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Acta d’acords de la Reunió Plenària
d’Entitats Membre

Consell Valencià de la Joventut

La reunió Plenària d’entitats membre comença en València a 26 de juny de 2021 a
les 10.34 h.
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:
Delegats/ Delegades

ENTITAT

1

Carolina

Cutanda Pérez

CLJ ALACANT

2

Laura

Piqueras López

CLJ ALZIRA

3

Inma

Gomar Fernández

CLJ CARCAIXENT

4

Soraya

Castro Alcázar

CLJ CASTELLÓ

5

Iñaki

Ríos García

CLJ ELDA

6

Rafael

Redondo Medina

CLJ MISLATA

7

Luis

Rios Barona

CLJ SUECA

8

Jesús

Pinero Frances

CLJ VALÈNCIA

9

Guillermo

Delegido Terol

CLJ XÀTIVA

10 Maria

Giménez Lliso

Creu Roja Joventut

11

Montalvá Bonet

FAAVEM

12 David

Baldoví

FEV

13 Jose Manuel

Gea Almudever

Joves amb Iniciativa - Compromís

14 Pablo

Solaz Rodríguez

Joves PV - Compromís

15 Jesús

Tierraseca Rodríguez

Joves Socialistes del País Valencià

16 Pablo

Arévalo Muñoz

NNGG CV

Carla

1

17 Lucía

Hurtado Ballester

OJE

18 Víctor

Carbonell i Tomàs

Scouts Valencians

Convidats i convidades presents en la reunió:
Convidat/Convidada

1

Entitat

Más Llopis

CLJ ALACANT

2 Pau

Zamora Ortiz

Joves Esquerra Unida PV

3 Jordi

Garcia baez

APOSTA JOVE

4 Maria

Ferrando Giner

CLJ CARCAIXENT

5 Miguel

Marí Soria

CLJ CASTELLÓ

6 Victoria

Piñero Perez

Joves Esquerra Unida PV

7 Xabi

Triana gomez

CJE

Pablo Luís

Membres de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut presents,
sense dret a vot:
CP

Càrrec

1 Cristina Martínez García

Presidenta

3 Alexandre Tomás Martínez

Vicepresident 1º

2 Irene Peris López

Vicepresidenta 2ª

4 Kevin Rost Cuadra

Secretari

5 Sonia Gil Sempere

Tresorera

6 Benjamí Mompó Peruga

Vocal

7 Andrea Gigante Melego

Vocal

En total s'acrediten 18 delegats i delegades de 18 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.
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1. Inauguració de la Reunió Plenària d’Entitats membre.
Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Dóna la benvinguda agraeix l’assistència a les
persones presents i recorda les mesures de seguretat i indicacions per a la plenària.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Llig el llistat de persones acreditades assistents a la
plenària amb un resultat de 16 persones delegades, 3 invitades i un delegat sense
vot.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.
1.

Inauguració de la Reunió Plenària d’Entitats membre.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la Plenària anterior.
4. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria
de l’1%.
5. Seguiment del pla de treball.
6. Seguiment econòmic.
7. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
8. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
9. Precs i qüestions.
10. Cloenda.

Torn de paraules:
David Baldoví (FEV): Proposa una modificació de l’ordre del dia per afegir el punt
“Informacions varies” en el punt 10 perquè a la mesa recorden activitats sense
utilitzar els precs i preguntes.
S’ aprova el canvi per assentiment, i l’ordre del dia queda de la següent manera:
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1.

Inauguració de la Reunió Plenària d’Entitats membre.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la Plenària anterior.
4. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria
de l’1%.
5. Seguiment del pla de treball.
6. Seguiment econòmic.
7. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
8. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
9. Precs i qüestions.
10. Informacions varies.
11. Cloenda.

S’aprova l’ordre del dia
per assentiment.

3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la Plenària anterior.
Kevin Rost (Secretari CVJ): Explica que com que al acta es va enviar per correu
previament, no es llig.

S'aprova l'acta de la RPEEMM
del 24 d’octubre de 2020 per assentiment.

4. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria de l’1%.
Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica que s’han enviat dues propostes de
bases per a l’1%, l'única diferència és que en una de les propostes continua mantenintse que els projectes han de ser de cooperació, com les bases que hem tingut fins ara
i les altres bases són per a projectes socials en general.
S’exposen les dues opcions de bases proposades:
-

Projectes de cooperació

-

Projectes socials o cooperació.
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Torn de paraules:
David Baldoví (FEV): Exposa que l’1% no deuria estar enfocat a projectes locals ja
que en aquests podem fer accions. L’objectiu es retornar a països de fora. Considera
que deuria ser només de cooperació.
Es voten les propostes per separat:
-

Projectes de cooperació: 6 vots.

-

Projectes socials o cooperació: 10 vots.

S’aproven les Bases de Projectes socials +
cooperació amb 10 vots a favor.

5. Seguiment del pla de treball.
Kevin Rost (Secretari CVJ): Explica que és un seguiment dels projectes, activitats
i accions del Pla de Treball. Dóna la paraula a cada persona de la Comissió
permanent perquè explique el seu bloc.
6. Seguiment econòmic.
Sonia Gil (Tresorera CVJ): Exposa la situació del balanç econòmic.
Torn de paraules:
David Baldoví (FEV): Comenta que estaria interessant que per a properes vegades
es mostren els fons propis per saber quant podem emprar en cas de que no rebem
les subvencions.
Sonia Gil (Tresorera CVJ): Explica que es va començar l’any emprant els fons propis
perquè no havíem rebut el conveni de l’IVAJ, però com que ja l’hem rebut estem
emprant els diners del conveni i hem tornat els diners al fons propis.
Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Ens apuntem lo dels fons propis per a la
propera.
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7. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
Kevin Rost (Secretari CVJ): Explica que hem rebut la sol·licitud de Joves d'esquerra
unida del País Valencià (JEUPV), entitat adherida del Consell, per a tornar a ser
Entitat de Ple dret, després d'haver aconseguit tota la documentació que li mancava.
Recorda que si alguna entitat ací present necessita assessorament per a poder
realitzar el procediment, que consulten a l'equip tècnic.
Es ratifica la sol·licitud de JEUPV, i l’entitat
torna a ser de ple dret una vegada finalitze
la Reunió Plenària.

8. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.
Kevin Rost (Secretari CVJ): Explica que hem rebut una proposta de resolució
d'urgència. Com que no s'ha presentat en temps i forma, primer s'ha de votar la
urgència.
Sonia Gil (Tresorera i responsable del Bloc d'Acció Social): Exposa la urgència.
Torn de paraules:
David Baldoví (FEV): Exposa que no hem d’acomodar-nos en presentar les
resolucions per urgència, perquè tenim que tenir temps i possibilitat de debatre-les
en les entitats.
S’aprova la urgència per assentiment.
Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica el procés que s’ha seguit per a treballar
la resolució, durant 4 sesions al grup de treball d’acció social.
Sonia Gil (Tresorera CVJ): Explica les persones que han composat el grup de
treball d’acció social, entitats com: Jovesord, CLJ Carcaixent, JEUPV, Aquarius
Supervivents 2019, Joves PV-Compromís, Creu Roja, Don Bosco, FISAT i la CP del
CVJ.
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Pablo Solaz (Joves PV Compromís): Llig la proposta de resolució, ja que, com és
d’urgència s’ha de llegir sencera

S’aprova la proposta del grup d’acció social per:
1 vot en contra, 1 abstenció, 15 vots a favor.

9. Precs i qüestions.
Guillermo Cuenca (CLJ Xàtiva): Agraeix el treball i la tasca. La joventut som un
col·lectiu que està lluitant per eixir d’aquesta pandèmia i estem molt contentes de
poder contribuir en el CVJ.
10. Informacions varies.
Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica les pròximes activitats que tindran lloc
en els pròxims mesos:
-

12 agost, Dia de la joventut: Serà un campanya que anirà encaminada en
visibilitzar les activitats i accions que s’estan fent des de les entitats, per a
reivindicar que les persones joves no ens aturem.
Per altra part, estem fent una recopilació d’activitats i ofertes d’oci de les
entitats amb motiu d’aquest dia i a banda, una exposició, per això necessitem
que ens envieu imatges que siga representativa de les activitats que heu fet
durant aquest any, malgrat la pandèmia.
El mateix dia 12, farem un acte al CCCC amb diverses activitats i un concert,
pròximament us arribarà la invitació.

Sonia Gil (Tresorera CVJ): Convida a totes les entitats a assistir a l’acte d’aquesta
vesprada, de l’orgull, al mateix Jardí Botànic, on haurà micròfon obert, un mural,
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taula rodona i més sorpreses. Per altra banda, el dilluns anirem a la manifestació
amb LAMBDA.

11. Cloenda

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Dóna les gràcies a totes les entitats i consells
per l’assistència i participació. Anima a les entitats a participar dels grups de treball,
així com a proposar nous. Conclou la reunió plenària sent les 13:15h.
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Vist i plau
Cristina Martínez García

Kevin Rost Cuadra

Presidenta

Secretari

Consell Valencià de la Joventut

Consell Valencià de la Joventut
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