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S’inicia la XL Assemblea General Ordinària del CJCV a Ontinyent a les 16:00 hores. 

 Amanda González, presidenta de la mesa, dóna entrada al vídeo “Soñemos”. 

 Sandra Gómez: Dóna la benvinguda i resum de l’ordre de l’assemblea. Agraeix la 

participació i el compromís de tots els participants. Necessitat d’identificar les línies 

de treball futur.  

 Amanda González: Recompte d’assistents a l’Assemblea: 36 delegats acreditats amb 

vot i tres convidats, sense vot. Es fa lectura el llistat de persones enregistrades. Per 

tant, hi ha quòrum per iniciar l’assemblea. Tot seguit, es fa lectura dels  membres 

invitats. 

 

DELEGATS I DELEGADES 

 

 Nom Entitat 

1 Maria Fuset Llin CJ ONTINYENT 

2 Robert Penadés CJ ONTINYENT 

3 
Begoña Cruz 
González FEV 

4 
Francisco Marco 
Peña FEV 

5 Álvaro Peris Pardo CJ ALZIRA 

6 
Mayte Navarro 
Escudero CJ ALZIRA 

7 
Carlos Villodres 
Iglesias 

ACV Tirant lo 
Blanc 

8 
Daniel Ortega 
Cuenca 

ACV Tirant lo 
Blanc 

9 
Carolina Gómez 
Silla CJ MISLATA 

10 
David Latorre 
García CJ MISLATA 

11 Alejandro Sanz  CJ CASTELLÓN 

12 Reis Gallego CJ CASTELLON 

13 
Arancha Andrés 
Robles OJE 

14 
Jordi Abril 
Palomares OJE 

15 Laia Maurí Folgado BLOC JOVE 

16 
Amadeu Mezquida 
Ortega BLOC JOVE 

17 
Alexandre Vila 
Ricart 

APOSTA JOVE 
UGT-PV 

18 
José Meri Siscar 

APOSTA JOVE 
UGT-PV 

19 Serafí Gil Hermano CJ SUECA 

20 Jordi Lledó Grau CJ SUECA 

21 
Luis Martínez 
Ferrer NNGG 

22 
Maria Pilar 
Gonzalez Gomis NNGG 

23 
Alejandra Bou 
Perona CJ ALACANT 

24 
Ignacio Mora 
Guijarro CJ ALACANT 

25 
 Guillem Vallés 
Castelló  

SCOUTS 
VALENCIANS 

26 
María Català 
Fombuena Juniors M.D. 

27 
Elena Peña 
Cervello Juniors M.D. 

28 
Marian Campello i 
Moreno CJ Elx 

29 
Petar Venelinov 
Krastev FAAVEM 

30 
Ayanta Velasco 
Martínez FAAVEM 

31 
Rafa Villalba 
Crucera CAMPUS JOVE 

32 Manel Ballester CAMPUS JOVE 

33 Dalila Senbati Chao CJ VALENCIA 

34 Toni Belda CJ VALENCIA 

35 
Borja Jesús Sanjuan 
Roca JSPV 

36 Carlos Sánchez JSPV 

1. Inauguració de la XL Assemblea General Ordinària 
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CONVIDATS I CONVIDADES 

 Nom Entitat 

1 María Jesús Andrés Robles CJ ALZIRA 

2 Marlon Domènech Lluesma CJ ALZIRA 

3 Yovana Sancho Jurado APOSTA JOVE UGT-PV 

4 Sergi Contreras Fundació Triangle Jove 

5 Joan Conca CJE 

 

MEMBRES DE LA MESA

Amanda González Presidenta 

Helena Malonda Secretària 

Fernando Pascual García Vocal 

Samuel Falomir Vocal 

 

COMISSIÓ PERMANENT EIXINT

 

Sandra Gómez Presidenta 

Pere Fuset Secretari 

Amparo Martínez Tresorera 

Juangra Martínez Vocal 

David Latorre Vocal 

 

 

Dóna començament l’assemblea amb 36 vots  

 

2. Lectura i aprovació de l’ordre del dia: 

 Amanda González: presenta la proposta d’ordre del dia per a l’assemblea: 
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DISSABTE:  

1. Inauguració de la XL Assemblea General de Nomenament del CJCV.  

2. Lectura i aprovació si escau, de l’ordre del dia.  

3. Lectura i aprovació si escau de l’acta de l’Assemblea anterior.  

4. Presentació i aprovació de les propostes del CJCV per al Pla Jove.  

5. Presentació i aprovació si escau del balanç de gestió.  

6. Presentació i aprovació si escau del balanç econòmic.  

7. Presentació i aprovació si escau de l’informe d’auditoria interna.  

8. Presentació i aprovació si escau de les bases d’execució 2014.  

9. Acomiadament de la Comissió Permanent.  

 

DIUMENGE:  

10. Elecció dels auditors interns.  

11. Elecció dels representants del CJCV al Consell Rector de l’IVAJ.  

12. Elecció de la Comissió Permanent del CJCV.  

13. Propostes de resolució.  

14. Precs i qüestions.  

15. Clausura de la XL Assemblea General de Nomenament del CJCV.  

 

Resultat de la votació: 

 

 

 

 

3.- Lectura i aprovació si escau de l'Acta de l'Assemblea anterior. 

 

 Fernando de la FEV (vocal mesa): dóna lectura de l’acta de la darrera 

assemblea del CJCV, la XXIX Assemblea General Ordinària celebrada a Vila Real 

a 07 de febrer de 2013. 

 Amanda González (presidenta taula): Obre torn de paraula. Se sotmet l’acta 

a votació, amb el següent resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

S’aprova per unanimitat. 
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4.- Presentació i aprovació de les propostes del CJCV per al Pla Jove:   

 

S’inicia la presentació amb el vídeo “Pla Jove” 

 Amanda: dóna la paraula a la Comissió Permanent.  

 Sandra: Fa resum del procés de treball del Pla Jove. Presenta el document de treball 
del matí, amb les propostes i modificacions que han sigut incloses en el document de 
Propostes de Pla Jove. 

 David: fa lectura de les noves propostes en l’àrea de participació. 

 Amparo: fa lectura de les noves propostes a l’àrea d’educació.  

 Juangra: fa lectura de les noves propostes de l’àrea d’emancipació 

 Sandra: fa lectura de les noves propostes de l’àrea d’igualtat. Seguidament, fa un 
agraïment a totes les entitats per la feina i la col·laboració durant dos anys de feina.  
 

 

S’obri torn de paraules ja que tots els participants no han estat presents als dos grups de treball 

del matí.  

 

 Bego (FEV): Li sembla bé i dóna suport a que el document estiga redactat en valencià, 
però sol·licita si pot ser que es facilite en castellà també per a totes aquelles persones 
castellanoparlants. Així mateix, felicita a totes les entitats presents i a la C.P. pel 
treball realitzat en la proposta presentada.  
 

 Sandra: Sandra respon per al·lusions: Explica que en el seu moment es va aprovar que 
tots els documents del CJCV es redactaren en valencià, però que sense cap problema 
es facilitarà en castellà. Agraeix a totes les entitats la participació en els formaccions 
i el seu treball.  

 

 

Votació del document.  

 
 

 

 

 

 

 

 

5.- Presentació i aprovació si escau del balanç de gestió. 

 

 Sandra: exposa l’informe de gestió l’àrea institucional. 

S’aprova per unanimitat. 
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 Pere: exposa l’informe de gestió de l’àrea de comunicació i  presentació de la nova 

web del CJCV. 

 David: exposa l’informe de gestió de participació territorial i de la campanya de foment 
de l’associacionisme. Pilar  i Rosa presenten la guia de foment de la participació juvenil 
en centres d’educació secundària. 
 

 Juangra: exposa l’informe de la gestió de l’àrea socioeconòmica. 

 Amparo: exposa l’informe de la gestió de l’àrea d’educació. 

 Sandra: presenta les accions de l’àrea internacional. 

La presidenta obre el torn de paraules. 

 Ignació (CJAlacant): Felicita les accions en temes de comunicació i la nova web. Agrair el 

suport al Consell quan van voler tancar-lo i felicitar la guia que està pendent d’editar. 

Pregunta si també estarà en format digital. 

 Amadeu (Bloc Jove): felicita la gestió i verbalitzar el seu desig d’ampliar la seua 

participació al Consell. 

 Carlos (JSPV): felicita la feina del Consell amb els joves i que siga una eina útil per als 

joves. 

 Àlex (Aposta Jove UGT-PV): explica la seua vivència sobre la Comissió Permanent  i la seua 

tasca en el Consell, enhorabona i que ha estat un model per  a ell i els agraeix la seua 

tasca. 

 Dalila (Consell València): felicita la feina de la permanent i aplaudiments. 

 Begoña (FEV): enhorabona la web i el suport  i afegir com a proposta vídeos subtitulats. 

Felicita la  feina amb la situació dels treballadors durant el primera any. Agraeix la seua 

feina. Des de la FEV agraeixen la feina  amb l’INCUAL i que la nova permanent continue 

amb la feina. 

 

 

 Sandra agraeix el suport i la valoració  de les entitats i consells. Respon a les 

intervencions: 

 Suport al consell d’Alacant era necessari per continuar amb la feina. 

 Subtítols vídeos: s’aplicarà. 

 Agraeix el suport del primer any. 

 David respon:  

 En la web estarà la guia en versió digital per anar aportant nous materials. 
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 Amparo respon: INCUAL 

 Tot el que tinga li passarà  al responsable de la nova comissió. 

 Pere agreix les felicitacions per la web i convida a totes les entitats al fet que 
participen utilitzant les eines noves que brindarà la nova web.  

 

 

 

 

 

 

Pausa 

 

6.- Presentació i aprovació si escau del balanç econòmic.  

7.-Presentació i aprovació si escau de l’informe d’auditoria interna.  

 

 Amanda: exposa que com el punt 6 i  el punt 7 estan relacionats, els presentaran junts. 
Dóna la paraula a Amparo qui explica el balanç econòmic:  
 
Comença explicant que s'observa un increment en els ingressos del pressupost inicial 
presentat fa un any de 69.673,00€, gràcies als 4 projectes europeus presentats per la 
C.P. 
 
En referència a la distribució de les despeses, ressaltar que les despeses que han 
augmentat enguany han sigut d'estructura un 20% i activitat un 300%, per la qual cosa 
és una bona notícia, ja que l'activitat és el que cerca el CJCV.  
 
Per tant el balanç anual queda de la següent manera: 
  
- Despeses totals: 228.221,10€ 
- Ingressos totals: 214.073,90€ 
- Diferència: -14.147,20€ 
 
Aquesta diferència recalca que no suposa deute per a l'organització, ja que es deu a 
dues partides excepcionals que s'han donat enguany. Una, les despeses d'advocats 
perquè els judicis dels acomiadaments dels treballadors s'han allargat més de l'esperat 
i que Bankia va obligar a cancel·lar 5.000€ més del previst de la pòlissa que mantenim 
amb aquesta entitat.  
 

S’obri un primer torn de paraula. 

 Begoña (FEV):  Pregunta si hi ha previsió per a cancel·lar la pòlissa totalment.  i li 
sembla bé que haja personal extern de comptabilitat. 

 

 Amparo (tresorera CJCV):  Respon que sí hi ha un pla de reducció de pòlissa des de 
l'anterior C.P. el qual la C.P. actual ho ha mantingut, però indica que la previsió de 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

A favor: 31 
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cancel·lació és a llarg termini, a causa de la necessitat de liquiditat del CJCV per al seu 
dia a dia. Però sí s'intenta reduir el màxim possible.  
 

La presidenta dóna la paraula a Joan Conca, el portaveu dels auditors del CJCV.  

 Joan Conca: Explica l’informe dels auditors i recalca en referència als 

subministraments, tant en aigua i llum, que hi ha més despeses ja que el contracte no 

es va canviar fins al setembre, per això es podrà vore més avant que els ingressos de la 

FSSJ són més alts del que, en principi, estava plantejat. Així mateix, referent a les 

despeses financeres, aquest any augmenten degut sobretot a la falta de liquiditat que 

s’ha tingut a l’últim trimestre, ja que l’entitat bancària ha fet signar dues vegades la 

pòlissa per tant estan duplicat els costos d’obertura (uns 1.000€) i a un problema que 

tinguérem amb el banc durant tres mesos per renovar la pòlissa al març.  

També explica l’augment en la partida “Altres despeses”, ja que és positiu en tractar-

se dels projectes europeus que hem dut a terme aquest any, alguns com el Pla Jove ens 

han permès incloure la despesa del nostre funcionament en una subvenció europea. A 

banda d’això, cal remarcar també, que el 30 aniversari ha suposat aquest any una 

despesa que normalment no tenim i que en un principi no estava pressupostada, però 

en aconseguir les subvencions europees la CP va valorar que es podia dur a terme la 

celebració.                          

Finalitza sol·licitant a la pròxima comissió que reforcen i incidisquen en el cobrament 

de les quotes de les entitats membre.  

 

La presidenta obre un segon torn de paraules. 

 Ignacio (CJ Alacant): petició per la propera permanent: no només quota sinó també 

saber el grau de participació i revisió dels seus deures. 

 Serafí (CJ Sueca): espera que s'envien els informes dins del termini i en la forma 

escaient. Però que li sembla correcte l'exposició de Joan.  

 Jordi (CJ Sueca): Pregunta sobre la situació del conveni amb la Fundació Sant Jordi i 

si s’han generat ingressos. 

 

 Amparo (tresorera CJCV): respon 

 Respecte a les quotes de les entitats explica que durant aquests anys a causa de la 
situació actual, hem realitzat acords de flexibilitat per a regular la situació 

econòmica de les entitats. Respecte al control de participació, es fa en cada activitat 
realitzada pel CJCV.  

 Se li enviarà l’auditoria interna a totes les entitats. 
 Sí que s’han generat ingressos de la Fundació St. Jordi (16.395,13€). 

 

Se sotmet a votació:  
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8. Presentació i aprovació si escau de les bases d’execució 2014. 

 

 Amparo: explica que no hi ha modificacions, ja que es van tractar l’ultima Plenària a 

Mislata.  

 

S’obri un torn de paraules (no hi ha intervencions) 

 

 

 

 

 

9. Acomiadament de la Comissió Permanent.  

 

 Pere i Juangra:  realitzen el balanç de què ha sigut treballar aquests dos anys amb la 

resta de membres de la C.P. i donen pas al vídeo resum de la gestió de la C.P. 

2012/2014. 

 Pren la paraula Sandra (presidenta CJCV): i s’acomiada de tots amb agraïments per a 

tots i totes les companyes de la C.P. i entitats membre per la seua implicació.  

 

Torn de paraules 

 

 Alex (Aposta Jove UGT-PV): valora molt positivament la gestió i el suport rebut per 

part de la C.P. i la seua constància. Especialment als seus companys Sandra i Juangra.  

 Jordi (CJ Sueca): Felicita la gestió enfront de la sostenibilitat de l'edifici.  

 Begoña (FEV): agraeix el bon fer de tots els membres de la C.P. 

 Carol (CJ Mislata): Felicita a tot l'equip i agraeix els bons moments compartits durant 

aquests dos anys.  

 Ignacio (CJ Alacant): Explica que s’emporta d'aquesta assemblea la sensació d'un CJCV 

més fort, i açò en part és gràcies a aquesta C.P. 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

A favor: 31 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

A favor: 31 
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 Borja (JSPV): En primer lloc dóna l'enhorabona tant com a entitat com personalment a 

la C.P. per generar un equip de consens i unit. I agrair la generositat de les entitats 

que es van desprendre de part dels seus equips per a treballar en una època tan 

complicada en el CJCV. 

 Luis (NNGG): Comparteix el seu primer moment en participació en consells, agraint a 

l'equip el seu treball per la integració i els felicita per ser un exemple per a les següents 

permanents. 

 Guillem (Scouts Valencians): Felicita el treball realitzat durant els dos últims anys, 

emportant-se d'ells pluralitat, discurs i treball ben fet.  

 

 

Es dóna per tancada la sessió, que continuarà el dia següent a les 

11:00h.   

 

 

S’inicia diumenge a les 11:00 hores la XL Assemblea General Ordinària del CJCV: 

 

10.- Elecció dels auditors interns. 

11.- Elecció dels representants del CJCV al Consell Rector de l’IVAJ. 

12.- Elecció de la Comissió Permanent del CJCV.  

 

 Amanda (Presidenta mesa): obre la sessió. Comenta que els punts 10, 11 i 12 
s’adjunten per fer les votacions. Es fa lectura de les tres candidatures als següents 
òrgans amb les següents representacions: 
 
 

 Candidatura Auditoria Interna 

1.-  Tania Baños Campus Jove 

2.-  Adrián Marcos 

Soriano 

FEV 

3.-  Carolina Gómez 

Silla 

CJMislata 
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 Candidatura Consell Rector 

1.-  David Latorre García CJ Mislata 

2.-  Héctor Josep Juan Bofí CJ Gandia 

3.-  Carlos  Vilodres Iglesias ACV Tirant lo Blanc 

4.-  Sandra Gómez López CJ València 

5.-  Begoña Cruz González FEV 

 

 

 Candidatura Comissió Permanent 

President: David Latorre García CJ Mislata 

Vicepresident: Alex Vila Ricard Aposta Jove 

Secretària: Laia Maurí Folgado Bloc Jove 

Tresorera: Alejandra Bou Perona CJ Alacant 

Vocal: Luís Martínez Ferrer NNGG 

Vocal: Carlos Sánchez Arenas JSPV 

Vocal: Francisco J. Marco Peñas FEV 

Vocal: Maribel Codorniu Vitoria CJ Gandia 

 

 

Els membres que es  presenten a la Comissió Permanent expliquen la seua  trajectòria 

associativa i línies de treball en aquest ordre: 

 David Latorre: President. 

 Àlex Vila: Vicepresident i àrea socioeconòmica. 

 Laia Maurí: Secretària i àrea de relacions internacionals. 

 Alejandra Bou: Tresorera i àrea d’igualtat. 

 Francisco J.Marco: àrea d'educació. 

 Carlos Sánchez: àrea de territorial. 

 Luis Martínez: àrea participació. 

 

Es procedeix amb les votacions dels tres òrgans. Cadascun en urna diferenciada tal com 

s’havia proposat. Els delegats i delegades són cridats d’un en un a la mesa, acompanyats de 
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DNI, per tal de procedir a dipositar el vot amb les corresponents paperetes de cada elecció 

entregades amb l’acreditació a cada delegat/da.  

 

Recés, mentrestant la taula fa el recompte de vots.  

 Amanda: reprèn l’assemblea i es dóna la benvinguda a Juan Carlos Caballero, secretari 
de l’IVAJ. A continuació es fa públic el recompte de vots de cadascuna de les urnes: 

 

- Candidatura a Auditors Interns:  

o Abstencions: 4 

o Vots a favor: 32  

 

- Consell Rector de l’IVAJ:  

o Abstencions: 3   

o Vots a favor: 33 

 

- Comissió Permanent: 

o Abstencions: 4  

o Vots a favor: 32 

 

La nova Comissió Permanent puja a la taula. I la presidenta obre torn de paraula:  

 Borja (JSPV): Dóna l’enhorabona a la nova permanent i ofereix el suport de la seua 

associació.  

 Juangra (Aposta  Jove): Felicita als nous membres de la C.P.  i refereix que estan 

contents que NNGG forme part del CJCV. 

 Ignacio (CJ Alacant): Felicita al nou equip especialment als seus companys, oferint tot 

el suport de la seua entitat 

 Guillem (Scouts Valencians): Felicita al nou equip. 

 Amadeu (Bloc Jove): enhorabona i assumeix compromís d’estar amb el CJCV, 

 Begoña (FEV): Agraeix que s'haja integrat a gent del sud en el nou equip. Un orgull per 

a les seues entitats el que Taya i Alejandra formen part del mateix.  

 Carol (CJ Mislata): Ofereix al nou equip tot el suport per part del CJ Mislata i dóna 

l'enhorabona especialment al seu amic i company David el qual és un referent per a la 

seua entitat.  
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 Pilar. (NNGG): S'uneix a les felicitacions i especialment al seu company Luis per tornar 

a vincular NNGG al CJCV.  

 Toni (CJ València): En primer lloc agraeix l'assistència als tres convidats i dóna 

l'enhorabona a la C.P. sortint com a la nova.  

 Mayte (CJ Alzira): Dóna l'enhorabona per la pluralitat del nou equip.  

 Serafí (CJ Sueca): Felicita al nou equip i els ofereix el recentment inaugurat Casal Jove 

de Sueca per a la pròxima Reunió Plenària d'Entitats Membre.  

 

La presidenta dóna la paraula a David, nou president del CJCV, el qual  agraeix el suport i 

confiança de les entitats.  

 

 

13.- Propostes de resolució. 

 

 Amanda: explica que hi ha una Proposta resolució d’urgència de Tirant lo Blanc i Bloc 
jove i dóna la paraula al seu representant per a què exposen la urgència i la proposta.  

 

 Dani Ortega (Tirant lo Blanc): exposa la urgència de la resolució, la qual tracta de 
donar suport al no tancament de les línies de  valencià  a l’escola pública, ja que a 
Ontinyent hi ha dues escoles les quals fa tres setmanes que duen a terme tancaments 
a les escoles per part dels pares, mares, personal i alumnes.  

 

Es vota la urgència:  

 

 

 

 

Es llig la Resolució a favor de l’ensenyament en valencià la qual s’adjunta com ANNEX I i es 

vota: 

 

 

 

 

 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 

A favor: 33 

Vots en contra: 0  

Abstencions: 3  

A favor: 32 
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14.Precs i qüestions.  

 

No hi ha intervencions. 

 

 

15. Clausura de la XL Assemblea General de Nomenament del CJCV.  

 

David presenta als convidats assistents els quals per ordre faran la seua intervenció: 

 Sergi Contreras (Triangle Jove).  

 Joan Conca (CJE). 

 Juan Carlos Caballero (Secretari General de l’IVAJ). 

 Pepe Pla (Regidor Joventut d´Ontinyent) 

 Jorge Rodríguez (Alcalde d’Ontinyent). 

 

Pren la paraula David Latorre amb el discurs de cloenda en agraïments a tots els assistents i el 

suport obtingut.  

 

La presidenta dóna per finalitzada l’assemblea agraint la participació. 

 

Laia Maurí Folgado                                                                  David Latorre García 

 

 

 

 

 

Secretària CJCV                                                                        President CJCV 
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Aquesta setmana s’estan produint accions en diversos centres escolars d’arreu del territori valencià per 

la darrera proposta  del govern de la Generalitat  d’eliminar les línies en valencià de diferents escoles 

públiques,  tot i tindre un nombre considerable d’inscripcions per al pròxim curs. 

 

Reduir d’aquesta manera les ja insuficients línies en valencià amb què comptem a avui en dia, suposaria 

un dur colp a l’aprenentatge i la normalització de la nostra llengua. 

 

L’educació en la llengua pròpia dels valencians i valencianes, assegura la nostra cohesió com a poble i la 

capacitat real de conéixer i dominar les dues llengües oficials. 

 

Apostar per l’educació en valencià és apostar per una escola arrelada al territori, i és una porta oberta al 

plurilingüisme i interculturalitat. 

 

Per això, des del el CJCV demanem a la Generalitat Valenciana que en cap cas hi haja un retrocés en la 

presència de línies en valencià i en general de l’arranjament de la nostra llengua a  les escoles i instituts.  

 

Ans al contrari, demanem que s’augmente la docència en la nostra llengua pròpia donant resposta a una 

demanda d’ensenyament en valencià que actualment és superior a l’oferta. 
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