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Acta de la Reunió Plenària
d’Entitats Membre

Consell Valencià de la Joventut

La reunió Plenària d’entitats membre comença a Alacant a 6 d’octubre de 2018 a
les 10:55 hores.
D’acord amb l’article 27 del Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la
Joventut, s’inicia la reunió plenària d’entitats membre, formada per:
Delegats i delegades amb dret a vot:
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Delegats/ Delegades
Francisco Javier García González
Kevin Rost Cuadra
Rafael Redondo Medina
Vicent Sancho Sanmartín
Albert Morán López
Ignacio Mora Guijarro
Hugo Izquierdo Pérez
Jordi García Chazarra
Carlos Alcaraz García
Francesc Roig Oliver
Sergi Vidal i Domínguez
Edgar Hidalgo Ivorra
Agustín Pérez Núñez

ENTITAT
Aposta Jove UGT PV
CLJ Castelló
CLJ Mislata
CLJ Quart de Poblet
Creu Roja Joventut CV
Federació d’Escoltisme Valencià
FAAVEM
Federació Centres Juvenils Don Bosco
Joves CCOO PV
Joves PV – Compromís
ACV Tirant lo Blanc
NNGG CV
Joves Socialistes del País Valencià

Membres de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut presents,
sense dret a vot:
Xabier Triana, Paula Pallarés, Elena Navarro, Pilar Blasco i Natxo Mollà
Convidats i convidades presents en la reunió:
Convidat/Convidada
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David Méndez
Pablo Salvador Giner
Sergio Agueitos Soriano
Pau Josep de Miguel Rubio
Susana Pérez Alonso
José Manuel Gea Almudéver
Víctor Moreno Sempere
Damián Martínez Soler
Pedro Pombero García
Andrea Mirambell

Entitat

CJ Mislata
Creu Roja Joventut
Joves amb Iniciativa - Compromís
Joves amb Iniciativa - Compromís
Joves amb Iniciativa - Compromís
Joves amb Iniciativa - Compromís
Joves amb Iniciativa - Compromís
Joves amb Iniciativa - Compromís
Joves amb Iniciativa - Compromís
Joves amb Iniciativa - Compromís

En total assisteixen 13 delegats i delegades de 13 entitats membre de ple dret del CVJ.
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.
Pilar Blasco (Secretària CVJ): Llig el llistat d’acreditats/des i convidats/des i dona
per constituïda la reunió plenària d’entitats membre amb un total de 13 delegats/des
i 1 vot per persona delegada.
Natxo Mollà (President CVJ): Dóna la benvinguda i les gràcies a les persones
presents.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
Pilar Blasco (Secretària CVJ): Llig la proposta d’ordre del dia:
1.

Presentació i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.

2. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior.
3.

Informe de la Comissió Permanent.

4. Informació sobre el procés de regularització d’expedients d’entitats segon el nou
RRI.
5. Presentació i aprovació, si escau, de les al·legacions al Decret que desenvolupa la
Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
6. Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'altes i baixes d'entitats.
7.

Convocatòria, si escau, de l’Assemblea General Ordinària de desembre 2018.

8. Elecció, si escau, de la Taula de l'Assemblea General Ordinària de desembre 2018.
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases per a la convocatòria de l’1%.
10. Precs i preguntes.
11. Cloenda plenària.

Torn de paraules: Cap intervenció.

S’aprova l’ordre del dia amb:
11 vots a favor
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2. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior.
Torn de paraules: Cap intervenció.

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

3. Informe de la Comissió Permanent.
Les persones responsables de cada àrea de gestió de la Comissió Permanent
exposen el seu informe d’activitats, fent un repàs i donant compte de les tasques
dutes a terme des de març (quan es va celebrar l’AGO) i les que es desenvoluparan
en els últims mesos del seu mandat.

4. Informació sobre el procés de regularització d’expedients d’entitats segon el
nou RRI
Pilar Blasco (Secretària CVJ): Informa sobre els terminis acordats per a regularitzar
els expedients de les entitats membre al nou RRI.
Des del moment en el qual el nou RRI es va publicar al DOGV el 24 d’agost de 2018,
va començar un termini de 6 mesos per tal d’actualitzar la documentació de les
entitats que

actualment composen el Consell de la Joventut, i convocar una

Assemblea per a regularitzar la membresía .
En aquest termini les entitats que actualment són membre del Consell han de fer
dues actualitzacions:
-

ACTUALITZACIÓ DOCUMENTAL: Per tal d’acreditar els nous requisits de
pertinença.

-

ACTUALITZACIÓ ECONÒMICA: Estar al dia del pagament de les quotes del
Consell.

Serà imprescindible fer aquestes dues actualitzacions per tal de continuar sent
membre del Consell de la Joventut.
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5. Presentació i aprovació, si escau, de les al·legacions al Decret que desenvolupa
la Llei de Polítiques Integrals de Joventut
Paula Pallarés (Vicepresidenta CVJ): Explica com ha sigut el procés. Com que
encara es poden fer al·legacions, hui es faran 3 grups, per a treballar-les i després es
farà una posada en comú a la plenària.
1.

Polítiques

2. Participació i Consells
3. Educació no formal
Una vegada treballades per grups les al·legacions, es fa la posada en comú i es
procedeix a la votació.
Torn de paraules: Cap intervenció.

S'aproven les al·legacions al Decret:
11 vots a favor

6. Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'altes i baixes d'entitats.
Pilar Blasco (Secretària CVJ): Explica que hi ha una sol·licitud d’entrada com a entitat
membre de Ple dret de l’entitat “Joves amb Iniciativa – Compromís” del dia 24 d’abril
de 2018 i que segon l’article 7.6 del RRI compleixen tots el requisits.
L’entitat es presenta, explica els seus pilars bàsics i dóna les gràcies per l’oportunitat
de poder ser membre del Consell.
Torn de paraules: Cap intervenció.

Es ratifica l’entrada com a Entitat Membre
de Ple Dret de Joves amb Iniciativa
11 vots a favor
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7. Convocatòria, si escau, de l’Assemblea General Ordinària de desembre de 2018.
Pilar Blasco (Secretària CVJ): Presenta l’ordre del dia de l’AGO de desembre de 2018.
1.

Presentació i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.

2. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior.
3. Informe de la Comissió Permanent.
4. Informació sobre el procés de regularització d’expedients d’entitats segon
el nou RRI.
5. Presentació i aprovació, si escau, de les al·legacions al Decret que
desenvolupa la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.
6. Convocatòria, si escau, de l’Assemblea General Ordinària de desembre
2018.
7. Elecció, si escau, de la Taula de l'Assemblea General Ordinària de
desembre 2018.
8. Precs i preguntes.
9. Cloenda plenària.
Es proposa incloure la presentació i aprovació de l’informe de gestió entre el punt 3 i
4.

S’aprova la convocatòria i ordre del dia de
l’Assemblea General Ordinària de desembre
de 2018
11 vots a favor

8. Elecció, si escau, de la Mesa de l'Assemblea General Ordinària de desembre de
2018.
Pilar Blasco (Secretària CVJ): Presenta els requisits per a formar part de la Mesa
de l’Assemblea General Ordinària de desembre de 2018.
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A continuació es fa la presentació de les candidatures, prèvia valoració:
1.

María Dolores Nájar, del CJ d’Alacant.

2. Sergi Vidal, de Joves PV – Compromís.
3. Anabel Vega, del Consell de Quart de Poblet.
Es detalla el procediment a seguir i s’inicia la votació a urna tancada. Una volta fet
el recompte, s’anuncia el resultat:

-

Sergi Vidal. 5 vots.

-

María Dolores Nájar. 3 vots

-

Anabel Vega. 3 vots

Es produeix un empat entre Anabel i María Dolores. Repetim la votació:
-

Anabel Vega. 7 vots.

-

Maria Dolores Nájar. 4 vots.

Queda proclamada la mesa.
-

President: Sergi Vidal.

-

Secretaria: Anabel Vega.

-

Vocal: María Dolores Nájar.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases per a la convocatòria de l’1%.
Elena Navarro (Vocal CVJ): Explica les bases i terminis de la convocatòria de 2018.
Torn de paraules: Cap intervenció.

S'aproven les bases per a la convocatòria de
l’1%
10 vots a favor
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10. Precs i preguntes.
Natxo Mollà (President CVJ): Informa de la proximitat de l’assemblea, que tindrà
lloc al mes de desembre, i emplaça les entitats a una reunió a la Seu del Consell al
centre de València per al dia 16 d’octubre, per a parlar sobre el relleu.
Dona les gràcies per l’assistència i la benvinguda a les noves incorporacions.
11. Cloenda plenària.
Vist i plau
Natxo Mollà Llin
President
Consell Valencià de la Joventut
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Pilar Mª Blasco Climent
Secretària
Consell Valencià de la Joventut

