Acta de la Reunió Plenària
d’Entitats Membre del CJCV
València, 13 de Maig de 2017
PLA D’ACTUACIONS 2009-2010

Acta de Reunió Plenària d’Entitats
Membre 13.05.2017
La reunió Plenària d’entitats membre comença a València a 13 de Maig de 2017 a les
11:10 hores.
D’acord amb l’article 27 del Reglament de Règim Intern del CJCV, s’inicia la Reunió
Plenària d’Entitats Membre, formada per:

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

Delegats i delegades amb dret a vot:
Delegats/ Delegades

ENTITAT

Antonio García del Río
Miguel Benavente García
Àngels Grimalt
Paula Ballester Murat
Sergio Alonso Vila
Laia Mas Climent
Pedro Andrés Sánchez
Javi Vaello Ferrero
Borja Carrascosa Canet
Vanesa Amat Bordonado
Carlos Manzana Lacueva
Luis Martínez Ferrer
Hèctor Cuenca Martínez

Joves de CCOO PV
Consell de la Joventut de València
Joves PV - Compromís
Creu Roja Joventut
FAAVEM
ACV Tirant lo Blanc
Juniors Moviment Diocesà
Consell Local De La Joventut d’Ontinyent
Consell de la Joventut d’Alzira
FEV
Joves Socialistes País Valencia
NNGGCV
Consell de la Joventut de Xàtiva

Convidats i convidades sense dret a vot:
Convidats/ Convidades

ENTITAT

Rubén Zarzo González
Joan Cambrils Morera
Andrea Gonzalez Henry
Fernando Pascual García
Carles Lopez
Adrián Flores

Consell Local de la Joventut de Mislata
Joves de CCOO PV
FAAVEM
FEV
CANAE
JSPV

- Membres de la Comissió Permanent del CJCV presents, sense dret a vot:
Natxo Mollà, Paula Pallarés, Miguel Vargas-Rodríguez, Serezade Enguídanos i
Xabier Triana.
En total assisteixen 13 delegats i delegades de 13 entitats membre de ple dret del CJCV.
Per tant, en virtut de l’article 30 del RRICJCV, en concórrer una tercera part dels
membres de ple dret, en segona convocatòria, hi ha quòrum suficient, la reunió queda
vàlidament constituïda en segona convocatòria i dóna inici a continuació.
Natxo Mollà (President CJCV): Dóna la benvinguda i agraeix a totes i tots l’assistència.
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Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Llig el llistat d’acreditats/des i convidats/des i
dóna per constituïda la reunió plenària d’entitats membre amb un total de 13
delegats/des i 1 vot per persona delegada.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentació i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.
Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior.
Informe de la Comissió Permanent.
Informe sobre el procés de tramitació de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut i dels
posicionaments del CJCV.
Presentació i treball del document d’esmenes a la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
Proposta i aprovació, si escau, de modificacions al document d’esmenes a la Llei de
Polítiques Integrals de Joventut.
Coordinació de les intervencions en Les Corts Valencianes per presentar les esmenes a la
Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
Presentació de resolucions, si escau.
Precs i preguntes.

S’aprova l’ordre del dia amb:
13 vots a favor

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Plenària anterior
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Llig la primera i última frase de l’acta de la
RPEEMM celebrada a Xàtiva, el 13 de novembre de 2016.

S'aprova l'acta de la RPEEMM anterior amb:
13 vots a favor

3. Informe de la Comissió Permanent.
Paula Pallarés (Vicepresidenta CJCV): Explica els 4 blocs en els quals està dividit el
pla de treball.
-

Foment de l’Associacionisme: Territorial i Participació.

-

Foment de l’Autonomia Jove: Comunicació, Internacional i Socioeconòmica.

-

Foment de l’Educació i la Cultura: Educació Formal, Educació no Formal i
Cultura.

-

Foment de les Relacions Equitatives entre els Gèneres: Equitat.
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Paula, explica el s’ha fet des de l’àrea de Territorial:
-

Seguiment periòdic del Consells Locals (Accions i activitats).

-

Espais de trobada. Hem realitzat la 1a trobada de consells locals de joventut, fa
un mes.

-

Suport tècnic als CLJ (Presentació subvencions, estatuts, canvis comissió
permanent..)

-

Estem en marxa en la creació d’un calaix d’activitats i projectes per posar en
comú les propostes.

-

Estem creant una xarxa estable de comunicació i informació per a tot el PV.

-

Estem fent reunions amb regidories de joventut, per a fomentar la creació de
CLJ.

-

Estem tenint reunions amb entitats locals i joves no associats.

-

Participem de la Xarxa de CLJ del Triangle Jove.

El que queda per fer:
-

Realitzar un anàlisi dels CLJ per a veure fortaleses i debilitats.

-

Un cens actualitzat d’allò que fan els CLJ.

-

Prestar suport tècnic amb UNA guia fiscal, documental i gestió d’associacions i
subvencions.

-

Continuar amb les reunions periòdiques amb les regidories de joventut per a la
creació de nous CLJ.

Natxo Mollà (President CJCV): Parla sobre l’àrea de Participació, que la porta Gustau
Pérez.
Hem començat a fer accions de carerr de dinamització i coneixement del CJCV a l’espai
públic amb la campanya Opina Jove. Amb ella es vol parlar sobre quina serà l’Estratègia
Valenciana de la Joventut (EVJ) per als pròxims 5 anys.
Presenta la calendarització: Des de gener fins a desembre de 2017, hi ha diferents
actuacions:
-

Comença en febrer, en Piles, treballant l’estructura de l’EVJ. A més, es van fer
els debats provincials Opina Jove a València, Castelló i Alacant.

-

Des de març fins a maig, s’ha treballat als grup de treball per a tractar l’EVJ en
matèria de Socioeconòmica, Educació formal i no formal.
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-

En juny, tindrà lloc el segon Formacció de l’EVJ a Xàbia, al voltant d’Emancipació
i Educació.

-

En juliol, es farà una presentació dels documents que traguem en juny al
Formacció (Doc 1).

-

En setembre tindrem altra ronda d’Opina Jove a Ontinyent, Vila-real i Elx, amb
els corresponents debats.

-

Des d’agost fins a octubre continuaran els grups de treball en la vessant
socioeconòmica, cultura, equitat i participació (mobilitat, salut i oci seran els
temes).

-

En Novembre, tindrà lloc el tercer Formacció de l’any, aquesta vegada per a
treballar al voltant dels temes de qualitat de vida, participació i igualtat.

-

En desembre, es traurà el segon document resultant del treball al Formacció.

Els dos documents, es presentaran a l’Administració.
Per altra banda, des de l’Àrea de Participació també hem fet:
-

Participació Fires de Joventut i Associacions: Torrevieja.

-

S’ha realitzat un pla d’acció d’entitats, ja que era un tema pendent.

-

S’ha iniciat el contacte amb les entitats.

-

Participació en el cicle de debats Generació jove, de l’IVAJ.

-

Suport en l’elaboració de l’enquesta de joventut de l’IVAJ.

-

Creació d’un grup de treball sobre alimentació sostenible, ja que es vol participar
amb l’ajuntament en una activitat, per “Valencia Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible 2017”. És un grup obert per a totes les persones.

-

S’han fet tallers i dinamitzacions amb la borsa de formació en diferents localitats.

El que queda per fer:
-

Mapeig entitats externes al CJCV

-

Ampliació de la borsa de formadores del CJCV,

-

Desenvolupament d’un catàleg estable de formació per a entitats i accions
formatives concretes

-

Organització de jornades/tallers de formació oberts a tota la joventut mitjançant
la borsa de formació

-

Elaboració d’un estudi qualitatiu propi de l’estat de la joventut valenciana.

-

Realització d’una enquesta d’anàlisis de gènere dins les organitzacions del
CJCV.
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-

Accions de carrer (dinamització i visibilització del CJCV a l’espai públic amb
opina jove)

-

Campanyes de sensibilització).

Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Explica l’Àrea de Comunicació.

-

Hem estat prou presents en mitjans de comunicació (Radio i premsa).

-

Molta presència en Xarxes socials.

-

Acompanyament a les entitats d’allò que fan i als seus actes.

-

Coordinadament amb l’àrea de participació, estem desenvolupant un pla
d’entitats per a conèixer les demandes i necessitats que tenen.

-

Assistència al Curs de formació, Comunicació per a la Incidència Política, del
CJE.

El que queda per fer:
-

Volem fer un curs de formació oratòria i portavocia

-

Desdejunis informatius amb dirigents polítics per a parlar de la situació de la
joventut valenciana.

-

Foment del posicionament del CJCV en dies mundials que afecten a la joventut.

Xabier Triana (Vocal CJCV): Explica l’Àrea Internacional:
-

Participació en el cicle de diàleg Estructurat.

-

Participació a l’encontre de la setmana europea de la joventut en Galícia de
l’INJUVE.

-

Hem presentant diferents ajudes Erasmus+ (K3 per a opina jove i K2 per a un
projecte de Models de Centres Juvenils en Europa).

-

Ens hem adherit al projecte Euromed Youth Fòrum. És un projecte que uneix tots
els Consells de Joventut del Mediterrani.

El que queda per fer:

6

-

Començar a fomentar la creació d’una Ambaixada de Diàleg Estructurat a la CV.

-

Formar part del grup de treball del CJE de “National Working Group”.
Participació al projecte EUROMED Youth Fòrum.

-

Participació a la Universitat de Joventut i Desenvolupament del CJE.

-

Participació a la Conferència de Joventut i Seguretat, OSCE.

Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Explica l’Àrea Socioeconòmica:
Comença dient que l’àrea ocupa molts vèrtexs i que agraeix l’ajuda de la resta de
companyes i tècniques.
-

Continuació de l’activitat dins del grup d’acció sindical.
o

Dins d’aquest grup s’està revisant la convocatòria i els criteris d’ajudes
a les entitats perquè puguen concórrer.

o

Treball d’una postura comú al voltants dels incentius per a la contractació
de les persones joves.

o

Seguiment de les ajudes al lloguer, tant de la convocatòria de 2016 com
2017.

-

També s’està treballant conjuntament amb el departament de salut pública i IVAJ
per establir la primera aliança de salut jove, per a definir un marc de col·laboració
entre els diferents departament de la Generalitat com a objectiu per als joves, en
una perspectiva d’educació per a la salut i prevenció.
o

Reunions amb la conselleria, per a tractar de definir una campanya de
sensibilització per al SIDA i VIH, ja que actualment tenim una carència en
campanyes d’aquest tema.

-

Assistència a la manifestació de l’1 de maig amb CCOO i Aposta Jove.

El que queda per fer:
-

Campanya de participació sindical, per a promoure la participació de la gent jove
als seus centres de treball.

-

Una postura comú al voltant del retorn de la joventut migrada.

-

La presentació valenciana del segon semestre de 2016 de l’Observatori
d’Emancipació Juvenil del CJE.

-

Campanya coordinada amb la Direcció General de Salut Pública i l’IVAJ de
sensibilització.

-

Signatura nou conveni entre la Unió de consumidors per fomentar un consum
responsable i ètic entre la gent jove.

Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Disculpa l’ausència d’Elena i presenta ella la seua
àrea d’Equitat.
-

S’ha creat el grup de treball d’Equitat.

-

Campanya del dia de la dona.

-

Campanya dia internacional de la dona i la xiqueta en la ciència.
7

-

Adhesió a les concentracions contra les violències masclistes de la Coordinadora
Feminista de València.

-

Denuncia en xarxes socials dels casos de violència masclista que afecten a
dones menors de 30 anys.

El que queda per fer:
-

Campanya per al dia de l’homofòbia. 17 de març

-

Campanya per al dia de l’orgull LGTBIQ. 28 de juny

Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Explica el que s’ha fet a l’Àrea de foment de
l’educació i cultura:
-

S’ha reconstituït el grup de treball d’educació formal.
o

Vam començar el 24 de març, amb les nostres entitats d’educació formal
(FAAVEM) establint el full de ruta d’aquesta àrea. Es va parlar també de
la necessitat de coordinació amb el Consell Escolar.

-

Hem començat a treballar sobra assetjament escolar, ja que a les demoplaces
de la campanya l’opina jove vam veure que era una de les principals
preocupacions.

-

Hem començat a treballar que s’expandisca la partipació al grups de treball,
òrgans de la universitat, associacions d’implantació territorial...
o

Per això s’ha fet una reunió amb el delegat d’estudiants de la Universitat
de València, al qual el vam traslladar aquesta posició. A més, les
pròximes convocatòries estaran obertes a tothom.

-

11 de maig. Reunió amb l’Associació Valenciana d’Estudiants.

-

Iniciem una nova línia de fer front conjunt al Consell Escolar. Actualment els
representants han passat a ser Miguel Vargas i Xabier Triana.
o

Hem treballat el ROF de les EOI, retribucions del professorats per a
formació permanent i activitats de millora del ensenyament.

-

S’ha re-sol·licitat una reunió amb la Conselleria d’Educació per a nova Llei
integral d’Educació.

-

També estem participant en el GT d’educació formal del CJE, ja que està
treballant molts tipus de temes.
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El que queda per fer:
-

Reunions amb organitzacions estudiantils no integrades al CJCV.

-

Continuar convocant el GT d’educació formal.

-

Assistència al Consells Escolar i coordinar la nostra intervenció allí.

Xabier Triana (Vocal CJCV): Explica el que s’ha fet a l’Àrea d’Educació no Formal.
-

Creació del GT d’Educació no Formal.
o

Ja s’han fet 3 reunions amb molta representació de les entitats de les
entitats d’educació no formal de la CV. El GT té moltes idees i propostes,
sobre tot, volem fomentar el reconeixement de l’educació no formal.

-

Reunió amb RECONOCE.

-

Participació Fòrum d’Escoles.

-

Participació Trobada d’Oci Educatiu.

-

Contacte amb les diferents entitats d’Educació no formal, per a explicar-les que
és el que fem.

El que queda per fer:
-

Foment de l’oci educatiu.

-

Campanya de Foment de campaments d’estiu.

-

Elaboració de propostes en el àmbit de l’Educació no formal per a l’EVJ.

-

Decret 86 /2015, d’oci educatiu de la CV, cal fer propostes perquè va a renovarse i tenim l’oportunitat política d’influir en ell. A través del TJ hem treballat per a
veure que és el què s’està fent bé des de Catalunya i des de Balears, per a
recopilar informació per a tindre un Decret més complet i adequat per a la
joventut valenciana.

Paula Pallarés (Vicepresidenta CJCV): Com que Elena no està present, explica ella
l’Àrea de Cultura:
-

Acció a les XXSS pel dia de Sant Jordi. Sorteig de 40 € per a “La Casa del Libro”.

-

Campanya Llibre del Mes. Foment de la lectura a través de recomanacions
mensuals. A més, promoció de l’ús del valencià fent les publicacions en la nostra
llengua.

El que queda per fer:
-

Foment de la lectura amb les biblioteques estatals.
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-

Premis de redacció.

-

Apropar la joventut a la Filmoteca (prevista la reunió).

Natxo Mollà (President CJCV): Explica altres accions desenvolupades:
-

AGO a Piles.

-

Treball de la CP està sent molt productiu:

-

o

8 reunions de la CP des del mes de gener.

o

Trobada CP a Alacant per a elaborar el calendari de treball de 2017.

Procés participatiu Opina jove amb espais al carrer i jornades de debat en
Castelló, València i Alacant. Pròximament es farà en Ontinyent, Vila-real i Elx.

-

Formacció sobre l’estructura EVJ a piles (17-18 febrer).

Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Explica el document de com està la gestió
pressupostaria.
Vam aprovar una resolució en l’assemblea de Piles, per a les ajudes de l’IVAJ. Hem fet
un seguiment de la mateixa i una de les derivades és que en 72 hores vam resoldre el
col·lapse que teníem amb la signatura del conveni i una reunió en l’Institut Valencià de
Finances (IVF).
L’executat total arriba a un 22,54%.
Sobre el subministrament de llum hem fet una revisió per a estalviar llum, aigua, etc.
S’ha sobrepassat en protecció de dades perquè hem contactat amb altre proveïdor per
actualitzar el pla de protecció de dades.
En altres despeses (2.9.3), era una de les reivindicacions d’aquesta CP, tindre l’1%, i
estem treballat per a desenvolupar-ho per a l’últim quadrimestre de l’any.
En quant a la pòlissa, hem millorat front a anys anteriors.
Respecte a les despeses en activitats, sembla el capítol més desenvolupat i es deu en
gran part a l’apartat 4.1.8 estudi sobre l’estat de la joventut, que en gran part és el que
fa que aquesta partida estiga sub-executada, però estem segurs que per el nivell de
treball que tenim al Consell, açò canviarà ja que rebrem voluntaris i podrem assumir més
feines.
En el capítol d’ingressos, ja han ingressat el 50% de la línia nominativa. A partir d’ara
comencem un procés al que farem en torn a 12 justificacions del 5%, per a tindre
liquiditat, però també estem treballant amb altres solucions.
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En projectes europeus, actualment estem a 0 perquè no ens han aprovat en la ronda 1
però ens hem presentat en la 2a i esperem tindre.
Quotes dels membres: s’emetran durant l’any i és una petita contribució econòmica.
Pel lloguer de les instal·lacions, estem ingressant per part del COEESCV i també perquè
estem llogant sales.
Sobre les ajudes de 2016 de l’IVAJ; s’han anat resolent aquest mes de maig. Les de
Consells Locals va ser la primera, està a punt la d’escoles d’educació i la d’entitats en
principi la setmana que ve, perquè algunes entitats han de notificar que estan al dia amb
l’Administració Tributaria, etc. El retràs en aquest cas està sent més de les entitats que
de l’Administració.
Estem lluitant perquè les noves convocatòries de 2017, isquen abans, ja que cada
vegada que ens reunim ho diem ja que estem molt sensibilitzats al voltant d’açò.
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): obri torn de paraules:
Javi Vaello (CLJO): agraeix la feina feta. I pregunta si tenen alguna cosa pensada per
a la nova creació de consells locals en localitats més menudes.
Natxo Mollà (President CJCV): Es va treballar en València en l’AGO. En l’avantprojecte
de Llei està especificat i després ho podrem mirar.
Carlos Manzana (JSPV): Felicita a la CP per la feina d’aquest any. L’informe de gestió
és molt potent i comenta que el CJCV, no només és un espai on debatre, sinó a més un
espai útil per als joves que abans no participaven i volen dir la seua i que el CJCV està
xafant el carrer perquè ens conega (com la llei, formació entitats, opina jove). Per altra
part, per els processos que queden, disculpar-se que porten un any intens de JSPV
intern i que potser no estan tan implicats com sempre han estat en el passat, però que
intentaran reforçar-ho.
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4. Informe sobre el procés de tramitació de la Llei de Polítiques Integrals de
Joventut i dels posicionaments del CJCV.
Natxo Mollà (President CJCV): Explica el procés de treball de la Llei.
Han hagut 4 fases:
Es va començar l’any passat. L’administració ens va posar moltes preses, ja que no
entenien que els nostres processos participatius són més llargs, ja que tenen que anar
des d’ací fins a la base. Això ens va dificultar, però, hem hagut de tirar endavant i ho
hem fet. Finalment, l’Administració no ha no ha complit en el seu paper i en els terminis
establerts. A data d’ara, s’acaba de firmar en el Consell, quan en un primer moment
havia d’estar firmada en juny de l’any passat.
El 13 febrer de 2016, en Alzira, es va constituir un Grup de treball, per a treballar quin
anava a ser el posicionament.
-

dues formacions, en abril i juny.

1a fase. Participem.
-

Vam rescatar els posicionaments històrics al llarg dels anys del CJCV i generar
noves propostes.

-

1 de març, primera reunió del GT, presentació i establiment de la forma de
treball.

2a fase.
-

Anàlisi de les propostes de l’IVAJ per a la Llei així com els nostres
posicionaments. Organitzem dels temes i debats a planejar amb les entitats
juvenils, entre el que es va parlar, com articular la participació de
l’associacionisme juvenil, com regular els consells de Joventut com agents clau
de representació, qui ha de tindre les competències de joventut, com garantir els
plans de joventut, entre altres.

-

9 de març, reunió GT per analitzar el document de l’IVAJ de l’esborrany total de
la Llei. Recopilació dels posicionaments respecte a la Llei del 2010, així com el
treball que es va fer durant la plenària i GT.

-

29 de març, altra convocatòria de GT, sobre participació, associacionisme juvenil,
formes organitzades de participació juvenil i Consells de Joventut.
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-

Maig. GT, per a arreplegar les propostes aprovades a l’AGO i incorporar-les al
document.

3a fase.
-

Dos formacions. Abril i juliol, es van generar 2 documents. Document de
propostes a les Corts (25 propostes).

-

Fòrum AGO CJCV 16 abril: treball de propostes de GT, participació,
associacionisme i Consells de joventut, per a incloure al Doc.1, que es va votar
i aprovar.

-

Juliol: treball sobre principis rectors, drets de la joventut, i coresponsabilitats de
l’Administració Pública. Es va elaborar el Doc.2 i es va votar i aprovar.

4a fase. Ens posicionem.
-

Vam fer arribar les 25 propostes als grups parlamentaris de les Corts
Valencianes.

-

Juliol de 2016, s’aprova el avantprojecte, incloent moltes de les nostres
propostes (21 de 25).
o

Comença el tràmit administratiu del projecte de llei, que està sent molt
lent. Perquè després de tot el treball en 6 mesos intensos, no s’ha pogut
fer res fins a març-abril de 2017 no han acabat eixos processos
burocràtics.

-

En abril, el remet a les Corts Valencianes. I comença el tràmit parlamentari, en
el que encara es pot fer esmenes a la llei, que és el que hui anem a treballar.

Vam fer una roda de reunions, presentant les esmenes perquè volíem que eixes 25
propostes estigueren incloses. Això provoca la convocatòria d’aquesta plenària, ja
que no sols per a rendir comptes a les entitats, sinó per a dir-vos com ha anat i diàleg
amb els grups parlamentaris, per saber cap on hem d’anar en relació a exigències i
estratègies perquè finalment totes les propostes estiguen incloses dins de la Llei.
Hui, presentarem les esmenes fetes. Anem a treballar-les per grups menuts i hui
hem de tancar com volem tindre el document per a integrar les nostres propostes
definitivament a la Llei. L’aprovarem i organitzarem les intervencions a les Corts
Valencianes.
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Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Obri torn de paraules. Cap intervenció.

5. Presentació i treball del document d’esmenes a la Llei de Polítiques Integrals
de Joventut.
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Explica com va a ser la dinàmica dels grups de
treball.
Es faran 3 grups de treball, repartint les esmenes, i després un plenari per fer la
posada en comú. 3 rotacions de 15 min, i descans.
GRUP 1: Xabi i Ignacio. Esmenes: 1, 2, 5, 12, esmena preàmbul.
GRUP 2: Miguel i Serezade. Esmenes: 3, 7-9, 10, 11, esmena polítiques.
GRUP AVANÇAT: Natxo i Maria. Esmenes: 4, 6, 8, esmena transitòria.
6. Proposta i aprovació, si escau , de modificacions al document d’esmenes a la
llei de polítiques integrals de joventut
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Presenta les esmenes per tal de fer les votacions
corresponen, si escau.
Esmena 1
Esmena 3
Esmena 8
Esmena 13
Esmenes 14 i 15

S’aproven les modificacions establertes
pels grups, per tant s’inclouen i no es
voten.
S’aproven les modificacions establertes
pels grups, per tant s’inclouen i no es
voten.
S’aproven les modificacions establertes
pels grups, per tant s’inclouen i no es
voten.
Modificació preàmbul. S’aproven les
modificacions establertes pels grups, per
tant s’inclouen i no es voten.
S’aproven les modificacions establertes
pels grups, per tant s’inclouen i no es
voten

Hi ha algunes que cal votar. Passem a votar:
Esmena 4: Consell Rector.
Es proposa afegir 5 els representants del CJCV (abans 4) i es planteja un/a jove
amb diversitat funcional associada.
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S’aprova el canvi amb
0 vots en contra
0 abstencions
12 vots a favor
Esmena 6: sobre el canvi de nom.
Hi ha 4 opcions:
1) Consell València de la Joventut (CVJ). Justificació: Perquè és més integrador
i arreplega la diversitat de totes les entitats.
2) Consell València de la Joventut (CVJ). La mateixa que la d’abans, però en
aquesta es permet decidir de manera pròpia la nostra denominació més enllà
de l’establida a la Llei.
3) Consell de la Joventut del País Valencià (CJPV). Justificació: per respectar
decisions i no des legitimar la decisió d’anterior assemblees.
4) Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV). Cap esmena,
mantenir.
Serezade explica que hi haurà dues rondes de votacions: en la primera cadascú vota el
que vulga. Després, hi haurà una segonda ronda amb les 2 més votades.
Totes les entitats presents estan d’acord amb aquest sistema de votació i procedim a ell.
Cada opció es votarà per separat. Primera ronda: A favor o abstenció.
Després, les 2 opcions amb més vots a favor, es tornaran a votar.
Primera ronda
Opció 1: 3 vots
Opció 2: 1 vots
Opció 3: 4 vots
Opció 4: 2 vots
Abstencions: 3 vots
Passem a la segona ronda, opció 1 i opció 3.
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Segonda ronda
Consell Valencià de la Joventut: 6 vots
Consell de la Joventut del País Valencià: 4 vots
Abstencions: 3 vots

Queda aprovada l’opció 1 amb 6 vots a favor.
Modificarem l’esmena per la denominació
“Consell Valencià de la Joventut”.

Esmena 10. Òrgans del CJCV.
El punt 3 es modifica per el següent:
“L’assemblea general integrarà com a mínim 2 persones representants de cada entitat
amb una presència equilibrada de gènere, sempre que siga possible. El número de
representants per entitat, així com la representació equilibrada de gènere, serà
determinada reglamentàriament”.

S’aprova amb:
0 vots en contra
0 abstencions
12 vots a favor.
7. Coordinació de les intervencions en Les Corts Valencianes per presentar les
esmenes a la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
Natxo Mollà (President CJCV): Es farà una presentació de les esmenes. Per a tindre
un poc més de força la CP ha pensat dividir-se les esmenes entre les entitats.
Es planteja si alguna entitat té algun interès en presentar alguna, ara es passarà esmena
per esmena a proposar persones:
IVAJ Adscrit a Presidència.

Comissió Permanent. Ja que és proposta
històrica.

Donar publicitat dels drets de la Joventut Consell de la Joventut de València.
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Observatori

Comissió Permanent.

Consell Rector

Juniors Moviment Diocesà

Entitats Prestadores Serveis a la
Joventut.
Nom
Partida CJCV Pressupostos

Federació d’Escoltisme Valencià

Funcions
Promoure paritat
RRI

Comissió Permanent.
Consell de la Joventut de València.
Comissió Permanent

12.1% pressupost

FAAVEM

Modificació Preàmbul

Comissió Permanent

Modificació article EVJ

Comissió Permanent

Disposicions
Transitòries.

Comissió Permanent

Comissió Permanent.
Comissió Permanent.

Paula Pallarés (Vicepresidenta CJCV): El que volíem era que esmenes com, adscrits
a presidència o l’1% del pressupost que siga presentada per totes les entitats, per a
tindre molt més força i pressió.
Natxo Mollà (President CJCV): Tenim dos esmenes molt importants com ha dit Paula,
aleshores, eixes estarien bé que es pogueren presentar més entitats i quan més suport,
millor. Demanem coordinació amb el CJCV per a presentar-les. Nosaltres eNs posarem
en contacte amb vosaltres per facilitar la feina.

8. Presentació de resolucions, si escau.
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Explica s’han presentat dos esmenes, una de
Joves PV Compromís i altra des de la Comissió Permanent.
S’han presentat en temps i forma i per tant es votaran.
Àngels Grimalt (Joves PV Compromís): Llig la proposta de resolució.
(Annex 1)
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Obri torn de paraules:
Rubén Zarzo (CJ Mislata): Sol·licita que es corregisquen errades ortogràfiques.
Agustín Pérez (CJ Mislata): Demana si pot parlar ja que no està acreditat.
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Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Li comenta que hauria d’estar acreditat, i que si volia
afegir qualsevol cosa al respecte de la resolució, ha arribat en temps i forma a totes les
entitats per correu electrònic. Hauria de ser l’assemblea la que vote si té veu.
Passem a votar si Agustín Pérez pot parlar:
En contra: 0
Abstencions: 1
A favor: 11
Agustín Pérez (CJ Mislata): Comenta que des de que va sorgir aquest problema i
l’Associació Menys Graus va demanar ajuda al CLJM, van treballar de manera objectiva
per a recolzar-les, a pesar que ell és de JSPV i tot l’equip de govern i organitzadors del
nou projecte MislataJove2202, estigueren en contra. Comenta que aquesta setmana va
tindre lloc l’AGO del CLJM i es va aprovar amb 7 vots a favor açò:
“Des del CLJM ens posicionem en contra del Projecte Mislata Jove 2202 que es pretén
iniciar des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata. Des del CLJM no es
va col·laborar ni promoure la participació d’aquesta activitat, al pensar que ha traït a una
entitat membre”.
El que vol dir, és que pensa que aquest tema és de l’àmbit de Mislata, que ja s’ha tractat
des d’allí, que a més, es transmet des d’un partit polític diferent al del govern de Mislata,
pel que és, utilitzar el CJCV com una ferramenta política, a favor d’aquest partit.
Àngels Grimalt (Joves PV Compromís): Comenta que des de Joves PV, estan d’acord
en llevar cap tipus d’esmena on pose el seu nom, ja que l’objectiu és pressionar al
govern local de Mislata, si eixe és el problema.
Carlos Manzana (JSPV): Comenta que la resolució parteix d’un error de base ja que
presenta un grup polític, però una part posicionada d’un fet local, doncs segons aquesta
resolució, no hi ha altra versió dels fets, que cal que siguen explicats, amb tots els
respectes a l’associació de Menys Graus, a qui se’ls ha agraït el seu paper.
I que dins d’un projecte de municipalitzar, un servei molt positiu, perquè siga
l’Ajuntament qui gestiona el recurs. Aquest any s’aprova per un contracte menor però

18

s’ha arribat a l’acord que l’any que ve puguen optar associacions com Menys Graus o
d’altres.
Per això, dir que s’ha furtat la idea, creu que és tot el contrari, perquè es fomenta i és
dona més força a aquesta activitat, perquè isca des del govern local i es pose en marxa
des de l’àmbit públic, crec què és una cosa molt diferent al que proposa Joves PV. Que
a més, hauria de ser resolt pel CLJM, qui ja ho ha debatut. Pensa que el CJCV no ha
d’entrar a baralles polítiques. I per això, demana el vot en contra.
Rubén Zarzo (CJ Mislata): Comenta que justament és del CJ Mislata però també de
Menys Graus, per tant si vol resoldre dubtes està ací. Explica que realment, el que
Menys Graus vol defensar, és que els projectes que naixen des de les associacions
juvenils i la participació juvenil, no és bonic que l’Ajuntament se’ls apropie, en lloc de
donar suport al que ja hi ha, sinó que crea un paral·lel, des de zero, amb els mateixos
fins i objectius i un finançament molt major, eliminant el conveni actual amb l’associació
que actualment el portava a cap.
Cal defensar polítiques que recolzen a l’associacionisme juvenil i societat civil o fer
polítiques d’apropiació de projectes que funcionen molt be.
A pesar que al CJ Mislata hem arribat a un acord, que no consens, creu que sí es pot
parlar ací ja que és defensa de l’associacionisme juvenil valencià, ja que en el CJ Mislata
s’ha votat a favor d’açò.
A més proposa una esmena a la resolució, que siga: Sumar-se a la campanya de suport
que està portant a terme Menys Graus.
Laia Mas (Tirant lo Blanc): No entén molt bé si des del CJ Mislata s’han posicionat o
no i no entén perquè des del CJCV no podem votar-ho, ja que és un tema que afecta a
l’associacionisme juvenil i li sembla que si és polititzar el debat portar-ho des de partits
polítics, pel que pensa que no hauria d’aparèixer cap nom de cap partit.. Sobre la
redacció, creu que des del CJ Mislata diuen que no s’han fet bé les coses i que el CJCV
pot donar suport al que ha succeït en un poble.
Àngels Grimalt (Joves PV Compromís): Les pareix be llevar el seu nom de la
resolució. Respecte al terme municipalitzar explica que és perquè s’havia adjudicat
directament a una empresa privada, però si finalment s’ha licitat el modifiquem.
A més, seguir en la línia del que diu el CJ Mislata, donant suport.
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Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Comenta que hi ha postura de retirar la resolució,
modificar-la o enriquir-la. És una proposta d’una entitat, i si es aprovada, el CJCV la fa
seua, en cap moment es diu que siga d’un partit.
Proposa un recés per a parlar i trobar punts d’encontre i consens.
Rubén Zarzo (CJ Mislata): Afegeix que si es municipalitza, el que s’externalitza és la
contractació de la persona que s’encarrega de portar a terme el projecte. Per altra
banda, no es podran presentar associacions menudes ja que pels requisits no podran
presentar-se a aquests concursos.
Carlos Manzana (JSPV): Entén que és un tema de caire local. Que hi ha dos punts de
vista i que el CJCV, ha de ser un espai de consens i d’estar al marge dels partits polítics.
Ja s’ha parlat a nivell local i que donar suport a una postura, que no és l’únic punt de
vista, podria ser un error i que no pertoca que la presente Joves PV Compromís.
Natxo Mollà (President CJCV): Aclareix, que independentment de qui presente la
resolució, aquestes es presenten perquè el CJCV la faça pròpia.
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Proposa si cal obrir altre torn de paraules.
Laia Mas (Tirant lo Blanc): Pregunta el dubte de perquè si el CJ Mislata ho presenta
està bé però si ho presenta el CJCV no està bé.
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Afegeix, que si no podem arribar al consens perquè
tenim punts de vista contraris, no és problema, per això existeix la votació. Centrem-nos
al contingut.
Àngels Grimalt (Joves PV Compromís): Pensa que no és un ús partidista perquè no
eixirà el seu nom. A més, aquest tema ja s’ha tractat al CJ Mislata i per tant és donar
suport. L’únic que volen defensar és l’associacionisme juvenil.
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Afegeix que si les entitats tenen prou informació i cap
persona més vol dir res, passem a la votació.
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S’aprova la proposta de resolució amb:
9 vots a favor
1 vot en contra
3 abstencions
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Presenta la resolució del CJCV, i la llig.
(Annex 2)
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): Obri torn de paraules:
Hèctor Cuenca (CJ Xàtiva): Comenta que si a l’apartat de metropolitana es podria
especificar els casos més exagerats (Alcoi, ...).
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Comenta que si fan açò, caldria perfilar una a una I la
resolució es faria molt llarga.
Laia Mas (Tirant lo Blanc): Pregunta si quan es parla del deute històric que te el PV
amb l’Estat, es podria posar la xifra per a fer més incidència, ja que son més de 14.000
milions d’euros.
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Comenta que volien fer referència al dèficit de stock
d’inversió, pel que entén que els 14.000 milions es sumen al dèficit de finançament per
població. Són dades de la Generalitat Valenciana.

S’aprova la proposta de resolució amb:
12 vots a favor
0 Vots en contra
1 Abstenció

9. Precs i preguntes.
Serezade Enguídanos (Vocal CJCV): obri torn de paraules:
Vanessa Amat (FEV): Agraeix des de la FEV, tot el procés, ja que s’han inclòs esmenes
imprescindibles com a moviment, i sol·licita un aplaudiment.
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Clausura de la plenària
Natxo Mollà(President CJCV): Tanca la reunió plenària d’entitats membre agraint
l’assistència de totes les entitats. Demana disculpes si s’ha allargat i agraeix el suport
que sempre tenim a nivell tècnic.
Vist i plau
Natxo Mollà Llin

Serezade Enguídanos

President

Vocal CJCV
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Annex 1.
SUPORT A L'ASSOCIACIÓ JUVENIL 'MENYS GRAUS' DE MISLATA
'Menys Graus' és una associació de Mislata que realitza activitats d'oci saludable i oci alternatiu nocturn. Esta associació
col·labora amb Ajuntaments d'arreu del País Valencià des de la seua fundació.
Des de l'any 2011, 'Menys graus' duu a terme, a Mislata (Horta Sud), la iniciativa 'Mislata ON'; un plantejament d'oci
nocturn diferent i alternatiu en què intenta fer veure que hi ha altres maneres de divertir-se més enllà de l’alcohol i altres
drogues, o substàncies, o conductes de risc. La proposta es repartia en dos caps de setmana consecutius en tres mesos
durant l'any.
Aquest projecte tenia un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mislata. Amb la UPCCA (Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives) es va realitzar una col·laboració, assumint part de la seua activitat en la mediació
de les festes de Mislata, a més d'una aportació pròpia de l'associació. Mislata ON arribava a 1563 joves, el que suposa
més d'un 15% de la població juvenil. En l'última jornada, este consistori de l'Horta Sud va aportar 4.750 euros al programa
però enguany ha decidit que una altra empresa faria aquesta activitat.
El problema rau que la idea i el desenvolupament de Mislata ON (que seguirà desenvolupant-se amb les mateixes
característiques però sota el nom Mislata Jove 22,02) és dels joves que formen part de Menys Graus i que durant molts
anys van sol·licitar una major aportació de l'Ajuntament per tal de fer efectiva una ampliació de l'oferta. Actualment,
l'Ajuntament de Mislata ha “municipalitzat” la idea i li l'ha donada a una empresa privada que realitza activitats culturals.
Aquest procediment d'assignació s'ha fet per tria de contractes menors. Ha demanat diversos pressupostos per a
desenvolupar 'Mislata ON' (Mislata Jove 22,02) i cap dels pressupostos ha estat demanat a Menys Graus.
Aquesta pràctica, que considerem poc ètica, no fa més que desarticular l'apoderament juvenil i associatiu del municipi de
Mislata, ja que el consistori ha fet una apropiació indeguda d'una idea que sorgeix de l'associacionisme juvenil d'esta
localitat de l'Horta Sud.
PUNTS D'ACORD
1.

Donar suport a l'associació juvenil 'Menys Graus' i a la seua tasca al capdavant de 'Mislata ON'.

2.

Manifestar el rebuig davant d'actuacions d'usurpació intel·lectual als ajuntaments del País Valencià com la que
s'ha portat a terme a Mislata amb 'Mislata ON'.

3.

Comunicar a l'Ajuntament de Mislata el rebuig del CJCV a les accions de desarticulació del teixit associatiu
juvenil local mitjançant la retirada del programa Mislata ON als seus creadors 'Menys Graus'.

4.

Donar publicitat de l'aprovació d'aquesta proposta de resolució a les xarxes socials del CJCV, el Consell de la
Joventut Local de Mislata i els mitjans de comunicació.

5.

Participar en la campanya ‘Salvem Mislata On’ promoguda per l’associació Menys Graus.
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Annex 2.
RESOLUCIÓ: FINANÇAMENT JUST PER A LA COMUNITAT VALENCIANA
La política d'inversions d'un país és l’eina fonamental per estimular el desenvolupament, sent la
palanca que genera activitat econòmica i ocupació. Però l'esborrany del Projecte de Pressupostos
per a l'any 2017 no té aquest objectiu per a la Comunitat Valenciana.
Per tant, el CJCV manifesta la seua indignació front al Projecte de Pressupostos de l’Estat per a
2017 que marginen a la nostra Comunitat. Cada valencià i valenciana rebrà 65 euros menys que
la mitjana espanyola. Situant la inversió, en el nostre territori, entorn de 6,9%, molt menys del
que ens correspondria pel pes poblacional. Són 209 milions menys respecte de l’any 2016. Però
açò, no és una qüestió puntual, és un pas més en el maltractament que patim el poble valencià
amb una insuficiència inversora arrossegada durant anys.
Consegüentment els PGE no reflecteixen ni un euro en el soterrament ferroviari; el transport
metropolità, etc. Més gravòs quan veient el mapa d’inversions de l’estat i estem a la cua. Aquesta
política té un impacte directe en la joventut valenciana, que no solament rep unes pitjors
infraestructures com un pitjor transport públic, sinó que també perd la possibilitat que es generen
més llocs de treball per a les persones joves.
Conseqüència d'aquest abandó, tenim un 40% d'atur juvenil i més de 23.000 joves valencians que
s'han vist obligats a exiliar-se a un altre país a la recerca d'oportunitats de desenvolupament.
Aquest maltractament financer no es pot seguir produint.
És per açò que des del CJCV reclamem:
1. Complir amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia del 2011 on va introduir una clàusula
en la qual es blinden les inversions en la regió d'acord al pes de la seua població en el
conjunt de l'Estat.
2. Compensar la insuficiència inversora que ha originat un deute de l'estat amb la
Comunitat que supera ja els 7.000 milions d'euros en concepte de dèficit
d'infraestructures.
3. Invertir en el transport metropolità de la Comunitat Valenciana, perquè les nostres
persones joves, tinguen una igualtat d'oportunitats en la seua mobilitat.
4. Lligar la inversió en contractació pública a una política que permeta reduir l'atur de
col·lectius com el jove que suporten una major taxa d'atur i temporalitat.
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