ACTA COMISSIÓ METODOLOGÍA – DIMARTS 27 Febrer 2015 - Lloc: CEDSALA

Iniciem a les 19,30h.

Assistència (27)

Carlos Saura
Mauricio Méndez
Manolo Colomer
Pau Vivas
Isabel de la Cruz
Pepe Satoca
Isabel Prats Noguera
Jose Hortelano
Jesualdo Navarro
Jose luis Fernández Millana
Raúl Blanco
Andreu Tobarra
Illán López
Raúl Blanco
Germán Fabra
Javier Muga
Eva Cano
Salva Penalva
Jose Satoca
David Torres
Maria Oliver
Mauricio Mendez
Jordi Peris
Eva Romani
Juan Ferrer
Milena Leal

Luis Alis

Ordre de día:
1) Asignació de rol
2) Aprovació Acta anterior
3) Codi Ètic
4)Proposta Grup Coordinació
5) Convocatòria Plenàri
6) Esmena Reglament Primàries

Amb les següents deliveracions i acords:
1) Asignació de rol
Modera: German
Acta: Pau
Paraules: Eva

2) Aprovació acta anterior

3) Codi Ètic:
- Illán fa l'esposició de la proposta final

Propostes:
1- ADICIÓ- "Els representants públics de GV es comprometen d'asumir, defensar,
transmetre i representar les decissios col.lectives preses als espais de decissions legitims
de GV" (Aprovat per unanimitat)
2- ADICIÓ - "Els i les representatns públics es comprometen a renunciar a l'acta del càrrec
públic, electe o no, en cas de ser revocat per la gent de GV seguint amb els processos
democràticament aprovats" (Aprovat)
3- ADICIÓ - "Un òrgan especial vetlarà pell compliment del Codi Ètic, aquest serà definit
en un reglament posterior" (Aprovat per Unanimitat)
4- MODIFICACIÓ - Eva Cano i Manolo Colomer queden mandatats per elaborar ua
proposta de modificació concreta del Codi Ètic al voltant d'una concreció més rigoros de

les situacions de dimissió en cas d'imputacions judicials (Aprovat per unanimitat)

4) Proposta Grup Coordinació
1- Exposició del document proposta per part d'Isabel de la Cruz
2- Apertura debat i propostes:
A: Reservar espais amb veu i vot a grup per a partits polítics que aposten inequivocament
per GV
B: El Comité Electoral i la Coordinadora hauràn de tindre relació permanent i un bon
feedback
C: Representació de les organitzacions polítiques
D: Reunions obertes
E: Reduïr el pes de la candidatura en la Coordinadora
F: Definir el temps del mandat de l'òrgan (curt o llarg termini?)
G: Definir els tems per a les reunions
H: Que la segona persona electa de cada comissió siga escollida per SORTEIG
I: Que aquest òrgan estiga sotmés al Plenàri i Assemblea
J: Es proposa incloure als Barris
K: Proposta del criteri de "Federación de competencias"
L: Suprimir la facultat de definir ordre del día de plenàri
M: Reduïr la grandària de l'òrgan
N: Afegir el terme "execució"
Ñ: Afegir la necessitat de ratificació de l'òrgan en Plenàri i Assemblea per majoríes
qualificades
O: Donar capacitat limitada de pressa de decissions i sempre vinculada a la remdició de
comptes i la ratificació de les decissions.
P: Incloure un mecanisme de revocació
Q: Donar la capacitat de distribució lliure de treball intern a l'òrgan
R: Afegir a la secretaría les tasques de "seguiment del treball i les tasques"
-S'arriba a l'acord final de tornar el document al grup de treball per a que tornen a
reflexionar la proposta, incloure moltes de les aportacions fetes i queda per a debae a la
propera sessió de la Comissió

5) Convocatòria Plenàri GV - Divendres 27 de Febrer - 19.00 - La Fe
Ordre del día proposat:
1- Rols
2- Acta Anterior
3- Debat i aprovació de Codi Ètic
4- Elecció 1 persona per Plenàri per al Comité Electoral
5- Presentació Comité Electoral
6- Informe situació de les Primàries
7- Esmena Reglament Primàries
8- Informe per Comissions
9- Varis

6) Esmena Primàries
Després del debat s'acorda:
Que les persones proposants hauràn de concretar l'esmena per poder ser presentada al
plenàri conjuntament amb les qüestions tècniques que consideren necessàries a exposar i
tindre el compte davant d'alguna posible modificació del reglament.
Es tanca a les 21.30h.

