
	
 

 

 

 

Ordre del dia: 

1. Introducció del Secretari General 
Antonio Estañ explica en quin punt es troba el nou Consell 

Ciutadà Valencià i la resta de l’òrganització  

 

 

ACTA DE REUNIÓ 

ÓRGAN Consell Ciutadà Valencià de Podem 

DATA 26 de maig,  
16:30 – 19:00 

LLOC Seu Novaterra, La 
Coma, Paterna 

ASSISTENTS: Antonio, Illán, 
Sandra, Joan, 
Maria, Jaume, 
Susana, Chus, 
Emília, Beatriu, 
Àngela, Fabiola, 
Rosana, Llum, 
César, Àngela, 
Ángel, Pilar, Anna, 
Rocío, Pau, Irene, 
Enric, Óscar, 
Àngels, Óscar, 
Lidia, Vicenta, 
Marisa, Benito, 
Pilar G. 

AUSSENTS Ferran, Hèctor, 
Anabel, Pedro 

Pressa d’acta Carla Moderador Sandra 
 

Propera reunió Per definir   

Observacions:  Hi ha quòrum   



	
 

 

2. Comissió de Garanties 

Democràtiques 
Es valora la necessitat que l’òrgan es constituisca amb les persones 

triades en la 2a Assemblea Ciutadana Valenciana, a l’espera de que es 

sumen els seus integrats escollits per sorteig, amb l’objectiu d’agilitzar 

al màxim la posada en marxa de les seues funcions.  

 

 

3. Consell Ciutadà Valencià 
El Consell Ciutadà Valencià està incomplet a falta de la incorporació de 

10 persones procedents de les eleccions en les 5 zones supracomarcals 

i de les 10 persones triades per sorteig. Una volta el Consell quede 

constituït, es passarà a convidar a 1 persona de la Comissió de 

Garanties amb veu però sense vot i als diputats i diputades, amb veu 

però sense vot. 

 

S’acorda respectar el resultat de la votació de representants per 

cercles territorials de l’Assemblea Ciutadana Valenciana, de tal forma 

que les 2 persones escollides cobriran el lloc a les seues respectives 

zones supracomarcals i es continuarà el procés per escollir les 8 

persones restants.  

* La setmana vinent s’obriran les urnes de l’Assemblea Ciutadana i 

s’escrutarà la votació dels representants de cercles territorials.  

 

Es crearà un grup de treball que pose en marxa el procés per triar els 8 

integrants del Consell Ciutadà Valencià procedents de les zones 

supracomarcals i els 10 integrants pel sorteig.  

 



	
El Grup de Treball que vetlarà pel procés per completar el CCV estarà 

conformat per: 

- 2 persones escollides per cercles territorials 

- 4 persones del CCV (a proposta del Secretari General) 

- 1 persona de Garanties 

 

• Sobre la informació delicada de l’anterior Secretaria 

d’Organització 

Antonio Estañ rebrà la gestió de les comunicacions de l’antiga 

Secretaria d’Organització i es coordinarà amb les treballadores per 

continuar amb el treball del dia a dia fins  que hi haja Consell 

Coordinador. 

 

 

4. Incompatibilitats 
Es comenten les possibles incompatibilitats d’algunes persones 

escollides membres del Consell Ciutadà Valencià. Fins que es ressolga, 

continuarà sent part del CCV. 

 

 

5.  Qüestions pendents 

• Coordinació institucional 

Els assumptes de les Corts, del Senat o del Congrés que siguen 

urgents es coordinaran per comunicar-les al Consell Ciutadà Valencià. 

 

César portarà un estudi sobre alternatives de funcionament del grup 

parlamentari, basat en els recursos disponibles i tasques que es 

desenvolupen a Les Corts 

 

• Consell Jurídic Consultiu 



	
S’explica l’estat de la situació i la problemàtica que es va produir en 

l’anterior nomenament dels membres del Consell Jurídic Consultiu, així 

com el bloqueig institucional que es va produir al no haver proposat 

cap membre dona per part dels proposats per les Corts. El nou context 

pareix que permet desbloquetjar la situació. Valorarem si acceptem o 

no les candidates dels altres Grups Polítics i si mantenim la nostra 

proposta inicial. Antonio Estañ portarà una proposta consensuada amb 

les diferents persones que treballen a les Corts i es valorarà.  

 

 

6. Precs i preguntes 

Sobre la composició de l’Equip Executiu, es planteja que Antonio Estañ 

porte una proposta de composició per a la pròxima reunió, una volta 

estiga constituït el Consell Ciutadà Valencià.  

 

Fi de la reunió.  

  


