
ACTA B.P.U.C. DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2011 (BORRADOR 1)

Modera, da turnos y  forma el acta: Comisión de Pensionistas y Jubilados del 15M

ASISTENTES:
Monteolivete-Zapadores
S. Marcelino-Jesús.
Benimaclet.
Zaidia.
Ciutat Vella- Botanic.
Malilla.
Patraix.
Olivereta.
Ruzafa.
Comisión de Agro-ecologia.
Comisión de Pensionistas y jubilados del 15M.
L'Eliana.

Se inicia la reunión, siendo las 18,15 h.
         
         1º.-Ruzafa, manifiesta y así se recoge ; que el punto que figura en el acta de 4/12/211, 
como propuestas de Patraix es un error pues la propuesta fue hecha por Ruzafa. Se hace constar y 
queda corregido.

Por los presentes se abre un debate sobre diferentes puntos contenidos en el acta de la sesión 
anterior:

         2º.-Se acuerda que la hoja para recogida de firmas, respecto al escándalo de EMARSA, se 
llevará a cabo, de manera que se recojan varias firmas en cada hoja.

         3º.-Después de un  debate referido al lugar en que se han de celebrar estas reuniones, 
acordamos que pasarán a celebrarse a partir del próximo domingo en la Pz. De Manises  a las 
18h., a fin de mostrar nuestro apoyo a los compañeros de SOS Parke Alkosa que permanecen 
concentrados en esta plaza para luchar por sus derechos que son los de todos. La Coordinadora 
de B.P.U.C. nos reuniremos en esa plaza hasta que se produzca un cambio sustancial de las 
circunstancias que indiquen que hay que volver  a la Plaza del 15M.

         4º.-Los compañeros de L'Eliana hace una propuesta por escrito que entregan a los presentes 
(Anexo A); para la creación de un Foro Social en orden a desarrollar y hacer efectivo el contrato 
ético. A la vista de las intervenciones sobre este documento, que se considera muy extenso y de 
necesario estudio, acordamos estudiarlo cada cual en su ámbito y dar una respuesta en próximos 
encuentros de la Coordinadora.

        5º.-En lo referente a la iniciativa de LAS UVAS INDIGNADAS, se formará un grupo de 
trabajo con voluntarios  que planteen lo que se puede hacer.



        6º.- A continuación se pasan  a dar diferentes informaciones por algunos de los asistentes, 
brevemente las reseño:
         A).- Un compañero da noticia de una cooperativa de trabajo asociado, el trabajo es con 
telares, puede ser interesante para personas en paro.
         B).- Se informa de diferentes actos y manifestaciones en los días venideros.
         C).- Para quien tenga interés el grupo de trabajo sobre las Juntas de Distrito se reune los 
domingos a las 16,30 h. en la Pz de Manises.
         D).- La Coordinadora del Dret a l’Habitatge se reune cada dos semanas en C/ Juan de 
Mena, 18. En cualquier caso, en las BPUC previas suele hacerse un recordatorio para los 
interesados.
         E).- En un futuro se organizará el encuentro Interprovincial, que tendremos que ir 
preparando.
         F).- DRY nos comunica que participemos conjuntamente en actos a los que se les convoca 
pero que son sobre todo el 15M. Las intervenciones que se produce van en el sentido de 
considerar que en esos actos debe reflejarse lo heterogéneo del movimiento 15M.
         G).-Habla un miembro del Parque Alcosa, que informa sobre la situación en estos 
momentos, la propuesta de una manifestación para el próximo día 14 y la intención que tienen de 
ir a una huelga de hambre si la Administración sigue sin responder ni atender a sus 
reivindicaciones.

         Y siendo las 19,30 h , se levanta la reunión, haciendo constar que modera la próxima 
Coordinadora de B.P.U.C. La Asamblea de San Marcelino-Jesús.

         En el último momento se menciona este posible problema: las reuniones de BPUC 
correspondientes a los domingos 25 de diciembre y 1 de enero, quizá sean malas fechas para 
reunirse. Se propone moverlas a los viernes 23 y 29, respectivamente, a las 18h, y si no hay 
cambios en la Pz de Manises. 



ANEXO A: PROPOSTA SOBRE EL FÒRUM SOCIAL AMB DIPUTATS

En conseqüència  al  Contracte  ètic  que  vam elaborar  ara  correspon  programar  un  calendari, 
perquè els dos diputats que ho van signar, compareguen davant una assemblea popular, per a 
respondre a quants temes li siguen plantejats i informen de qüestions que no són conegudes i els 
permeta la llei, així com expressar obertament si alguna cosa no els és permès compartir amb la 
ciutadania.

Partim de la premissa que no creiem que aquesta experiència tindrà molt recorregut, no obstant 
això és una experiència poc usual en aquest Estat (potser no siga nova), i possiblement tampoc 
perdem molt per realitzar-la una vegada i repetir solament si el resultat és positiu.

Amb aquesta  iniciativa no pretenem que el  15M es pose al  servei  dels  dos signants triats  a 
diputats, ni dels seus respectius partits, IU i Compromís. Ni a l’inrevés tampoc.

Solament pretenem fomentar una pràctica que hauria d’ésser habitual: que els càrrecs públics 
triats electoralment informen a la ciutadania directament i arrepleguen d'ella tant crítiques com 
línies d'actuació per a la seua tasca.

Som conscients que ambdós diputats són de l'oposició i per tant sense capacitat de govern.

Atès  que  els  diputats  són  d'àmbit  estatal,  tot  i  que hagen estat  triats  per  la  província,  seria  
convenient proposar temes i preguntes de caràcter general, ja que les qüestions autonòmiques o 
locals correspondrien als càrrecs d'aqueix àmbit. Tanmateix, seria convenient tractar propostes 
concretes i preguntes sobre informació no disponible en els mitjans de comunicació. Proposar 
idees generals no conduirà a res concret i acabarem divagant.

PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA
1-Desenvolupament de la democràcia real.
2-Serveis Públics.
3-Sistema Bancari i Financer. Sistema Fiscal.
4-Sou dels polítics, pensions, dietes.

Per exemple, aspectes concrets sobre participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos de 
l'Estat podrien desenvolupar-se en el punt 1 proposat. La nostra idea per a proposar sobre serveis  
públics és demanar-li al diputat tots els informes, estudis, propostes i avantprojectes de lleis que 
afecten als serveis públics (no ens interessa que ens informen sobre Decrets ja aprovats, ja que 
per a això hi són els mitjans de comunicació), i la nostra idea és preguntar-los:què necessiten –
que  puguem  oferir  nosaltres-per  a  torpedinar  tot  intent  i  reforma  del  Congrés  sobre  la 
privatització, pauperització i copagament en els serveis i prestacions públiques?

I respecte a la Reforma de la Llei Electoral, és un punt que no inclouríem en la primera reunió. 
Perquè hi ha altres punts pels quals començar a treballar, perquè hi ha quatre anys per davant i  
perquè és una cosa que es desenvoluparà pels interessats per si mateix, tàcitament, i cap a una 
major representativitat, cosa que els interessa (coincidint amb nosaltres/as).



Creiem convenient que la instància a utilitzar siga la del Fòrum Social, realitzat en la Plaça 15M 
amb el dispositiu de so adequat. I un format que permeta tractar els temes proposats (a elaborar) 
amb agilitat. No és ni Assemblea General ni Ordinària, doncs en el supòsit que realment es creara 
una dinàmica de continguts i pràctiques interessants, seria necessari treballar-lo en les nostres 
assemblees  i  prendre  la  decisió col·lectiva ja  en una  BPUC o en una  Assemblea  General,  i  
després transmetre'ls als dos diputats les nostres propostes. Igualment ells, prendran nota de les 
propostes i consultes i les aniran ventilant.

El Fòrum Social, pel seu caràcter obert i informal té la virtut de poder criticar i proposar sense 
comprometre al 15M. Els possibles compromisos precisen d'un consens més elaborat del que pot 
donar un Fòrum Social o qualsevol acte en el qual es decidisca immediatament, més quan açò no 
és imperiosament necessari.

Perquè la dinàmica del Fòrum Social, siga operativa proposem:
- Que les assemblees proposen temes i preguntes a plantejar.
- Si realment les assemblees mostren interès i s'impliquen, organitzar el Fòrum Social, en cas 
oposat no.
- Suposant que sí existisca interès, fer una reunió especifica de portaveus per assemblea perquè 
posen en comú els temes o preguntes per a evitar repeticions i ordenar-les per prioritat. Podem 
convidar al procés a Col·lectius de València i del país (treballadors en lluita, Plataforma contra 
desnonaments, etc)
- Una volta elaborat el temari, fer una reunió prèvia amb els dos diputats i un o dos portaveus per 
assemblea per a informar-los dels temes i preguntes, amb la finalitat de que tinguen temps per a 
elaborar-les, així com de la dinàmica del propi Fòrum Social.
-  Informar-los  de  la  necessitat  que  no  intenten  convertir  el  Fòrum  Social  en  un  acte 
propagandístic.

Quant a la mecànica.
- Dotar al Fòrum Social de dos moderadors, prenedor de paraules i actes.
- Fer dos blocs, un per als temes i altre per a les preguntes.
- Una vegada fetes les presentacions, donar dos minuts per tema o pregunta plantejat a cada 
diputat,  així com altres dos minuts per intervenció per a contestar per l'assemblea que ho va 
aportar.
- Acabats els blocs de temes, preguntes i possibles respostes, obrir un torn de micro obert. O/i 
podem establir un sistema interactiu d'intervencions (internet, bústies en la plaça) recollides per 
un moderador, comentades i apuntades en l'acta.
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