
ACTA DE REUNIÓ
Òrgan Consell Ciutadà Valencià
Data 14/07/2017 Lloc La Morada 

Castelló
Hora 
convocatòria

16:00 Duració 
estimada

3h

Hora inici 17:50 Hora fi 20:55
Assistents: (39)

 Lidia Montero
 Irene Gómez
 Benito Pérez
 César Jiménez
 Ferran Martínez (Skype)
 Pilar Lima
 Fabiola Meco
 Pau Vivas
 Jaume Monfort (Skype)
 Àngela Ballester (Skype)
 Rocío Segura (Skype)
 Roberto Pilosio
 Vicenta Jiménez (Skype)
 Anabel Mateu (Skype)
 Beatriu Gascó
 Maria Jesús Iglesias
 Susana Ruiz
 Carla Monleón
 Ana Fornés (Skype)
 Pedro Lorente (Skype)
 Antonio Estañ
 Enric Pla
 Emilia Sánchez-Pantoja
 Regina Ferrándiz
 Marisa Saavedra
 Llum Quiñonero (Skype)
 Pilar Antonio (Skype)
 Ángel del Toro
 Daniel Geffner
 Joan Blanco
 José Francisco Albaladejo
 Rosana Pastor
 Àngels Varó
 Oscar Luis Moreno
 Oscar Langa
 Illán López
 María Oliver
 Sandra Mínguez (Skype)
 Héctor Illueca (Skype)

Absents: (0)


Presa d’acta Torns Moderació
César Jiménez Pau Vivas Col·lectiva
Pròxima reunió: 
(data i lloc per determinar)



Observacions: 
L’inici  de  la  sessió  es  retarda  per  un  incident  de  trànsit  d’algunes
companyes que es desplaçaven cap a la reunió. Davant les incerteses sobre
les conseqüències del mateix i el temps d’arribada, després de consultar
amb  l’SG,  es  decideix  anar  avançant  amb  els  continguts  de  la  reunió,
tractant els punts on el concurs de l’SG no siga imprescindible i ajornant les
possibles  votacions  al  moment  en  que  s’incorporen  les  persones
involucrades a l’accident.
Els punts de l’ordre del dia que no done temps a tractar en la reunió, seran
tractats en una reunió durant la setmana següent amb horari determinar en
algun lloc de la ciutat de València.
Hi ha quòrum.

ORDRE DEL DIA PREVIST

1. 1. Informe SG (Tiempos aprox 15 min)
2. Presentación como acusación popular en tema de sanidad y aprobación 

gasto despacho de abogados (10min)
3. Votación Reglamento CCV (15 min) 
4. Elección 4 miembros mesa CCV (30 min)
5. Votación Secretarías y Áreas CCV. (30 min)
6. Elección miembros del Comité electoral para procesos elección de círculos y 

sorteo. (30 min)
7. Auditoría del Botànic - Debate y estrategia. Puesta en marcha grupos de 

trabajo para elaborar propuesta. (60 min)
8. Varios

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1. S’ajorna.
2. Es fa l’explicació del punt en els termes del document que s’havia

enviat al  grup de Telegram. No es mostren reticències al respecte.
S’acorda la presentació com a acusació popular i  l’aprovació de la
despesa de despatx d’advocats per UNANIMITAT

3.  Vàries companyes expliquen els canvis més transcendentals o que
poden generar debat, per si es decideix en algun d’ells ser votat per
separat.  Després  d’un  repàs  exhaustiu  es  sotmeten  a  votació  els
següents punts:

a. Establir  una  disposició  transitòria  que  prevega  possibles
impugnacions  al  document  organitzatiu,  en  el  sentit  de
suspendre  temporalment  l’aplicació  d’aquelles  decisions  del
CCV  que  puguen  estar  en  qüestió  en  les  impugnacions
presentades. 26 vots a favor 1 Abstenció
Propuesta  de  redacción  (Fabiola):  Establecer  una
disposición transitòria para regular las situaciones en
que  por  motivo  de  impugnaciones  ante  el  órgano  de
garantías  democráticas  pueda  suspenderse
temporalment  la  aplicación  de  disposiciones  del
documento organizativo. 

b. Es proposa que el CCV faça una consulta a garanties estatal
demanant dictamen urgent sobre la constitució de la comissió



de  garanties  autonòmica,  que  este  CCV  considera  no
constituida (adjuntem acta del  CCV d'Alacant) i  que demane
resolució  urgent  per  resoldre  les  impugnacions  presentades
fins el moment en les qüestions que afecten als procediments
d'incorporació de nous membres del CCV i de la comissió de
garanties autonòmica per sorteig. UNANIMITAT

c. Mesura de suspensió cautelar per incorporacions de membres
al  CCV  mitjançant  procediments  que  estan  pendents  de
resolució   d’impugnacions  al  CdGE.  Aquestes  persones  no
s’incorporaran  fins  que  no  siguen  resoltes  aquestes
impugnacions. Este punt es refereix en concret a la presència
de 2 membres de CdGV amb veu però sense vot a les reunions
del  CCV  i  la  incorporació  de  noves  persones  al  CCV  pels
procediments de sorteig i de cercles territorials  27 FAVOR 1
ABS

d. Reglamentació de les absències a reunions del CC: La mesa del
CCV establirà quines absències són o no justificades, en base a
uns  principis  generales,  que  hauran  d’estar  recollits  en  un
document elaborat per la Mesa, i que inclouran, al menys, els
àmbits 1. Laboral 2. De treball polític 3. De cures i conciliació.
Es tindran en compte per l’elaboració d’este reglament i  les
sancions corresponents el límit del 33% d’inassistències i que
este  percentatge  es  referisca  a  reunions  ordinàries.
UNANIMITAT

e. Establir mecanismes perquè per a algunes decisions del CCV
que, degut a la seua complexitat o la seua transcendència, es
puguen  traslladar  debats  a  la  militància  per  recollir  més
opinions abans de la decisió definitiva. UNANIMITAT. 

f. Una vegada votades les consideracions parcials al reglament,
es  sotmet  a  votació  l’aprovació  del  conjunt  del  reglament.
UNANIMITAT

4. L’SG proposa  la següent composició, Emiila Sanchez Pantoja – Benito
Pérez – Àngels Varó – Jose Francisco Albaladejo, en eixe ordre segons
el qual corresponen funcions diferents. UNANIMITAT

5. L’SG explica la seua proposta i els motius per la mateixa. Es donen
algunes paraules per emetre l’opinió sobre l’executiva.
L’executiva, accessible a (DirWEB), queda aprovada per  31 vots a
favor i 7 abstencions. 

Els punts 6, 7 i 8 s’ajornen pels motius apuntats a l’apartat d’observacions.

S’alça la sessió a les 20:55

https://docs.google.com/document/d/15k6HXvAKXqvcLZV5wXwsMMU3_K5pQ3haxEB9AWWK7k0/edit

