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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

12 DE JUNY DE 2017 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 

 

ENTITATS ASISTENTS 

 Entitats acreditades com membres de ple dret: 

APOSTA JOVE UGT-PV, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-123, AS. ESCUELA DE A.J. 

INSIGNIA DE MADERA (EAJEF), AS. SEMPREME AVANT, BLOC JOVE 

NACIONALISTA VALENCIÀ, BONAGENT, ELSA, FAAVEM, FAHZ VALENCIA, 

GRUP JOVE LAMBDA, GRUP SCOUT FENIX 215, JOVES DE CCOO-PV, 

JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA (JERPV), JOVES SOCIALISTES DE 

VALÈNCIA, MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA (MEV), MOVIMENTO CONTRA 

LA INTOLERANCIA, NUEVAS GENERACIONES DEL PP, ORGANIZACIÓN 

JUVENIL ESPAÑOLA, VALENCIA MOVEMENT, YMCA VALENCIA. 

 

 Entitats acreditades com observadores: 

BLOC D’ESTUDIANTS AGERMANATS (BEA) 

 

 Entitats acreditades com invitades:  

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

  

Lloc: Seu del CJV. C/ CAMPOAMOR, 91, primera planta.  

 

Hora: 17.30 h en segona convocatòria. 

 

Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 20 entitats. 

Nombre de delegats/as: 29 persones delegades. 

Nombre d’entitats observadores acreditades: 1 entitat.  

Nombre de delegats/des acreditades observadores: 2 persones delegades.  

Nombre d’invitats/des: 3 persones invitades.  
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ORDRE DEL DIA:   

1. Lectura de l’ordre del dia.  

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.  

3. Activitats Realitzades Pla de Treball 2017.  

4. Programa de suport a les entitats que realitzen activitats joventut.  

5. Regidoria de joventut de l’Ajuntament de València.   

6. Proposta de resolució de les Entitats del CJV. 

Miguel Benavente, President del Consell de la Joventut de València, inaugura 

l’Assemblea General Extraordinària en segona convocatòria contextualitzant i explicant 

el motiu de fer l’assemblea asseguts en rogle. La Comissió Permanent rere reflexionar, 

tot i que fent les assemblees tal com marquen els estatuts, de vegades les entitats no 

es pronuncien donat que a la gent li costa participar, així que demana que es presenten 

totes les persones. Es fa una roda i es presenten totes les persones dient qui són i per 

quina entitat venen. A continuació i abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, 

Miguel li dóna la paraula a Adrián Flores, el secretari del CJV per a llegir les 

acreditacions de l’assemblea. Procedeix a llegir el nombre d’associacions i persones 

invitades que s’han acreditat per a l’AGE indicant que hi ha quòrum i es pot continuar 

amb l’assemblea. Seguidament llig l’ordre del dia. 

1. Lectura de l’ordre del dia.  

Adrián fa una lectura ràpida de l’ordre del dia. No es passa a la votació donat que és 

una Assemblea General Extraordinària i no es pot modificar l’ordre del dia.  

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.  

Adrián llegeix l’acta anterior amb la mateixa dinàmica de sempre, llegir la primera frase 

i l’última de cada pàgina. Una vegada llegida l’acta anterior, Adrián demana disculpes 

per la seua inexperiència però insisteix a afavorir la participació, per a posteriorment 

procedir a la votació.  
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S’aprova l’acta anterior amb 1 abstenció i 28 vots a favor.  

3. Activitats Realitzades Pla de Treball 2017. 

Miguel, President del Consell de la Joventut de València, pren la paraula i fa una 

introducció i contextualització. Comenta que normalment la gestió del consell s’avalua 

a final d’any però es vol presentar la gestió realitzada fins ara sense haver tingut el 

conveni ingressat. La Comissió Permanent repassa les activitats realitzades una a una 

fins al moment (Planificació, fallera calavera, campanya 8 de març “Perdona”, Intercanvi 

Juvenil a Rocafort crisis refugiats, taller feminista, documental i concurs d'heroïnes de 

la xarxa de dones joves, campanya de l’1 de maig “travessa la bretxa”, Newsletter i 

Jornada de formació per part de CEAR junt amb la xarxa refuga’t). 

Miguel reprén la paraula per a animar a les entitats que participen en les activitats que 

s’organitzen i què per assabentar-se estiguen pendent de la Newsletter. També 

comenta que les xarxes, que són per a fomentar la participació de la gent no associada, 

estan funcionant molt bé, s’estan fent activitats que també són del CJV però 

proposades des de les xarxes, en les quals també poden participar. Carles Vera de 

VALENCIA MOVEMENT pregunta com es fa arribar la Newsletter. Se li contesta que 

s’envia a totes les entitats per correu electrònic i la pot trobar a les xarxes socials. 

4. Programa de suport a les entitats que realitzen activitats joventut. 

Maria, Vicepresidenta del CJV, pren la paraula per a contextualitzar aquest punt. En 

primer lloc diu que una vegada donada una visió d’allò que ha estat fent el CJV, tal com 

es varen comprometre a l’assemblea en la qual s’aprovà el Pla de Treball, ara es parlarà 

de dues qüestions que són el motiu principal d’aquesta assemblea extraordinària. El 

programa de suport a les entitats que realitzen activitats de joventut i la relació amb la 

regidoria de joventut de l’Ajuntament de València.  

Maria informa que una vegada passat el termini de presentació de projectes i finalitzada 

la tasca del CJV en la Comissió de Baremació, la Permanent ha fet una revisió crítica 

d’aquesta convocatòria d’ajudes a projectes juvenils de la qual volen donar compte a 
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l’assemblea perquè totes les entitats estiguen informades i ajuden a proposar solucions. 

En concret, Maria fa saber que la convocatòria i publicació d’aquest programa, ens va 

pillar per sorpresa a tota la gent del CJV, ja que es va trobar la publicació a la web de 

www.juventud-valencia.es una vegada ja s’havia publicat. Sent un aspecte fonamental 

per a la supervivència de les entitats, per part de la Comissió Permanent es considera 

que aquesta situació no pot continuar així, per tant és un punt clar de desacord amb la 

regidoria de joventut donat que el CJV és l’interlocutor entre les entitats i la regidoria. 

Seguidament, Maria conta que la reacció del CJV va ser convocar un grup de treball 

per ajudar a implementar la sol· licitud amb un projecte, per tal d’obtenir la màxima 

puntuació possible, i tanmateix se li va traslladar al Cap de Servei, el qual es va 

comprometre a convocar una Comissió de treball d’aquest programa per tal de 

millorar-lo l’any vinent, finalitat d’aquest punt de l’assemblea.  

Maria fa saber que un dels resultats que busca provocar aquesta assemblea, és tindre 

un treball previ per a poder anar a la Comissió de treball amb un treball fet hui durant 

l’assemblea, dividint-se en dos grups per a dinamitzar el treball. El tècnic del CJV pren 

la paraula i abans de ficar-se a treballar anima a fer que les persones participen donat 

que no s’han pronunciat. Vicent del GRUP SCOUT EDELWEIS, pregunta si la proposta 

per part de l’Ajuntament per a millorar el programa de suport és seriosa o era un 

tema acordat amb el Cap de Servei i que per tant no té continuïtat.  

Miguel, el President del CJV, pren la paraula i comenta que era una qüestió que volien 

comentar. Per si algú no ho sabia, informa que han destituït a qui era el Cap de Servei 

de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València. No obstant això, fa saber a 

l’assemblea que totes aquelles qüestions que es tractaven amb ell, que no són poques, 

es reprendran amb la persona que vinga. I a més, referit al programa que estem 

tractant, fa saber que vol traslladar a eixa persona el malestar amb el programa, i a 

més, la proposta de millora per part del CJV que vinga del treball que es realitze a 

l’assemblea. Artur, del GRUP SCOUT FENIX-215, comenta les dificultats que han 

tingut per la signatura digital, incompatible amb els terminis de l’administració 

establerts per a altres papers, així com els fulls “model” que donen per a emplenar el 
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projecte que tenen l’espai reduït. Miguel, el Tresorer del CJV, pren la paraula per a 

comentar a Artur, que l’Agència Tributària obliga a les entitats a relacionar-se 

electrònicament, i destaca que el que es vol fer des del CJV mitjançant grups de treball 

és millorar aquelles qüestions qualitatives en relació al projecte i facilitar totes aquelles 

qüestions que tenen a veure amb la implementació de la sol· licitud i redacció del 

projecte. Miguel, el president del CJV, pregunta si algú té alguna pregunta més i al 

comprovar que no, dóna la paraula a l’equip tècnic, que comença a explicar la proposta 

de treball.  

L’equip tècnic, explica la proposta metodològica de treball.  

Rere l’explicació, Vicent del GRUP SCOUT EDELWEIS, pren la paraula per a comentar 

que això no s’havia anunciat en la convocatòria i es queixa que s’hauria d’haver avisat 

per una qüestió de preparació. Maria, Vicepresidenta del CJV, conta que la idea és 

treballar un poc per arreplegar una sèrie de crítiques i propostes inicials que 

esdevindran en un grup de treball futur. Maria, de MOVIMIENTO CONTRA LA 

INTOLERANCIA, insisteix que això no impedeix que s’havia d’haver avisat perquè així 

es podria haver convocat a la persona que va redactar el projecte, com és el cas de la 

seua entitat i matisa que no és una queixa, sinó un suggeriment. Artur, del GRUP 

SCOUT EDELWEIS, comenta que compren als companys que s’han pronunciat. 

Fernando, de la OJE, pren la paraula per a demanar que no es tinga por a la participació 

i que, ja que venim a l’assemblea, es pot participar des de la ignorància per aprendre un 

poc, ja que creu que no ens perjudica, sinó al contrari, ens beneficia com entitats. 

Miguel, president del CJV, pren la paraula per a dir que la idea és que tot allò que es 

treballe hui, es trasllade a les entitats en un futur Grup de Treball, que res del treball 

de hui serà vinculant i proposa que l’equip tècnic conte que es farà a continuació i que 

si la gent vol es fa o no. Miguel, el tresorer del CJV, pren la paraula per a matisar que el 

treball estava preparat per a treballar sense coneixements previs, però que si 

prefereixen una exposició de l’anàlisi i que es convoque directament un grup de treball, 

que ho expressen, que elles decideixen. Vicent, del GRUP SCOUT FENIX, insisteix 

amb la queixa i demana que es vote. Adrián, secretari del CJV, pren la paraula per a 
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opinar que en els quatre punts que tenim alguna cosa es pot aprendre, que ell no té ni 

idea, però anima a la participació o sinó, es pot votar com proposa Vicent a veure què 

fem.  

Es produeix una votació en la qual es vota la proposta de seguir amb la dinàmica 

prevista amb un total de 23 vots, front una altra de fer una breu exposició de 

l’anàlisi i convocar un posterior Grup de Treball que rep 6 vots. Ana Maria, de 

l’EAJEF, vol deixar clar que no està en contra de la proposta inicial, sinó que per una 

qüestió d’organització del temps, creu que s’hauria d’haver avisat, com ja s’ha dit 

anteriorment i per això ha votat l’altra. L’assemblea para, i les persones assistents es 

divideixen en dos grups per a treballar el “programa de suport a les entitats que 

realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut 2017”. En tornar del treball en 

grup, es reprén l’assemblea amb la proposta general que s’avance al següent punt de 

l’ordre del dia i el resultat del treball es retorne als futurs Grups de Treball.  

5. Regidoria de joventut de l’Ajuntament de València.   

Miguel, el president del CJV, pren la paraula per a parlar de la Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament de València. Comença deixant ben clar que aquest és un punt molt 

important de l’assemblea, donat que més enllà de la valoració política que puga tenir la 

Comissió Permanent, necessiten la valoració de les Entitats Membre del CJV per a 

poder realitzar bé la tasca d’interlocutor vàlid entre l’administració i la joventut que li 

reconeix la llei valenciana de la joventut als consells de la joventut. Seguidament, 

comenta que no cal repetir-ho però ho farà perquè és una errada que sol fer la gent, i 

deixa clar que el CJV és una plataforma autònoma de la regidoria de joventut, no és el 

mateix, no és administració pública, no és govern. El CJV és les Entitats Membre que hi 

formen part del CJV. Recalca que el CJV pot actuar de forma autònoma tot i que deixa 

clar que la principal font de finançament del CJV prové del Conveni junt amb la 

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València.  
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Miguel, president del CJV, fa constar que dit l’anterior, la relació amb la regidora no es 

pot qualificar ni de bona ni de roïna, donat que no existeix. Recorda a l’assemblea que 

fa més d’un any que ella va venir a una assemblea en l’anterior seu en la qual parlarem 

del trasllat de seu i del conveni, qüestió que es va produir tal com s’havia parlat. Però 

eixa relació hui dia s’ha traduït en una incomunicació amb ella donat que sempre que 

ho sol· licitàvem al cap de servei ens deia que la regidora delegava la relació amb ell i 

ara mateix, aquest administratiu, ja no està com s’ha dit anteriorment perquè ha sigut 

cessat. Així mateix, el CJV es troba a l’espera que vinga la següent persona per a seguir 

treballant amb ella. D’altra banda, fa saber que a finals de març se li sol· licità una 

reunió per registre d’entrada de la qual el CJV no ha tingut resposta, així com, informa 

que  l’últim compromís que va adquirir l’anterior cap de servei va ser proposar una 

periodicitat de reunions a la Regidora de Joventut per a tractar els temes necessaris 

com a interlocutors de la joventut que som. En definitiva, vol fer sabedores a les 

Entitats Membre del CJV la situació actual amb la Regidoria de Joventut perquè valoren 

com ha d’actuar el CJV. Miguel continua parlant dels fets ocorreguts, i comenta, que 

una vegada finalitzat el conveni de l’any anterior (2016), la Comissió Permanent va 

valorar que era necessari reunir-se amb la regidora per a sol· licitar un lleuger augment 

del conveni, donat que amb la quantitat actual no es podia garantir ni l’activitat 

proposada al Pla de Treball ni el personal tècnic amb les mateixes condicions. Aquesta 

sol· licitud d’augment va ser desestimada i per això se li va sol· licitar per registre 

d’entrada reunió urgent a la regidora. Miguel li passa la paraula a María, Vicepresidenta 

del CJV.  

Maria, comenta que la regidora va vindre a l’edifici per a un acte i es va acostar a parlar 

amb ella de forma informal per explicar-li els motius de la urgència donat que se’ns 

havia denegat l’augment del conveni, era abril i no havíem ingressat el conveni 

d’enguany i la Comissió Permanent, per un motiu de transparència, volia donar 

comptes de la gestió dels recursos públics del darrer any i d’allò que portem fet fins 

ara. Maria fa saber que la resposta literal de la regidora va ser que la urgència de les 

reunions les determinen les dues parts, a la qual cosa Maria va insistir que per la part 

del CJV era molt urgent, a això la regidora li va contestar literalment que per a ella una 
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urgència era que es cremés un edifici, aleshores Maria li va fer saber que el CJV 

s’estava cremant i que necessitàvem seure a parlar. Així va quedar la conversa. 

L’endemà, l’antic cap de servei li va preguntar en el taller de subvencions dient-li que 

pensava que havia anat bé perquè la regidora li va fer saber que sí que ens reuniríem, 

sensació que Maria no compartia i que fins ara no s’ha produït. Maria finalitza la 

intervenció insistint que volien fer sabedores i participes les entitats d’aquesta situació. 

Miguel torna a prendre la paraula per a deixar clar que vol que les Entitats Membre es 

pronuncien.  

Sergio, de FAAVEM, pren la paraula per a expressar que no sabia que aquesta era la 

situació, la qual li pareix anòmala i que opina que no haguera aguantat tant de temps, 

però a banda es planteja un dubte, si la relació amb el cap de servei era tan fluida i d’ell 

depenien tantes coses, se sap quan vindrà una persona com a cap de servei. Adrián, el 

Secretari del CJV, contesta que no se sap i que el CJV seguirà treballant igual. Sergio 

contesta que la part autònoma del CJV l’admira per continuar igual però que és el 

moment que el CJV actue.  

Miguel, el Tresorer del CJV, pren la paraula per a compartir una reflexió. Teníem una 

relació amb el cap de servei, que no deix de ser un funcionari públic, però no teníem 

cap relació política, i ho comparteix perquè no és el mateix actuar com a Comissió 

Permanent que amb totes les Entitats Membre. Per tant, necessitem reclamar una 

interlocució política i que en l’agenda política estiguen les polítiques de joventut i com 

s’han de desenvolupar, situació que no es produeix hui perquè estem treballant amb 

personal funcionari sense capacitat d’influència política, limitant la relació a una relació 

administrativa amb una plataforma que a més de defensar a les entitats juvenils de la 

ciutat, té veu al voltant de les polítiques de joventut i està treballant per la joventut no 

associada. Així que demana que les entitats continuen pronunciant-se.  

Pren la paraula Luis, de NNGG del PP, trasllada l’enhorabona al CJV per la 

supervivència sense l’ingrés del conveni  i opina que cal contar aquesta situació inclòs 

amb un comunicat, ja que quan ell estava en la Comissió Permanent, ja tenia problemes 
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per a fer-se amb Maria. També recalca que la regidora va dir que el CJV estaria on es 

mereix estar i en dos anys no ha facilitat que l’ingrés del conveni es realitze abans, amb 

la conseqüència que els projectes no puguen eixir, el personal no puga cobrar nòmines, 

és a dir, fent que l’esforç per a traure el CJV endavant siga massa gran. En definitiva 

opina, que no és fàcil estar en contra de l’Ajuntament però que si podem fer alguna 

cosa més reivindicativa.  

Miguel, el Tresorer del CJV, pren la paraula per aclarir una qüestió per si s’ha malentés. 

Deixa clar que recursos sí que hi ha hagut i que el CJV ha pegat un bot qualitatiu de fa 

dos anys fins ara, dir el contrari seria mentir. No obstant això, insisteix que no hi ha 

una relació política, i aclareix que el fet de no haver-hi cap de servei en l’actualitat en 

deixa en una situació d’incertesa. Luis, de NGG del PP, recalca que el que és greu és la 

no relació i que per a parlar amb la regidora hi hàgem de buscar-la per altres vies. 

Maria, Vicepresidenta del CJV, li comenta a Luis que efectivament és així perquè vàrem 

aconseguir el seu número de telèfon personal, i disculpant-se per utilitzar eixa via li 

sol· licitaren la reunió enviant WhatsApp sense obtenir resposta, deixant clar que més 

intents d’obrir canals de comunicació per part d’aquesta Permanent ja no imaginen 

quins poden ser.  

Javier, del CJCV, vol comentar que l’Ajuntament de València, s’ha ficat en contacte amb 

el CJCV en diverses ocasions, i no amb el CJV. Pensa que aquest últim és l’interlocutor 

vàlid per a l’Ajuntament de València, i que això ho han fet saber en repetides ocasions 

però segueixen cridant-los com a interlocutors. Per altra banda, fa saber el 

posicionament del CJCV que és estar al costat del CJV en el posicionament que 

decidisca i recolzarà tot tipus d’acció encaminada a cridar l’atenció de l’Ajuntament de 

València en aquest sentit. Miguel, president del CJV, li dóna les gràcies.  

Jorge, del MEV, comenta que empatitzen amb el CJV i tot i que no volen parlar massa 

de la seua relació actual ambla regidoria, fa saber que des de fa un any tenen 

sol·licitada reunió amb la regidora però no els contesta.  
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Miguel, el president del CJV, planteja passar al següent punt de l’ordre del dia en el qual 

es proposa l’actuació del CJV enfront d’aquesta situació.  Li passa la paraula a Miguel, el 

tresorer del CJV.  

6. Proposta de resolució de les Entitats del CJV. 

Miguel, el tresorer del CJV, comença explicant que no s’ha fet arribar cap proposta, ni 

cap document de la Comissió Permanent perquè no volíem condicionar a ningú, més 

bé, es vol arreplegar tot allò que s’ha anat produint durant l’assemblea i als grups de 

treball i sol· licita a les entitats, quines qüestions són les que han d’estar presents a la 

resolució, i a qui i quant s’ha de dirigir dita resolució en funció de la incidència que es 

determine en l’assemblea, reitera que no es volia condicionar prèviament a ningú, i que 

la intenció era generar debat.  

A continuació prenen la paraula tant Vicent, del GRUP SCOUT EDELWEIS; i Andriy, 

d’ELSA, per a donar les conclusions del grup de treball. Una vegada finalitzada 

l’exposició d’algunes valoracions, Miguel el Tresorer del CJV i l’equip tècnic, reorienten 

el debat cap a la finalitat d’aquest punt. Miguel, fa saber que una possibilitat és 

comunicar la situació en primera instància al govern de la ciutat donat que hi han 

diferents partits al govern, i posteriorment si no obtenim resposta, a la resta de partits 

i a l’opinió pública en general.  

Vicent, del GRUP SCOUT EDELWEIS, comenta que la resolució que traga el CJV, no 

es pot quedar sols en una acció institucional (govern i partits polítics) sinó que s’ha de 

mostrar-ho a les xarxes socials i a la societat en general.  

Sergio, de FAAVEM, opina en primer lloc que l’opció d’anar al govern i després a 

l’opinió pública, tanmateix, pensa que el més més important és el que diguem. De tota 

manera ell considera que és una situació tan anòmala que si li hagués passat a ell, aniria 

directament a la premsa.  

Es produeix rebombori i Miguel, Tresorer del CJV, pren la paraula per insistir que les 

Entitats continuen diguent quines qüestions ha de dir el CJV.  
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Maria, Vicepresidenta del CJV, pren la paraula i especifica que parla en nom de la seua 

entitat, ja que el seu company d’Entitat, JOVES SOCIALISTES, ha hagut d’anar-se’n i 

comenta que va traslladar el debat en el si de la seua Entitat. La postura és que en 

primer lloc el CJV parle amb el mateix govern de la ciutat, donat que hi formen part 

d’ell persones que han sigut referents al món dels consells de la joventut i abans 

d’emprendre qualsevol acció més pública, tractar que juguen un paper d’aliança amb el 

consell de la joventut dins de la mateixa junta de govern donat que la regidora, en 

opinió de Maria per les reunions que hi ha mantes la Comissió Permanent amb ella, té 

una visió prou allunyada o negativa d’allò que és un consell de la joventut, amb 

opinions com que és un òrgan que institucionalitza la participació juvenil. No obstant 

això, defensa que el punt de partida d’aquesta situació amb ella és prou dolent, i que 

una acció més dura tal vegada pot ficar en risc el conveni de l’any pròxim, per això 

defensen que la millor postura per al CJV és tractar de parlar primer amb 

l’Ajuntament, que com s’ha vist, fins a l’Alcalde pot intervenir en Joventut si així ho 

considera.  

Artur, del GRUP SCOUT FENIX-215, proposa que fer una relació de les qüestions que 

preocupen el CJV rere els dos anys de relació, per a poder passar-les a la mateixa 

regidoria o als altres membres del govern per comprovar que sol· licitar una reunió 

amb la màxima autoritat de joventut en l’Ajuntament no és una cosa tan estranya.   

Adrián, d’APOSTA JOVE UGT-PV, fa una proposta d’establir un òrgan de comunicació 

per a intentar que no torne a passar açò al llarg del temps.  

Vicent, del GRUP SCOUT EDELWEIS, insisteix a fer un comunicat enumerant els 

problemes que està tenint el CJV i una vegada problematitzada la situació, actuar en 

conseqüència.  

Miguel, el President del CJV, pren la paraula per a fer un resum de les veus que pareix 

que han arribat al consens d’actuar explicant el treball realitzat en l’assemblea al voltant 

de la relació amb la regidoria de joventut de l’Ajuntament de València. Opina que el 

consens està clar i que a més s’està gravant i que l’equip tècnic farà una proposta de 
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resolució en cas que en tornar a sol'licitar reunió amb la regidorh i rere insistir amb

la resta del govern, continue la situació d'incomunicació.

Sergio, de FAAVEM, pren la paraula per a recalcar que des de la seua opinió l'objectiu

principal és que nomenen a una persona com a caP de serYe¡ en el menor temPs

possible.

Andriy, d'ELSA, pren la paraula i fa un resum de les apoftacions anteriors i exposa que

l'única cosa que queda per fer no és una resolució en si, donat que I'assemblea está

encomanant a Ia Comissió Permanent que realitze una proposta d'actuació.

Maria, la Vicepresidenta del CJV, comenfa que la próxima setmana ens ha sol' licitat

reunió el Grup Municipal de Ciudadanos i que podem aprofitar la reunió per a fer

saber la situació.

Artur, del GRUP SCOUT FENIX-215, es dirigeix a Maria Per a dir-li que si en

assemblea estem decidint quin és I'ordre d'actuació, no podem contar a Ciudadanos,

donat que és I'oposició, la situació que s'ha valorat en I'assemblea. Maria, li replica que

precisament era aixó el que volia deixar clar per a no avansar res.

Es genera rebombori al voltant dels terminis valorant quina és la data límit per a fer-ho

públic. Es parla de dues ¡untes de govern, que solen ser els divendres-

Artur, del GRUP SCOUT FENIX-215, aclareix que és la Comissió Permanent la que

sap millor quin poden ser els temps idonis. Maria Vicepresidenta del CJV, li diu que

creu gue dues o tres juntes de govern. Es dóna per tancat aquest punt.

La Comissió Permanent del CJV finalitza l'assemblea donant a conéixer les próximes

activ¡tats del CJV (concurs d'herolnes de la Xarxa de

trobada d'entitats).
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