Pastor cultura@cvalenciana.podemos.inf

o 

Àrea Economia Hèctor Illueca Per definir

Àrea Mobilitzacions Per definir Per definir

Àrea Acció Social Per definir Per definir

Àrea Coordinació Política Per definir Per definir

Àrea Dret a la Ciutat Maria Oliver Per definir

Àrea de Relació amb les CUP Enric Pla Per definir

Àrea Desenvolupament local Oscar Langa Per definir

Àrea Plurilingüisme Per definir Per definir

Àrea Comarcalització Per definir Per definir

Àrea Animalisme Pilar González Per definir

Àrea Memòria Democràtica Llum Quiñonero Per definir

Àrea Drets Humans Ana Fornés Per definir

Àrea Transparència Per definir Per definir

Àrea Jurídica Per definir Per definir

Àrea Anticorrupció Per definir Per definir 
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3.- Una relació de les funcions de les secretaries i una línia o horitzó polític de cada una.

*Moltes de les funcions i competències son orientatives i han de servir com a marc comú a partir
del qual desenvolupem els nostres plans. No dubteu en proposar noves funcions, competències,
funcions i horitzons polítics, l'organització confia en el nostre criteri col·lectiu. 

Secretaria d'Organització

La Secretaria  de Organización debe ser  el  engranaje  y  la  amortiguación de Podem a nivel
interno,  debe ser  el  equipo que ofrezca soluciones a los retos del  funcionamiento ordinario del
partido y quien proponga mecanismos de

consolidación, mediación y expansión territorial.

Funcions:

 Encaix, feedback i relació amb cercles

 Coordinació de tasques de producció i logística.

 Implementació del Model Organitzatiu de Podem

 Mantindre un contacte regular amb els SG Locals així com a les estructures comarcals

 Coordinar i implementar, amb l'àrea encarregada, les tasques d'extensió organitzativa ficant
una atenció especial al món rural. 

 Organitzar, amb l'àrea encarregada, la Trobada valenciana.

 Velar per la detecció, mediació i resolució de conflictes.

Secretaria d'Anàlisi Política

Un  dels  principals  encerts  de  Podem  ha  estat  la  capacitat  per  desenvolupar  les  anàlisis
polítiques  més  lúcides  de  les  diferents  conjuntures  polítiques  i  plantejar  les  estratègies  més
adequades davant els diferents reptes polítics que ens hem trobat. Per això és central un equip que
desenvolupe  diagnòstics  de  contingència,  propose  estratègies  d'actuació,  desenvolupe
materials d'intervenció política i dissenye plans de formació.

Funcions:

 Proposar anàlisis polítics, diagnòstic i estratègies d'actuació al SG i als diferents òrgans de
Podem

 Elaborar ferramentes de discurs polític 

 Elaborar materials de d'intervenció política

 Disseny de plans de formació

Secretaria de Societat Civil i relació amb el Moviment Popular

Un dels nostres objectius polítics centrals és fer de Podem un partit- moviment, i per a aquesta
tasta un dels elements fonamentals és ser una ferramenta útil per  traslladar les demandes de la
Societat  Civil  cap  a  les  institucions.  Tindre  una  relació  fluida,  estable,  permanent en  la
constel·lació  de  moviments  socials,  organitzacions  polítiques,  ONG's,  marees,  en  definitiva  la
societat civil canviant i activa pròpia del País Valencià. 

Per  altra  banda  l'activació  d'estratègies  de  catalització,  dinamització  i  col·laboració  amb les
diferents  experiències  de  construcció  de  moviment  popular  i  construcció  de  comunitats  on  la
fraternitat,  la  solidaritat  i  els  valors  propis  de  qui  fica  els  Drets  Humans  com  a  base  de  la
convivència.
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Funcions:

 Coordinar  i  mantindre  una  comunicació  fluida  i  permanent  amb les  organitzacions  de  la
societat civil, moviments socials i sindicals del País Valencià.

 Elaborar i canalitzar les propostes de les diferents organitzacions de la societat civil cap a
Podem i a les seues representacions institucionals

 Dinamització i col·laboració en projectes de construcció de moviment popular

Secretaria de Comunicació

La capacitat d'intervenció en les dinàmiques de comunicació ha estat una de les grans virtuts de
Podem fins ara. Tant en els mitjans tradicionals com en els digitals, les innovacions de Podem ens
han permès irrompir en l'escena política. Per això és central una Secretaria de Comunicació que
dissenye i execute les estratègies d'intervenció en els mitjans tradicionals i en xarxes.

Funcions: 

 Estructurar i organitzar la relació amb la premsa i els mitjans de comunicació en general

 Elaboració de l'estratègia a les Xarxes Socials

 Disseny dels materials audiovisuals 

 Disseny campanyes de comunicació política

 Elaboració d'argumentaris i línies comunicatives

 Elaboració d'un Pla territorial de Comunicació 

Secretaria d'Estudis, Programa i Polítiques Públiques

Aquest equip serà l'encarregat de tres qüestions fonamentals per a les intervencions de Podem.
Per una banda l'elaboració, encàrrec i rendició de resultats d'estudis realitzats, tant electorals com al
voltant  de les temàtiques o assumptes que Podem crega necessaris  de ser  estudiats.  Per  altra
banda tenen la responsabilitat de coordinar i iniciar l'elaboració programàtica de les propostes de
Podem per a les properes cites electorals de 2019. En segon lloc aquest equip, tindrà, en una relació
molt estreta amb la coordinació del programa la responsabilitat d'avaluar les polítiques públiques
implementades per les institucions del País Valencià i elaborar propostes de polítiques públiques.

Funcions: 

 Proposar, encarregar, elaborar i coordinar els estudis sol·licitats per Podem

 Elaboració, coordinació i presentació del programa electoral de Podem 

 Seguiment del programa polític 

 Seguiment de la implementació de les polítiques públiques del Consell 

 Elaboració de propostes de Polítiques públiques

 Coordinació de polítiques sectorials 

Secretaria d'Acció Institucional 

Una de les tasques fonamentals de Podem en aquest nou cicle en el que han acabat les cites
electorals es començar a demostrar que podem ser la força més útil dins de les institucions. Per
això, és fonamental coordinar els nostres esforços a tots els nivells amb una estratègia comú que
ens permeta cristal·litzar un horitzó de transformació dins de les institucions. Per tot això es crea una
Secretaria  específica,  que  deurà  treballar  conjuntament  amb la  Secretaria  de  Municipalisme en
aquelles tasques que impliquen el nivell local i que tindrà com a principal objectiu la  coordinació
política de tots els càrrec públics de Podem al  Senat,  al  Congrés dels  Diputats,  a les Corts
Valencianes i als ajuntaments on companyes de Podem estiguen presents. 
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Secretaria de Coordinació Executiva 

La  nostra  organització,  les  seues  capacitats  i  la  seua  complexitat  han  crescut  de  forma
exponencial. Per a poder implementar els nostres objectius polítics i afrontar els reptes de 2019 i
2020 és necessari una maduració com a organització. Es crea aquesta secretaria amb l'objectiu
fonamental d'establir mecanismes de coordinació útils, àgils i clars per traure el major rendiment al
treball, als coneixement i als diferents recursos amb els que contem. Practicar una forma de fer,
sostenible,  respectuós  i  constructiu,  potenciant  cada  capacitat,  per  ficar-la  al  servei  de  la
intel·ligència col·lectiva. 

Funcions: 

 Recollir informació periòdica del CCV i de l'organització

 Preparacions dels ordres del dia de l'Equip Executiu

 Preparació de la documentació dels ordres del dia dels CCV i la convocatòria per donar-li
trasllat a la Mesa del Consell.

 Realització i comunicació de les actes de l'EE

 Trasllat i seguiment dels acords amb secretaries i equips

 Establir un marc general de funcionament de l'EE

 Establir protocols de comunicació amb la resta de l'organització

 Establir estructures, processos i mitjans per al funcionament i desenvolupament de les àrees.

 Realitzar anàlisi de l'estat actual, nous requeriments i plans d'acció.

 Revisar i proposar actualitzacions dels reglaments dels òrgans de direcció. 

 Gestionar la informació de les iniciatives de les àrees per a calendaritzar prioritats i recursos.

 Suport per al desenvolupament polític de les àrees 

Secretaria de Municipalismes

Una de les tasques pendents de Podem és el disseny d'una xarxa estable de regidors i regidores
del canvi, una estratègia comuna d'acció municipalista i un horitzó compartit cap al que avançar al
2019. Per a assolir aquests objectius constituïm la Secretaria que ha de portar endavant aquestes
tasques en aquells municipis i pobles on ja existisca un treball en política municipal. 

Secretaria de Participació

Després  del  cicle  de  guerra  electoral,  Podem  deu  recuperar  mecanismes  d'innovació
democràtica, tant en les lògiques internes, per afavorir la porositat del Consell Ciutadà Valencià amb
les  bases,  la  militància  i  la  ciutadania  en el  seu conjunt.   També millorar  i  construir  espais  de
participació  en  la  construcció  de  les  propostes  polítiques,  reduir  la  distància  del  model  de
representació 

Funcions:

 Proposar i implementar diferents ferramentes de participació directa als diferents nivells de
Podem

 Desenvolupar plans de formació en participació  

 Dinamització de la participació política

Secretaria de Feminismes i Sexualitats

La feminització i la despatriarcalització de la política i de la vida és un eix central per a Podem,
tant al nivell de la transformació de les dinàmiques internes de l'organització. Hem d'avançar cap a
lògiques que fiquen les cures al centre i resolguen les desigualtats sexuals que també existeixen en
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el  partit,  com en la  política  institucional.  Aquesta  Secretaria  té  l'objectiu  de  proposar  polítiques
valentes  i  ambicioses  en  matèria  d'igualtat  i  reconeixement  de  drets  en  coordinació  amb  la
Secretaria d'Acció Institucional. 

Secretaria de Vertebració

Altre dels grans reptes que té el desenvolupament d'un projecte de País Valencià de futur implica
l'articulació d'un projecte de Comunitat integrador en tot el territori. Per a això és fonamental una
Secretaria  que s'encarregue tant  de vetlar  per  un a  que Podem integre  a  la  seua vida  interna
dinàmiques que afavorisquen la descentralització, la cohesió territorial i la normalització del valencià.
Per altra banda a nivell de política institucional, té l'objectiu del disseny d'una política territorial, en
matèria  lingüística  i  d'ordenació  del  territori  del  País  en  coordinació  amb  la  secretaria  d'Acció
Institucional.

Secretaria de Moviments Socials i d'Acció Social

És fonamental la presència de Podem a les mobilitzacions i reivindicacions populars arreu de tot
el territori. Així doncs és imprescindible tindre una Secretaria que tinga l'objectiu de crear i dinamitzar
una xarxa d'activisme social, recolzada per la militància de Podem, en els seus inscrits i inscrites o
simpatitzants.  S'ha de promoure la  participació  efectiva  de la  societat  civil  en  la  gestió  política.
Aquesta Secretaria te doncs l'objectiu d'estimular, formar, mobilitzar i organitzar a aquella militància
de Podem que ha de tindre una acció activista i mobilitzadora a la societat, ja sigui participant en
diferents plataformes, organitzant les manifestacions i accions col·lectives a les que intervindrem i en
definitiva la promoció de persones lliure-pensants.

Secretaria de Justícia i Transparència

Aquesta Secretaria tindrà com a objectiu principal la constitució i coordinació d'un equip legal
que s'encarregue de la participació, defensa o intervenció en totes les qüestions legals que pogueren
aparèixer o que ja existeixen en l'actualitat en les que Podem té alguna implicació. Tanmateix serà la
responsable  de l'elaboració  de les  polítiques  publiques de lluita  contra  la  corrupció  i  denúncies
públiques de Podem. Altra de les funcions i objectius serà l'elaboració de propostes de polítiques en
l'àmbit  de  la  Justícia.  Per  altra  banda  té  la  responsabilitat  del  seguiment  de  les  polítiques  de
Transparència  proposades,  aprovades  i  aplicades  per  les  institucions  valencianes  així  com
l'elaboració de les propostes polítiques en aquesta matèria de Podem.

Secretaria de Finances i Contractació 

Aquesta  Secretaria  està  encarregada  de  coordinar  les  tasques  internet  de  finances  i
contractacions, de coordinar les modificacions pressupostàries, els processos de contractacions i de
gestió dels recursos humans de l'organització. 

Secretaria de Rescat Ciutadà

La crisi està fent que la nostra societat camine cap al subdesenvolupament. Aquesta secretaria
té la tasca fonamental d'iniciar l'elaboració d'un pla de rescat ciutadà que aborde les problemàtiques
socials més urgents i les solucions que Podem implementarà una vegada estiga al Govern de la
Generalitat. 

Secretaria de Mon Rural, sostenibilitat ambiental i sobirania alimentària

Aquesta Secretaria té la tasca de donar suport als nostres cercles, regidors i regidores, militants i
inscrites en l'abordament de les problemàtiques rurals socials i la gestió territorial. Englobar totes les
contingències  del  món rural  des d'una perspectiva  transversal  que puga unir  per  una banda la
producció, distribució i consum d'aliments. Tanmateix correspon a aquesta secretaria la incorporació
de  la  visió  i  atenció  a  la  realitat  rural  a  tots  els  plans  i  estratègies  fonamentals  de  Podem,
especialment  la  comunicativa  i  la  de  l'extensió  organitzativa,  centrals  per  a  assolir  els  nostres
objectius,  imprescindible  per  a  guanyar  les  eleccions.  Per  altra  banda  definir  la  línia  política  i
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l'elaboració de les propostes polítiques de Podem en matèria mediambiental. Tota açò hem de ser
capaços de cohesionar-ho en una aliança entre món rural i mediambiental capaç de donar a Podem
una proposta coherent per caminar a la sostenibilitat ambiental. 
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Annex  II.  TEMAS  PENDIENTES  PARA  LA  PUBLICACIÓN  DE  LOS  REGLAMENTOS  PARA
PROCESOS INTERNOS 

 Comitè electoral.

Elección de las  personas del  comité  electoral  para  el  proceso por  demarcaciones (y  del
comité técnico si se decide que sea otro diferente). Propuesta del SG que será votada por el
CCV.

OJO. En los reglamentos redactados se presta a confusión si la composición del comité ha
de ser de 6 o 7 miembros. El reglamento del sorteo no dice número total, pero si especifica: 1
soa, 4 del CCV y 1 CdGA, que suman 6. El reglamento de elección de círculos describe la
misma composición, pero diciendo que el total es de 7 miembros (aunque suman 6). Hay un
error. O el total son 6 miembros y está bien descrito en ambos reglamentos (mal numero para
desempatar  votaciones)  o  es  de  7  miembros,  con  lo  que  hay  que  rectificar  que  son  5
miembros del CCV.

Puesto que se ha decidido abrir más puestos de votación además de las asambleas, sería
más práctico tener una comisión con más miembros para poder controlar mejor el proceso.

Si se quiere unificar en un solo comité los dos procesos (territoriales y sorteos), hay que
tener en cuenta en la designación los dos requisitos que establece uno de los reglamentos
para la designación de los puestos de presidencia y secretaría del comité. Así los miembros
del comité que debe proponer el Secretario General serán: 

 (1) La SOA

 (1) La persona de más edad del CCV que ostentará la presidencia de la comisión

 (3/4) Miembros del CCV a propuesta del SG y votadas por al menos 2/3 del CCV

 (1) La persona de menor edad de la comisión de garantías autonómica que ostentará la
secretaría de la comisión

 Calendario para los procesos. 
La Disposición transitoria 2 del doc. Organizativo dice: En el plazo máximo de 4 me-
ses a partir de la aprobación de este documento, se deberá convocar un proceso
de selección para completar la conformación del Consejo Ciudadano Autonómico
en lo referente a los miembros no electos por la Asamblea Ciudadana de inscritos,
lo cual incluye a los miembros designados por sorteo y a los miembros elegidos
por Demarcaciones Comarcales en tanto que representantes de círculos. 

Se propone como fecha posible de fin de presentación de candidaturas el 10 de Septiem-
bre, cumpliendo así los plazos establecidos en la disposición transitoria 2, dado que la fecha
de aporbación del documento organizativo fue el 22 de Mayo de 2017, la fecha límite para
convocar el proceso es el 22 de Septiembre de 2017.

 Votaciones a representantes de círculos.

El artículo 13.3 del documento organizativo especifica, con respecto a los 10 miembros por
votación presencial de los círculos territoriales, que “Habrá 5 circunscripciones co-
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marcales que elegirán a 2 miembros cada una... Se elegirán mediante VUT y, (en
caso de no contar  con medios informáticos mediante Borda Dowdall)  en una
asamblea presencial de círculos de cada Demarcación Comarcal, a la que
podrán acudir y votar todas las personas que lo deseen siempre que sean avala-
das por al menos un círculo territorial de dicha Demarcación Comarcal (dicho aval
deberá indicar el municipio de residencia o trabajo del candidato/a). El único re-
quisito para ser avalado/a es la participación continuada en un círculo y estar al
menos un año inscrito/a en Podemos”. 

El CCV en su reunión del 17.06.17 debate si se deben hacer sólo las 5 asambleas de las
demarcaciones  o  abrir  más  posibilidades  de  votación  presencial,  acordando:  que no  se
hiciese solo en una asamblea presencial por demarcación, ni que tampoco la alternativa a
esto fuesen votaciones en los círculos unos días antes. Se acuerda que el Comité Electoral
proponga  una alternativa  al  CCV de abrir  más puntos  de votación  el  mismo día  de  las
asambleas,  que  incluiyan  todas  las  garantías  democráticas  (para  no  repetir  errores  del
pasado).  Esta  propuesta  tiene  que  estar  incluida  en  el  reglamento.  En  este  sentido,  se
propone  cambiar,  en  el  artículo  6  del  reglamento,  el  párrafo  que  propone  ahora  las  5
asambleas de círculos por la siguiente alternativa que deja la posibilidad abierta de que el
Comité  electoral,  tras  su  nombramiento,  estudie  una  propuesta  garantista  de  ampliar  la
votación para que la pueda votar el CCV.

Redacción  anterior.  Hasta  DOS  DÍAS  ANTES  de  la  realización  de  las  ASAMBLEAS
PRESENCIALES en cada demarcación comarcal, para que no se discrimine a las personas
que no puedan asistir  a las asambleas presenciales de cada demarcación comarcal,  los
Círculos  activos  o  en  trámite  de  activación  podrán  celebrar  asambleas  en  la  que  los
miembros del  Círculo  puedan emitir  su voto.  Hasta el  día  ________ (dos días antes de
asambleas presenciales) los Círculos que se acojan a este derecho podrán enviar el acta en
la  que  se  recogen  los  votos  anticipados  en  el  formulario  web,  especificando  el  nombre
completo  y  el  DNI  de  cada  votante.  El  procedimiento  se  realizará  de  acuerdo  con  las
instrucciones  fijadas  para  la  elección  de  representantes  de  círculos  de  la  II  Asamblea
Ciudadana Estatal.

Nueva redacción. El mismo día de la realización de las ASAMBLEAS PRESENCIALES en
cada  demarcación  comarcal,  descritas  en  el  artículo  13.3  del  documento  organizativo
autonómico, para facilitar el voto a quienes no puedan asistir a las asambleas presenciales
de  cada  demarcación  comarcal,  el  comité  electoral  podrá  habilitar  puntos  de  votación
adicionales siempre que sea posible garantizar las mismas medidas de seguridad y garantías
descritas en el artículo 7 del presente reglamento en cuanto a comprobación de censos por
parte de la SOA, supervisión por parte del comité y vigilancia del proceso, confidencialidad
del voto, garantías en el escrutinio y custodia de la documentación. La Comisión Técnica
deberá elaborar un procedimiento para habilitar estos puntos de votación, respetando los
criterios anteriormente citados, que será aprobado por el CCV.

 Publicación de los reglamentos.

Dado que en varios artículos de los reglamentos establece un plazo de 15 DIAS entre la
publicación de los reglamentos y la fecha límite de presentación de candidaturas, y que el
arranque de este proceso se va a producir en mitad de un periodo vacacional, existen varias
opciónes de publicación de reglamentos y establecimiento de fechas.
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 si la fecha de fin de presentación de candidaturas es el 10 de septiembre y se mantiene
el  plazo de 15 dias  estipulado en los  documentos,  la  fecha de publicación de estos
reglamentos debería ser el 26 de Agosto.

 Si consideramos que Agosto son malas fechas para la publicación, por estar mucha gente
de vacaciones, se puede valorar la alternativa de publicar los reglamentos en una fecha
anterior, modificando en el reglamento cuando se especifica que el plazo de presentación
de candidaturas será “desde la fecha de publicación del reglamento y en un plazo de 15
días” por “desde la fecha de publicación del reglamento hasta el 10 de septiembre de
2017”

Al margen de las modificaciones anteriores que son las que estaban pendientes de las últimas
reuniones del CCV, se proponen nuevas modificaciones que podrían ayudar a salvar el proceso a la
vista de la opinión de garantías que ofrece resistencia a la división de la asamblea ciudadana en
distintas comarcas y otros puntos. Intentando encontrar una redacción que encaje mejor con los
documentos estatales, se propone el siguiente paquete de cambios:

 El  tercer  párrafo  del  preámbulo  modificarlo  a:  "La  elección  se  hará  en  al  menos*  una
asamblea  presencial  realizada  simultáneamente  en  cada  una  de  las  DEMARCACIONES
COMARCALES (cinco) decididas por el  CCV, que figuran en el  Anexo 4,  a la que serán
convocadas todas las personas inscritas en Podem, que sólo podrán votar en una de ellas a
personas que se presenten desde cualquier demarcación.  Cada demarcación contará con 2
personas representantes electas, de las que al menos una de ellas será una mujer y en la
lista  definitiva  se  habrá  realizado  la  corrección  territorial  prevista  en  el  documento
organizativo." 

*Según lo acordado por el CCV, que prevé la realización de otras asambleas previas a las
que deben realizarse simultáneamente.

 En el Artículo 6 sería simplemente poner en singular "ASAMBLEA PRESENCIAL", y en el
penúltimo párrafo especificar:

"El día __________, entre las 18 y 21 horas se realizará la ASAMBLEA PRESENCIAL de
forma simultánea en la localidad de cada demarcación comarcal que se determine por el
Comité Electoral para votar a representantes de los Círculos territoriales."

 En el Artículo 7.2 añadir "de cualquier demarcación comarcal" después de "hasta 5 personas
candidatas":

"7.2  Emisión del voto. 

El votante no se limita a marcar un/a solo/a candidato/a, sino que puede ordenar (del 1 al 5)
de  acuerdo  a  sus  preferencias  hasta  5  personas  candidatas  de  cualquier  demarcación
comarcal.  La  papeleta  deberá  ser  intuitiva,  facilitando  espacio  suficiente  para  escribir  el
número correspondiente al orden en que se sitúe a cada candidato/a."
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 En el Artículo 8 añadir como segundo párrafo:

"Por cada demarcación comarcal serán elegidas dos personas, salvo en aquellas en que la
elección haya sido llevada a cabo anteriormente."
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Annex  III.  PROPOSTA  DE  TREBALL  SOBRE  ELS  PRESSUPOSTOS.  Pressupostos  de  la
Generalitat i Pressupostos Generals de l’Estat

Intro
Després d’estiu haurem d’afrontar el procés d’elaboració dels pressupostos:
- Pressupostos de la Generalitat Valenciana
- Pressupostos Generals de l’Estat
Els dos pressupostos quedaran finalment aprovats entre novembre i desembre.
Les dues potes
Tal com vam acordar en la reunió de l’executiva del passat 21 de juliol, el treball sobre pressupostos

tindrà bàsicament dues potes:
1) Fixar unes condicions al Consell per a què votem favorablement els Pressupostos de la Generalitat.
2) Realitzar un procés participatiu de recollida i elaboració d’esmenes parcials tant als Pressupostos de

la Generalitat com als Pressupostos Generals de l’Estat.
Calendarització i tasques
1) Condicions per a l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat
Calendarització aproximada: 
.  Primera  setmana  de  setembre:  Es  presenten  les  propostes  de  Podem  als  Pressupostos  de  la

Generalitat per a votar a favor dels mateixos.
TASCA 1: Elaboració del document amb les condicions de Podem.
. Resta de setembre i octubre: Negociació de les propostes amb el Consell.
TASCA 2: Conformació de l’equip negociador de Podem.
. Primera setmana de novembre: Consulta a l'Assemblea Ciutadana sobre si s'està d'acord amb els

resultats de la negociació per votar a favor dels Pressupostos de la Generalitat.
TASCA 3: Preparació i difusió de la convocatòria de l’Assemblea Ciutadana.
. Resta de novembre: Campanya de comunicació
TASCA 4: Elaboració de la campanya de comunicació (premsa i xarxes).
2) Esmenes parcials als PGV i als PGE
Calendarització aproximada:
Última setmana d'agost: Correu electrònic als Cercles, CCM i CUP amb una guia per recollir necessitats

de despesa arreu del territori.
TASCA 1: Elaboració de la Guia per a la recollida de propostes.
TASCA 2: Enviament del correu electrònic.
Primeres dos setmanes de setembre: Recollida descentralitzada per part dels Cercles, CCM i CUP de

necessitats de despesa arreu del territori.
Resta de setembre fins a mitjan octubre: Tallers comarcals per recompilar les propostes.
TASCA 3: Convocatòria dels tallers comarcals: lloc i data, cartell, difusió, coordinació, etc.
TASCA 4: Elaborar metodologia dels tallers.
Resta d'octubre: Treball tècnic de recollida de propostes per elaborar les esmenes parcials als PGV i als

PGE.
TASCA 5: Coordinar l’equip tècnic que haurà de convertir les propostes recollides en esmenes parcials.
Novembre: Aprovació dels PGV i dels PGE.
Resta  de novembre i  començaments  de desembre:  Campanya  de comunicació  sobre  les  esmenes

aprovades i les rebutjades en Les Corts Valencianes i en el Parlament de Madrid.
TASCA 6: Elaboració de la campanya de comunicació (premsa i xarxes).
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Annex IV AUDITORIA CIUTADANA. Proposta de debat en el CCV

0. Introducció
El Document Polític aprovat en la II Assemblea Ciutadana Valenciana recull la proposta de realitzar una

Auditoria Ciutadana per fiscalitzar la tasca del Consell i el compliment dels compromisos recollits en el
Pacte del Botànic.

La valoració dels límits i de les transformacions escomeses durant aquests dos anys de legislatura, no
correspon als partits polítics sinó a la societat valenciana en el seu conjunt. És fonamental que siga la
societat qui avalue, critique i guie el rumb de govern dels valencians i valencianes.

L'Auditoria Ciutadana ens permetrà avançar en un dels dos pols del canvi polític: el de la regeneració
democràtica  i  la  construcció  d’una  nova  institucionalitat,  per  situar-nos  al  capdavant  en  polítiques
d’innovació democràtica i participació democràtica. Amb eixa voluntat es desenvolupa aquesta proposta.

1. Contextualització
Quan les diferents forces polítiques han hagut de fer públicament un balanç d'aquests dos primers

anys de legislatura, ens hem trobat d’una banda la valoració triomfalista per part dels partits del Consell,
PSOE i Compromís, i d’altra banda la visió catastrofista del PP. És ben segur que la major part de la societat
valenciana en el seu conjunt no es situa en cap d'aquests dos pols extrems, sinó que sap reconèixer els
avenços produïts però també té crítiques cap al Consell.

Però en realitat hi ha una manca important d’informació. No disposem d’indicadors que ens permeten
conèixer el grau de compliment dels compromisos del Consell.

Tampoc no hi han estudis què aporten dades sobre la valoració què els i les ciutadanes fan de la tasca
d'aquests dos anys del Consell. A més no hi han habilitats encara mecanismes de participació suficients
com per conèixer quines són les problemàtiques què més preocupen a la gent o per realitzar propostes
legislatives d’iniciativa ciutadana.

2. Proposta
Per tant la proposta d’Auditoria Ciutadana està adreçada a assolir tres objectius:
1. Què els i les valencianes avaluen la tasca del Consell durant aquest primer tram de legislatura.
2. Fiscalitzar el grau de compliment dels compromisos del Consell.
3. Habilitar mecanismes de participació per a què la ciutadania puga generar propostes legislatives i

haja de ser consultada pel Consell per a qüestions d’importància cabdal.
L’Auditoria Ciutadana consistiria en tres fases:

Fase 1: Rendició de comptes per part de les forces polítiques i del Consell.
Fase 2: Procés d’avaluació i fiscalització per part de la ciutadania a través de la metodologia del
G1000.
Fase 3: Canalització institucional de les propostes i iniciatives legislatives sorgides arran del procés.

Per vehicular aquesta proposta es faria necessari portar a terme canvis legislatius principalment i entre
d’altres en la Llei 2/2015 de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana per garantir:

A) Què l’Auditoria Ciutadana quede legalment estipulada com una iniciativa que s’haurà de portar a
terme de manera obligatòria en cada legislatura en arribar als dos anys de termini.

B) Què hi hagen recursos suficients per portar a terme l’Auditoria Ciutadana.
C) Què aquesta estiga coordinada per una entitat independent del Consell i dels partits polítics.
D) Què el protagonisme del procés recaiga en el conjunt dels i les valencianes. 
Els terminis per portar a terme l’Auditoria Ciutadana són especialment importants i no poden quedar a

expenses del què més li convinga al Consell. És per això què caldria arribar al compromís de què l’Auditoria
quedara finalitzada i els seus resultats publicats abans de complir-se el tercer any de legislatura, és a dir,
en maig de 2018.
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3. Equip de treball
Per aterrar i concretar aquesta proposta caldrà formar un grup de treball què es coordine amb el Grup

Parlamentari en Les Corts i que rendisca comptes davant de l’Equip Executiu i el CCV. El grup de treball
haurà d’estar format almenys per les següents Secretaries:

• Secretaria d’Acció Institucional

• Secretaria de Programa i Polítiques Públiques-

• Secretaria de Justícia, Transparència i Democràcia

• Secretaria de Participació

• Secretaria d’Anàlisi Política

Això sense excloure la participació de les secretaries, àrees o personal tècnic que es considere adient
en cada moment.

Serà responsabilitat d’aquest grup de treball tindre finalitzada una proposta què puga ser aprovada
pel CCV i presentada públicament en la primera setmana de setembre.
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