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Es constitueix l’assemblea amb 133 vots: 126 persones de 22 agrupaments i 7 de
l’equip General.
GS Ain-Karen
AE Altaïr
AE Argila
AE Cohinoor
AE Gaia
AE Hiawatha








GS Iter
GS Kairós
GS Kipling
AE L’Om
GS Malki-Sua
GS Orión







GS Osyris
AE Pas de Pi
GS Sant Joan
AE Sant Jordi
GS Santa Marta







GS Seeonee
GS Stella Maris
AE Valldigna
GS VIII Calasanz
GS Xaloc

ORDRE DEL DIA

1.2.3.4.5.6.-

Constitució de l’assemblea.
Elecció del moderador/a.
Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea Extraordinària anterior.
Proposta i aprovació, si escau, dels nous estatuts de l’Associació.
Precs i Preguntes

ACTA
1.-

CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA.

Iván (EG): dóna la benvinguda a l’Assemblea, agraint l’assistència a tots els agrupaments.
Sílvia (EG): revisa l’assistència i es constitueix l’assemblea amb 131 persones de 24
agrupaments diferents i 7 de l’Equip General (tota la informació referent a l’assistència consta
al inici d’aquesta acta). S’expliquen les normes i es constitueix formalment, en segona
convocatòria a les 10:00 hores, l’Assemblea General Extraordinària del Moviment Escolta de
València. Les normes de l’Assemblea i aspectes a tindre en compte són els següents:


A l’Assemblea General, igual que als Consells Generals del MEV, l’assistència és
oberta i per tant es poden incorporar persones una vegada iniciada i constituïda
l’Assemblea, variant el nombre d’assistents i de vots per a la constitució de
majories, la qual cosa quedarà reflectida a l’acta. Durant una votació, iniciada, no es
poden incorporar persones.



En cada punt de l’ordre del dia una persona portarà el punt i hi haurà dos torns
tancats de paraula, en el cas de necessitar un 3er torn, serà a discreció de la Taula i
del moderador o moderadora. El primer torn serà lliure (sempre que siga concorde al
tema tractat al punt) i el segon per a respondre a aspectes continguts en el primer.
La persona que porta el punt no necessitarà demanar torn per a respondre a les
preguntes o interpel·lacions dels torns de paraula.



Pel que fa a les orientacions del vot, en les votacions escaients, seran: blanc, en
contra i a favor. Existirà el dret d’abstenció on no s'emetrà vot i no computarà per al
càlcul de majories. En el cas d’existir el vot per escrit aquells vots que es puguen
considerar nuls no es contemplaran per a la constitució de majories.

Es pregunta si hi ha cap dubte. No hi ha cap.
2.-

ELECCIÓ DEL MODERADOR/A.

Sílvia (EG): es proposa a Alba Walser (GS Ain-Karen) com a moderadora per ser una persona
coneixedora del funcionament assembleari. Ningú no té cap objecció. S’aprova per assentiment.
3.-

LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDRE DEL DIA

Sílvia (EG): procedeix a llegir l’ordre del dia que es va manar amb la convocatòria. Afegeix
el punt 4: “Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Extraordinària Anterior”, per
no haver estat aquest contemplat en el document que es va manar i ser necessari.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova l’ordre del dia per assentiment.
4.-

LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA ANTERIOR.

Sílvia (EG) procedeix a llegir l’Acta de l’última Assemblea Extraordinària, la qual va dur-se a
terme el dia 01 d’octubre de 2017 a Casa Oràa, a Moixent. L’arxiu de l’acta es va enviar
juntament amb la convocatòria.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova l’acta per assentiment.
5.-

PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS NOUS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ.

Silvia (EG): explica la motivació dels canvis proposats respecte de l’última versió que es va
presentar en Assemblea.
Es planteja, bàsicament, afegir en diversos punts del document el fet que els càrrecs de
l’Equip General hauran d’estar batejats, mentre que es manté la possibilitat de que els associats
i associades signen el compromís del que ja es venia parlant anteriorment.
Es procedeix a la votació. S’aprova la reforma estatutària amb 116 vots a favor, 0 vots en
contra i 0 vots en blanc.
6.-

PRECS I PREGUNTES

S’obre torn de paraula que es tanca sense cap aportació.

Sense cap aportació ni cap punt més a tractar conclou l’Assemblea General Extraordinària
del Moviment Escolta de València, a Moixent, a les 10:25.
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