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KEVIN ROST CUADRA, amb NIF 20915390H, com a secretari del Consell Valencià de 

la Joventut, creat pel Decret 14/1983, del 5 de febrer, de la Conselleria de Cultura, 

Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i regulat per la Llei 15/2017, de 10 de 

novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut. 

 

INFORMA: 

Que l’entitat JOVES D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ (JEUPV) amb NIF 

G96028899, i domicili a efectes de notificació al Carrer Borrull, nº25, Baix, CP 46008, 

València, va passar de ser entitat de ple dret a ser entitat adherida a la reunió 

plenària del 29 de juny de 2019, per l’incompliment del requisit del Reglament de 

Règim Intern, de tindre implantació en, almenys, 3 comarques diferents, indicat a 

l’article 7.6.e. 

Amb data, 6 de maig de 2021, l’entitat dalt indicada va presentar per registre 

d’entrada del Consell Valencià de la Joventut, l’últim document necessari per a 

complir de nou els requisits per a tornar a ser Entitat de ple dret, en compliment dels 

articles 10 i 15 del RRI. 

RESOLC 

Una vegada analitzada tota la documentació, es verifica que com indica l’article 15 

del RRI, l’entitat compleix els requisits per a canviar el seu estatus, d’entitat 

membre adherida a entitat membre de ple dret, pel que, segons el que indica 

l’article 10.3, del RRI,  la Comissió Permanent emet aquest informe positiu. 
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Aquest informe s’enviarà a totes les entitats membre amb una antelació de 15 dies a 

la celebració de la reunió plenària d’entitats membre de 26 de juny 2021, perquè siga 

inclòs en el punt d’altes i baixes de l’ordre del dia. 

 

Us recordem els drets i els deures que teniu, com a entitat de ple dret. Estan detallats 

als articles 11 i 13 del Reglament de Règim Intern: 

 

Article 11. Drets de les entitats de ple dret 

1. Participar en l’Assemblea General amb dret a triar i ser triades per a formar 

part dels òrgans del Consell Valencià de la Joventut i dret de veu i vot en tots 

els òrgans dels quals formen part. 

2. Participar en les reunions plenàries d’entitats membres amb dret a veu i vot. 

3. Participar en les activitats organitzades pel Consell Valencià de la Joventut. 

4. Participar, sempre que siga possible, en les activitats en què prenga part El 

Consell Valencià de la Joventut. 

5. Tindre accés a la informació, prèvia sol·licitud, a la documentació del 

Consell Valencià de la Joventut. 

6. Proposar assumptes en l’ordre del dia de les assemblees i reunions 

plenàries d’entitats membres, òrgans que decidiran sobre la seua inclusió o 

no. 

7. Presentar mocions o propostes de resolucions davant de l’Assemblea i de 

les reunions plenàries d’entitats membres, d’acord amb el que estableix el 

present reglament. 

8. Sol·licitar la convocatòria de les comissions especialitzades o àrees de 

treball que estime oportú. 

9. Utilitzar, prèvia petició, les infraestructures i serveis del Consell Valencià de 

la Joventut. 

10. Consultar en qualsevol moment, prèvia petició, els comptes i els balanços 

del Consell Valencià de la Joventut 
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Article 13. Deures de les entitats membres de ple dret i adherides 

1. Contribuir amb la seua col·laboració al desenvolupament i promoció del 

Consell Valencià de la Joventut. 

2. Complir la legislació vigent i el Reglament del Consell Valencià de la 

Joventut. 

3. Acceptar i respectar els acords adoptats pels òrgans competents. 

4. Participar en les assemblees, reunions plenàries d’entitats membres i 

comissions especialitzades o àrees de treball. 

5. Pagar les quotes i aportacions que s’establisquen. 

6. Informar el Consell Valencià de la Joventut sobre les variacions que es 

produïsquen en la seua entitat respecte de les condicions d’admissió, i renovar 

la documentació corresponent a les condicions d’admissió amb una 

periodicitat màxima de 3 anys, i cada vegada que hagen tingut lloc canvis en 

els òrgans de direcció i representació. 

7. Presentar, en els dos primers mesos de cada exercici, una memòria de les 

activitats realitzades l’any anterior per l’entitat, segons el model facilitat pel 

Consell Valencià de la Joventut. 

 

Per altra banda, la pèrdua de la condició de membre, es regula a l’article 14 del RRI: 

1. La condició de membre es perdrà: 

a) Per dissolució de l’entitat membre. 

b) Per decisió de l’entitat membre. 

c) Per incompliment del reglament del Consell Valencià de la Joventut. 

d) Per deixar de complir algun dels requisits necessaris per a l’admissió. 

e) Per inassistència a tres assemblees i/o reunions plenàries d’entitats 

membres consecutives. 

f) Per no assistir a cap activitat organitzada pel Consell Valencià de la 

Joventut o a cap reunió de les comissions especialitzades o àrees de treball 

durant un any. 

g) Per impagament injustificat de dues quotes anuals consecutives. 
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h) Per comportaments que impliquen violència física o intimidació dels seus 

representants a altres membres d’entitats del Consell Valencià de la Joventut. 

 

I per tal que aquest certificat i els seus continguts tinguen els efectes oportuns, signe 

amb el vistiplau de la Presidència. 

En València, a 8 de juny de 2021 

 

 

 

 

 

 

Vistiplau 

Cristina Martínez García    Kevin Rost Cuadra 

Presidenta      Secretari 

Consell Valencià de la Joventut   Consell Valencià de la Joventut 
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