Reunió CCC
Dia: 28/05/18
Hora: 17.30 h
Lloc: Seu Podem Catalunya, Sardenya 176
Assistents: Miquel Benítez, Sergi Cutillas, Mario Ríos, Carlos Tavera, Maite Cenzano, Inma Montrey,
Irene Blanco, Andreu Escobar, Juanjo Caceres, Marta Campoy, María Pozuelo, José Antonio Ramos,
Noelia Bail, Marcos Galante, Francisca Pino, Joaquín Vela, Enver Aznar, Rafa García, Anna Oller,
Araceli Viñes, Jéssica Albiach, Laia Sánchez, Lucas Ferro, Álex Guerrero, Leo Lamich, Conchi Abellán,
Yolanda López, Alicia Ramos, Pilar Flamenco, Ana Carla Rosani, Javi López, Miguel Herrera, Toni
Pérez, Rosa Cañadell, Óscar Guardingo, Cristina Morales, Xavi Domènech, Mireia Iniesta
Assistents online (Skype): Vicenç Navarro, Carme Font, Sandra Ramos, Celia Cánovas
Es disculpen per no assistir: Silvia Llorente, Mar García
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Aprovació reglament
3. Aprovació pressupostos
4. Situació política
5. Processos interns (consulta Pablo i Irene, municipals, Catalunya en Comú)
1. La reunió comença passats tres quarts de sis. Es procedeix a aprovar l'acta de l'anterior reunió. Es
proposa que les actes siguin d'acords a partir d’ara. Rafa comenta que es va abstenir a la votació del
sectorial de Joves i que no es va recollir. Es pren nota d’això per modificar l'acta anterior.
ACORDS
➔ Votació sobre actes d'acords del Consell Ciutadà: 37 a favor, 2 abstencions, 1 vot en contra.
S'aprova que les actes siguin d'acords.
➔ Votació sobre gravar amb àudio les reunions del Consell Ciutadà: 8 persones voten en
contra. No s'aprova gravar amb àudio les reunions del CCA.

2. Juanjo proposa aprovar directament el text del reglament. Es comenten esmenes que s'han
desestimat. Juanjo proposa desenvolupar un règim sancionador per tractar les absències a les
reunions de CCA en lloc de fer-ho al reglament. Toni proposa afegir la paraula "precarietat" a una
àrea de la Secretaria d'Economia i Treballs. Sergi accepta l'esmena. S'acorda que el nom de l'àrea
sigui: Precarietat, Treballs i Relacions laborals.
➔ Votació sobre l'aprovació del reglament: 11 abstencions, 29 a favor.
S'aprova el reglament.
3. Juanjo exposa l'informe de pressupostos que es va enviar al CCA. Xavi comenta que són uns
pressupostos inicials i que la direcció s'ha compromès a buscar finançament i recursos, proposa que
s'aprovin aquests pressupostos i que aviat es puguin comptar amb noves fonts d'ingressos i
finançament. Hauríem d'incrementar les aportacions que fan els inscrits i les inscrites.
Celia filtra l’informe de pressupostos al seu canal públic de Telegram abans de ser aprovat al CCA.
Xavi proposa que els i les membres del CCA signin un compromís de confidencialitat i que es parli
sobre com encarar aquestes situacions perquè no tornin a passar. Queda pendent decidir quines
conseqüències té l’acció de Celia.
Després de diverses intervencions sobre els pressupostos, Juanjo comenta que és la primera vegada
que se sotmet a votació en el Consell Ciutadà uns pressupostos de Podem Catalunya i que és
necessària la seva aprovació per començar a treballar orgànicament.
➔ Votació sobre l'aprovació dels pressupostos del CCA: 6 en contra, 8 abstencions, 26 a favor.
S'aproven els pressupostos del CCA.
4. Xavi explica quins són els escenaris davant la moció de censura. Per un costat, Ciudadanos només
accepta la moció per convocar eleccions, PNB vol que li garanteixin que no hi ha eleccions
immediates i mantenir tot el que han aconseguit en aquesta legislatura. Tampoc volen que en unes
eleccions guanyi Ciudadanos. Per l'altre, si la moció prospera, la situació serà molt complexa. Hem
de ser propositius a l'espera del que succeeixi dijous i divendres.
Sobre la situació a Catalunya explica que l'elecció de Torra impedeix eleccions anticipades. Amb
aquesta elecció s'impugna el discurs que sosté que en el Procés l'esquerra era hegemònica. Davant
d'aquesta situació, s'ha de ser contundents amb aquesta expressió de dretes del Procés, hem de
liderar les propostes d'esquerres i progressistes. S'ha d'intentar aconseguir majories conjunturals: si
no es pot, evidenciarem que les esquerres independentistes no tenen propostes socials.

La reunió acaba passades les 20.00 h.

