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 Acta de l’Assemblea General 
 Ordinària 

València, 22 i 23 de febrer de 2020 

L’Assemblea General Ordinària comença a València, el dia 22 de febrer de 2020 a les 
10.35 hores. 
 
1. Inauguració de l’ Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Dóna la benvinguda i agraeix l’assistència i participació 
de totes les persones convidades i delegades. 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Passa a llegir el llistat de persones delegades 
acreditades. 
 
 Persona delegada ENTITAT 

1 Esther  Mulió Medina  Don Bosco 
2 Roberto España Payá Don Bosco 
3 Alícia Domènech Jiménez FEV 
4 José Manuel Martí Blanes Joves CCOO PV 
5 Manuela  Vera García Joves CCOO PV 
6 Óscar Arrabal Hernández Joves PV - Compromís 
7 Sonia Gil Sempere Joves PV - Compromís 
8 Meritxell  Alemañ Gregori  Joves Socialistes del País Valencià 
9 Rafael Coloma Francés Joves Socialistes del País Valencià 
10 Jose Claudio  Guilabert NNGG CV 
11 Cristina Pastor Martinez OJE 
12 Gonzalo  Boix samper OJE 
13 Irene Peris López  Scouts Valencians 
14 Amanda  Morales Bordería CJ MISLATA 
15 Rafael Redondo Medina CJ MISLATA 
16 Miguel Vicente Lillo Poveda CJ ALACANT 
17 Aïda Llop Serrahima CJ ALACANT 
18 Nadia Nicolas Alcolea CJ ELX 
19 Fernando García Solís CJ ELX 
20 Anabel Vega Carrillo  CJ QUART 
21 Alexandra Boluda Cendra CJ XÀTIVA 
22 Guillermo  Delegido Terol CJ XÀTIVA 
23 Vicent Sancho Sanmartín CJ QUART 
24 María Cabeza Torres CJ VALÈNCIA 
25 Mireia  Campayo Julve CJ VALÈNCIA 
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Membres de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut presents 
sense dret a vot: 

1 Pilar Blasco Climent Presidenta 
2 Raquel Sanahuja Bertomeu Secretària 
3 Elena Mañas García Vocal 
4 Xabier Triana Gómez Vocal 
5 Miguel Giraldos Borque Vocal 
6 Cristina Martínez García Vocal 

 
Convidats i convidades presents en l’AGO: 
 

 Persona convidada Entitat 
1 Jonathan Llansola Llopis  CLJ ONTINYENT 
2 Tomàs P. Alfonso Joves Esquerra Unida PV 
3 Carlos Barjola Casaña OJE 
4 Iñaki Ríos García CJ ELDA 
5 Andrea  Mirambell Calvo  CJ ALACANT 
6 Javier Martínez Campos Joves CCOO PV 
7 Joaquín Ferrándiz Calasanz ASVAES 
8 Ernesto Cuenca Martinez CJ XÀTIVA 
9 Egle Neliubsyte Aposta Jove 
10 Kevin Rost Cuadra CJ CASTELLÓ 
11 David Méndez Vilanova CJ MISLATA 
12 Pau  Zamora Ortiz Joves Esquerra Unida PV 
13 Cesc Roig i Oliver  Joves PV - Compromís 
14 Miguel Marí Soria  CJ CASTELLÓ 
15 Estefanía Rico Chorro JOVESORD 
16 Miguel Vargas-Rodríguez ASVAES 
17 María Robledillo Aposta Jove 
18 Agustín Pérez Núñez Joves Socialistes del País Valencià 
19 Amr Hassan JOVESOLIDES 

 
En total s’han acreditat 25 delegats i delegades de 15 entitats membre de ple dret del 
Consell Valencià de la Joventut.  
 
També s’indica que hi ha un total de 19 persones convidades, que tenen dret a veu, però 
no a vot. 
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3. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia 

Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Llig l’ordre del dia. 

1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut. 
2. Grups de treball. Reflexió model de Consell. 
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia. 
4. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 
5. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut. 
6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2019. 
7. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de projectes de cooperació amb 

l'1% del pressupost 2019 del Consell. 
8. Presentació i aprovació, si escau, del pla d’acció - 2020. 
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2020. 
10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020. 
11. Informe d'altes i baixes 
12. Informe situació Fundació Triangle Jove. 
13. Informe Representant del CVJ al Consell Ciutadà de la CVMC. 
14. Propostes de resolució. 
15. Precs i qüestions. 
16. Cloenda. 

S’obre un torn de paraula, sense cap intervenció. 

Ordre del dia 

S’aprova per assentiment 
 
 
4. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Procedeix a la lectura i aprovació de les 2 últimes 

Assemblees que van tindre lloc a octubre de 2019. 

 
AGE 1 · 26/10/2019 

S’aprova per assentiment 

 

AGE 2 · 26/10/2019 

S’aprova per assentiment 
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5. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la 
Joventut. 
 
Miguel Vargas (Auditor intern): Fa l’exposició de l’informe d’Auditoria Interna 
corresponent a l’any 2019. 
 
S’obre un torn de paraula tancat: 
 
Vicent Sancho (CJ Quart): Pregunta si es pot saber el nom de l’empresa que ha fet 

l’auditoria externa. 

 

Pilar Blasco (Presidenta CJV): Aclareix que l’empresa és Abalia i el nom de l’auditor 

extern és Miguel Angel Vaquero. A banda,  comenta que també treballa amb la 

coordinadora d’ONGD, que van ser qui ens el va recomanar. 

 
Informe d’Auditoria interna 2019 

S’aprova per assentiment 
   
6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2019. 

 
Xabier Triana (Vocal CVJ): Explica que el balanç es va enviar prèviament i que està 

penjat a la pàgina web. 

 

Passa a destacar els punts més rellevants. 

 

Agraeix a Vicent del CJ Quart i Vicent del CJ Alacant, perquè s’adonaren que la formula 

tenia un error, i vam poder canviar les errades. 

 

S’obre un torn de paraula tancat: Cap intervenció. 

 
Balanç econòmic 2019 

S’aprova per assentiment 
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7. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de projectes de cooperació 
amb l'1% del pressupost 2019 del Consell. 
 
Elena Mañas (Vocal CVJ): Explica que aquest 1% ix del pressupost de l’any 2019. En 

aquesta ocasió l’import és de 4230 €. Aquest import es destina per a l’execució de 

projectes de cooperació. Han de ser projectes presentats per entitats membre del 

Consell, però executats per entitats que no siguen del Consell. 

 

La convocatòria es va obrir el 21 de gener i únicament hem rebut una proposta. Per això, 

es recorda a les entitats, que per a pròximes convocatòries presenten més projectes, ja 

que és una molt bona oportunitat. 

 

Es dona pas a l’entitat que ha presentat el projecte, que és Joves PV – Compromís. 

 

Sonia i Òscar (Joves PV – Compromís): Presenten el projecte de Save the children. 

 
Torn de paraula: 
 
Vicent Sancho (CJ Quart): Agraeix a Joves PV la proposta, li pareix molt interessant. 

Aclareix que, segons les conversacions i modificacions, la partida destinada a aquest 

projecte pujaria 300 € més. 

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Reitera des de la CP el treball que han fet de revisió a 

Vicent Quart i a Vicent Alacant, ja que sigut de molta ajuda, i agraeix la participació. 

 

Projecte de cooperació amb l'1% del          
pressupost 2019 del Consell. 

S’aprova per assentiment 
. 

 
8. Presentació i aprovació, si escau, del pla d’acció - 2020. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que ara cada persona de la CP explicarà les 

coses més rellevants que es faran d’ací a final d’any en cada àrea. 
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Cristina Martínez (Vocal CVJ):  Explica les línies d’actuació de l’àrea de formació.  

Comenta la figura de la Borsa de Formació i les seues funcions.  

 

- Canvi imatge.  

- Formacions: S’expliquen els cursos que es realitzaran enguany, però encara no 

tenen dates. 

- Facilitacions: Des de les entitats podeu demanar aquesta opció per a gestionar 

millor diferents situacions amb agents externs, però amb la visió del Consell. 

- Formació a la carta: Formacions que no estan incloses en el pla anual però que 

les entitats podeu demanar. 

 

Per a facilitar que totes les persones de les entitats puguen participar, els cursos es 

realitzaran a les capitals: València, Castelló i Alacant, ja que l’any passat vam fer els 

cursos en diversos municipis de les 3 províncies, i era més difícil l’accés i es va notar en 

la participació.  

 

La primera formació o facilitació que es demane serà gratuïta. 

 
Elena Mañas (Vocal CVJ): Explica les accions de l’àrea d’Inclusió.   

 

- Projecte 0,7% d’IRPF. S’ha presentat un projecte que consisteix en fer una xarxa 

de joves.  

 

Miguel Giraldos (Vocal CVJ): Explica l’àrea de Diversitat.  

- Campanya contra LGTBIfòbia (17 maig) 

- Orgull 2020 

Raquel Sanahuja (Secretària CJV): Explica l’àrea de Feminismes. 

- 8M: Activitats al llarg de tot el dia. Lema: Cuidar-nos per fer camí. 

L’activitat serà a València, a la Plaça que està al costat del Consell. Aquesta setmana 

eixirà el formulari.  
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Xabier Triana (Vocal CVJ): Explica l’àrea de Territorial. 

- Itinerari formatiu per a consells locals: Bona gestió d’un Consell. 

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica l’àrea d’incidència política. 

- Llei del Joc:  

Actualment s’està debatint aquesta llei a les Corts, des del Consell vam fer 

esmenes al text. La partida de 2019 per a realitzar estudis es va dedicar a fer un 

sobre Addició al joc de les persones joves a la Comunitat Valenciana, i que 

actualment s’està realitzant. 

 

- Vot als 16 anys: 

Continuen les reivinciacions juntament amb el CJE. Diversos partits ens han 

contactat per a parlar sobre el tema. Demà tenim la primera reunió. 

 

- Observatori d’Emancipació:  

Des del CJE fan aquest observatori, i donem la possibilitat a les entitats de tindre 

els resultats especifics del seu territorio. Al Consell vam fer la presentació de les 

dades fa unes 2 setmanes, vam tindre bona cobertura mediática.  

 

- Reunió amb Habitatge per crear una mesa amb el CVJ per a coordinar-nos i fer 

seguiment a la problemàtica de vivenda jove i les possibles solucions. Hi ha 

voluntat política i se’ns té en compte. 

 

- Petició de reunions amb la resta de Conselleries i secretàries autonòmiques que 

tenen incidència en aquests temes. 

 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): torn de paraula tancat. 
 

- Carlos (OJE):  
o Pregunta pel curs de presentació de projectes de l’IVAJ. 

 Cris respon que és per a CLJ, però que si el necessiten poden de-
manar formació específica 
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o Pregunta pel vídeo LGTBIfòbia. 
 Migue diu que poden parlar després perquè el GT de diversitat no 

es va constituir per falta de participació. Si estan interessades po-
dem valorar més opcions per a participar. 
 

- Vicent (CLJ Quart): Pregunta sobre el posicionament del Consell respecte al vot 

al 16, ja que desconeix si des de el CVJ, s’ha posicionat al respecte. 

 

o Pilar respon que el posicionament és antic, però la nostra llei arreplega 

consultes participatives a eixa edat i en el nostre treball de la llei, era un 

tema transversal. Des del CVJ, a l’anterior CP, es va votar a favor del do-

cument de bases CJE, on s’ha arreplega aquest tema, perquè el nostre 

treball diari anava en la mateixa línia. Es coordina des del CJE, però amb 

la participació de tots els Consells Autonòmics 

Explica breument els motius. 

 
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2020. 
 
Miguel Giraldos (Vocal CVJ): Presenta les bases d’execució, és a dir, el document que 

explica i regula com s’ha de gastar el pressupost de 2020.  

Explica que l’única modificació respecte a les bases de 2019, és la pujada de 3€ per als 

dinars i sopars durant els caps de setmana. 

 
Bases d’execució del pressupost de 2020. 

S’aprova per assentiment 
 
 
 
Recés per a esmorzar. 

 
 

10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ):  Presenta el pressupost per capítols, comentant els 

canvis més significatius a nivell polític, sobretot als capítols 1 i 4.  

Disculpa al tresorer Juan, ja que no ha pogut assistir per motius personals. Explica que 

juntament amb el pressupost es va enviar un document explicatiu i agraeix la tasca 
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tècnica perquè és de molta ajuda per a entendre millor el pressupost. 

Per altra banda, torna a agrair la tasca de revisió de Vicent (CLJ Quart) i Vicent (CLJ 

Alacant). 

 
Capítol I - Personal:  

És el capítol que ha sofrit més variacions, sobretot han hagut noves contractacions i 

també s’han ampliat hores. Açò ha fet que el capítol1 puje, i el capítol 4 baixe. 

 

- Gerència: no podia seguir assumint la comptabilitat a la mateixa vegada que la 

gestió, per això s’ha contractat a una nova persona especifica per aquest tema. 

- Comunicació:  S’han pujat les hores a jornada completa per la càrrega de feina 

comunicativa. 

- Tècniques de formació i participació: Han hagut variacions i ampliacions de hores 

també per la càrrega de treball. 

- Es aclareix que una part del sou de la tècnica de participació es paga amb el 

conveni de la Conselleria de medi ambient. 

- La contractació de 2 tècniques de sensibilització serà a través del projecte de 

IRPF. 

 

Capítol 3 – Despeses financeres: 

La situació actual respecte al pagaments i el conveni amb l’IVAJ, es que es signarà en 

març, però això no vol dir que els diners arriben en març. Estem negociant perquè els 

diners arriben el més prompte possible. Per açò, si les entitats veuen que els fulls de 

liquidació no es paguen amb molta rapidesa, es perquè la prioritat són els sous de les 

persones tècniques. 

No obstant això, si qualsevol persona te una necessitat de pagament, que el notifique i 

es realitzarà sense problema. 

 

Capítol 4 – Programes i activitats 

Com hem comentat, ha baixat respecte a l’any passat, per la necessitat de contractar 

a noves persones tècniques. 
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4.1.2. Relacions externes  

Enguany torna a haver quota del CJE i per això es veu reflectida. En el document que 

us vam enviar estava pressupostada en 1.500€ i hem pujat en 300 € més, ja que encara 

no sabem les despeses que farem, per no haver de fer canvis més tard. 

Ingressos: 

Com ja sabeu la línia nominativa que tenim amb l’IVAJ està separada en activitats i 

inversions. 

La part d’inversions es va a dedicar a l’adequació dels espais del Consell ja que es un 

espai vell i ara treballa molta gent, per això estem tractant de aprofitar al màxim 

possible l’espai. 

 

S’obre un torn de paraula: 

 

Vicent Sancho (CJ Quart): Fa un comentari general per a tota l’AGO, sobre el capítol 4.1 

referent a les quotes. Entén que la situació de les entitats pot ser difícil, però vol fer la 

reflexió que les quotes de les entitats suposen un 1,36% del pressupost, i fa la reflexió a 

les entitats, perquè realitzen el pagament d’aquesta si poden, ja que únicament són 

200€ a l’any i el que s’ofereix des del Consell és molt. 

 
Pressupost 2020 

S’aprova per assentiment 
 
 
 11. Informe d'altes i baixes. 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): No hi ha. S’ofereix l’ajuda del Consell per a facilitar 

l’obtenció dels documents. 

 

12. Informe situació Fundació Triangle Jove. 
 

Natxo Mollà (Patró Valencià FTJ): Explica la Fundació i la seua composició. Actualment, 

s’està fent un procés de revisió interna de la fundació, així com una reorganització del 

patronat, amb els canvis de patrons i patrones de Catalunya i Balears. 
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- El pròxim patronat serà en març a València.  

- La pròxima trobada serà a les Illes Balears, encara no es sap quina illa, ja que es 

complicat trobar llocs tan grans. 

- Pla de Comunicació: Tenim 2 perfils a xarxes socials (El de la fundació i el de la 

xarxa de consells), la idea es fusionar-los. 

- S’ha obert un procés de selecció per a una persona tècnica de projectes de la 

fundació. És una mitja jornada i el termini finalitza demà. Està oberta per a tots 

els territoris (Comunitat Valenciana, Catalunya i Balears) i es treballarà de 

manera telemàtica. 

 
 
S’obre un torn de paraula: 

 

Vicente Sancho (CJ Quart): Pregunta perquè s’ha pujat en el pressupost la partida del 

Triangle. 

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Ha sigut un acord dels tres territoris. Abans únicament 

havia la quota fixa, però després sempre pujava per despeses de desplaçaments, 

manutencions, etc... Per això se ha incrementat en la quota fixa + una part de despeses, 

perquè no hi haja despeses variables. 

 

13. Informe Representant del CVJ al Consell Ciutadà de la CVMC. 
 
Miguel Giraldos (Vocal CVJ): Explica en que consisteix i a que es dedica el Consell 

Ciutadà de la CVMC i presenta l’informe que ha realitzat Andreu Yakubuv (Representant 

del Consell Valencià de la Joventut). 

 

Torn de paraula sense intervencions. 

 

14. Propostes de resolució. 
 
Elena Mañas (Vocal CVJ): Llig la proposta de resolució presentada per la Comissió 

Permanent: “Per un oci alternatiu i un consum responsable de la joventut valenciana”. 
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S’obre un torn de paraula: 

 

Miguel Vargas (ASVAES): Agraeix l’esforç de presentar les resolucions. Proposa afegir 

en les exigències i propostes, portar el discurs d’oci alternatiu i consum responsable a 

les administracions. 

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Aclareix que una vegada aprovades sempre es fan 

arribar a les DG amb competències directes en el tema. 

Per exemple, en l’anterior proposta de resolució aprovada,  Pilar i Elena es van reunir 

amb la DG de salut en matèria de salut mental i sexual. 

 

 
Proposta de resolució: “Per un oci alterna-
tiu i un consum responsable de la joventut 

valenciana”. 

S’aprova per assentiment 
 
 
15. Precs i qüestions. 

 

Miguel Vargas (ASVAES): Agraeix la tasca de la CP en la preparació i presentació de 

tota la documentació que s’ha presentat a l’AGO. Dóna ànims per al relleu, tant de CP 

com de ET.  Vol agrair la tasca de la secretària i sobretot al grup d’educació formal. 

 

17. Cloenda. 
 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Per a finalitzar, dedica unes paraules per a acomiadar a 

Raúl Almarcha, actual gerent, i agraeix la seua tasca i dedicació durant els últims anys. 

 

Per altra banda, dona la benvinguda a Cristina García, que a partir d’este moment serà 

la nova gerent del Consell Valencià de la Joventut, i la persona autoritzada per la 

Comissió Permanent del Consell per a dur a terme els tràmits necessaris en 

representació d’aquesta. 
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Acomiada l’AGO, recordant l’activitat del 8M i el curs de formació per a CLJ cap del 

pròxim cap de setmana. A més a més, agraeix l’actitud i la participació durant tot el cap 

de setmana. 

 

Finalitza l’Assemblea General Ordinària a les 13:15 hores. 

 

En València, a 23 de febrer de 2020 
 
Vist i plau 
 
 
Presidenta        Secretària 
Pilar Blasco        Raquel Sanahuja 
        


