
Acta núm. 11, de 20 de gener de 2018

ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA

Òrgan Consell Ciutadà Valencià

Data 20/01/2018 Lloc Seu de Somos Callosa

Hora inici 11:20 Hora final 18:25

Assistència Presencial Telemàtica Absències
1. Antonio Estañ 1
2. José Miguel Aguilar 1
3. José Francisco Albaladejo 1
4. Àngela Ballester 1
5. Joan Blanco 1
6. Ángel Deltoro 1
7. Loles Faubel 1
8. Regina Ferrándiz 1
9. Beatriu Gascó 1
10. Daniel Geffner 1
11. Irene Gómez 1
12. Pilar González 0
13. Maria Jesús Iglesias 1
14. Héctor Illueca 0
15. César Jiménez 1
16. Vicenta Jiménez 1
17. Oscar Langa 0
18. Pilar Lima 1
19. Illán López 1
20. Pedro Lorente 1
21. Begoña Lorente 1
22. Ferran Martínez 1
23. Mati Mas 1
24. Anabel Mateu 1
25. Fabiola Meco 1
26. Alex Micó 1
27. Roberto M Pilosio 1
28. Jaume Monfort 1
29. Carla Monleón 0
30. Lidia Montero 1
31. Isabel Muñoz 1
32. Oscar Luís Moreno 1
33. Noelia Olivares 1
34. María Oliver 1
35. Rosanna Pastor 1
36. Benito Pérez 1
37. Daniel T. Podroznik 1
38. Neus Pineda Devesa 1
39. Enric Pla 1
40. Llum Quiñonero 1
41. Susana Ruiz 1
42. Marisa Saavedra 1
43. Silvia Sánchez 1
44. Emilia Sánchez-Pantoja 1
45. Rocío Segura 1
46. Àngels Varó 1
47. Pau Vivas 1
Totals assistències i absències 20 17 6
48. Jordi Alamany 1
49. Antonio Montiel 1

Presa d’acta: Àngels Varó

Torns i Moderació: José Francisco Albaladejo
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1.1. AAPROVACIÓPROVACIÓ, , SISI  ESES  CAUCAU, , DEDE  LL’’ACTAACTA  ANTERIORANTERIOR

Per unanimitat resten aprovades les actes de l’1    de desembre i del  18 de desembre de
2017.

Sobre la redacció de les actes, hi ha consens en què continguen l’assistència, el sentit de les
intervencions molt breument, els acords, les votacions (el sentit del vot constarà en la intranet
o telegram i no, en les actes). Si algú vol que la seua intervenció conste en acta, constarà.
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2.2. IINFORMENFORME  DEDE  LALA  SECRETARIASECRETARIA  GENERALGENERAL

El secretari general informa sobre les línies del context estatal, l’estratègia municipal i sobre
les confluències.

3.3. DDEBATEBAT  POLÍTICPOLÍTIC

Fem el debat sobre el marc establert en l’informe de la secretaria general

4.4. IINFORMENFORME  DEDE  LALA  SECRSECR.  .  DEDE  COORDINACIÓCOORDINACIÓ  INTERNAINTERNA:  A:  APROVACIÓPROVACIÓ,  ,  SISI  ESES  CAUCAU,  ,  DEDE  LL’’ORGANIGRAMAORGANIGRAMA

COMPLETCOMPLET  DELDEL CCV CCV

La mesa proposa deixar aquest punt per a la propera reunió de l’ordre del dia atès que no hi
està  el  responsable  de  la  secretaria  de  coordinació  interna  en  la  reunió  i  els  documents
aportats per a aquest punt encara no estan complets (cfr. l’organigrama i els plans de treball).

AcordemAcordem la següent metodologia per a posar a debat l’organigrama, les contractacions i els
plans de treball de les secretaries:

1. Pujar document (organigrama-contractacions-plans de treball) a la intranet.

2. Esmenes fins el dimecres a les 00:00.

3. Posar a votació en la intranet el document definitiu amb les esmenes incorporades.

Acabat el debat, es fa la p  roposta de fer una foto del CCV a Callosa   i una nota de premsa
per  a donar  suport  a  l’Ajuntament  en el  compliment  de  la  llei  de memòria  històrica    i  és
acceptada.

Consta en acta la intervenció de Beatriu en el xat del CCV:

...me gustaría que constara que antes de cada secretaría decidiera el modo
por el que llevaba a cabo los contratos creo que era necesario llevar a cabo el
debate acerca de qué liberaciones consideraba el partido que se debían llevar a
cabo, y dónde. Lo digo porque el GP ha asumido dos liberaciones que no se han
debatido en el  CCV así  como algunas secretarías también han asumido a su
responsable  sin  que  se  hable  en  este  espacio.  Además  las  liberaciones
corresponden a esa diferencia de corrientes que muchxs decís no defender.

Per  a  tancar  aquest  punt  cal  esperar  al  resultat  de  procés  d’esmenes  i  votacions
telemàtiques.

PostdataPostdata:  El  resultat  de  la  votació  es  pot  consultar  en  la  intranet Resta  per  aprovar
l’organigrama i els plans de treball adaptats als pressupostos de 2018

5.5. EEIXOSIXOS  DEDE  TREBALLTREBALL  DEDE 2018 2018

La secretaria política fa la presentació del document relatiu a aquest punt (el qual podeu
consultar en el següent enllaç: https://misarchivos.podemos.info/index.php/f/386939).

Durant el debat es fan les següents aportacions al document

Metodologia per a posar el document a votació:

• Aportacions del CCV al document: fins dijous.

• Votació per internet per prioritzar les propostes: divendres.

• Reunió amb els càrrecs públics per concretar les 10 propostes: dilluns 29.

Per  a  tancar  aquest  punt  cal  esperar  al  resultat  de  procés  d’esmenes  i  votacions
telemàtiques.

PostdataPostdata: El resultat de la votació es pot consultar en la intranet.
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6.6. IINFORMENFORME  SECRETARIASECRETARIA  DD’’ORGANITZACIÓORGANITZACIÓ

La secretaria d’organització presenta un Informe sobre processos municipals i la proposta
sobre les seus que si voleu es vota o es deixa per a debatre més endavant.

7.7. IINCOMPATIBILITATNCOMPATIBILITAT

Malgrat  la  falta  de  temps  per  a  tractar  aquest  punt,  la  mesa  proposa  que  posem el
document en la intranet i el votem.

El SG comenta que no cal posar-lo a votació. Té sentit la reclamació, cal valorar el com, s’ha
fet  una  consulta  a  garanties  per  a  veure  quin  tipus  de  majoria  fa  falta  per  a  modificar
l’executiva, perquè el document no ho diu.

8.8. DDIVERSOSIVERSOS

No n’hi ha

Acabem la reunió a les 18:25
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