
Convocatòria per a cobrir la plaça de secretaria tècnica del Consell Valencià de la Joventut



Acta d’acords Reunió Plenària d’Entitats Membre - Sant Vicent del Raspeig - 26 de juny 2022

L’Assemblea General Ordinària comença en San Vicent del Raspeig a 26 de juny de 2022 a les 11:03 h.
D’acord amb l’article 29 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 Laura Piqueras López CLJ ALZIRA

2 Izam Arenas Pina CLJ ELDA

3 Carolina Cutanda Pérez CLJ ALACANT

4 Víctor Carbonell i Tomàs CLJ GANDIA

5 Xavier Fos Colomer CLJ SUECA

6 Pablo Bottero CLJ VALÈNCIA

7 Victoria Piñero Pérez Joves Esquerra Unida PV

8 Iñaki Ríos García Joves Socialistes del País Valencià

9 Paula Sánchez Ballester Joves PV - Compromís

10 LauraBermejo Huete Federació Valenciana d’Estudiants (FAAVEM)

11 Jose LuisRufete Gómez Organización Juvenil Española (OJE)

12 Daniel Molins Bañó Scouts Valencians

13 Luis Albors Almela Juniors MD

14 David Baldoví Federació d’Escoltisme Valencià

15 Carla Gómez Campos Nuevas Generaciones CV

16 Rocío Pascual Rodríguez Joves CCOO PV

17 Esther Martínez Ferrando Federació de Centres Juvenils Don Bosco

Convidats i convidades presents en la reunió:

Convidat/Convidada Entitat

1 Guillermo Fernández Martínez ESN España

2 PauSadurní Sanchis Jovent Republicà

3 Jordi Garcia Baez APOSTA JOVE-PV

4 Héctor Manuel Espinosa Ferrer Joves PV - Compromís

5 Aysa Mustafa Rubio Joves Esquerra Unida PV

6 Yasmina Crespo Pastor CLJ ALZIRA

7 Marcos Cunchillos Just Federació Valenciana d'Estudiants (FAAVEM)

8 Rocío Briet Reyes Joves Socialistes del País Valencià

9 Evelyn Lisseth Rojano Fernández ESN España

10 Ainhoa Guilló Sempere Federació de Centres Juvenils Don Bosco

11 Jesús Pinero Frances CLJ VALÈNCIA

12 Daniel de la Casa Trigueros Jovesord CV

13 Lucía Sáez Risueño Jovesolides
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Membres de la Comissió Permanent 
del Consell Valencià de la Joventut presents, sense dret a vot:

CP Càrrec

1 Cristina Martínez García Presidenta

2 Alexandre Tomás Martínez Vicepresident 1er

3 Irene Peris López Vicepresidenta 2na

4 Sonia Gil Sempere Tresorera

5 Kevin Rost Cuadra Secretari

6 Andrea Gigante Melego Vocal

7 David Barbancho Martínez Vocal

En total assisteixen 17 delegats i delegades de 17 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, l’assemblea queda vàlidament constituïda en segona convocatòria i dóna inici a 
continuació.

1. Inauguració de la Reunió Plenària d’Entitats Membre del 
Consell Valencià de la Joventut.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Dóna la benvinguda i agraeix l’assistència a les persones presents.
Kevin Rost (Secretari CVJ): Llig el llistat de persones acreditades assistents a l’Assemblea amb un resul-
tat de 12  persones delegades amb veu i vot i 13 invitades.

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

Kevin Rost (Secretari CVJ): Llig 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. Seguiment del pla de treball.

5. Seguiment econòmic.

6. Modificació del pressupost 2022.

7. Presentació i aprovació, si escau, dels projectes per a la convocatòria de l’1% del pres-
supost de 2022.

8. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.

10. Espais de representació CVJ.

11. Informació general.

12. Precs i qüestions.

13. Cloenda.
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Kevin Rost (Secretari CVJ): Proposa una modificació de l’ordre del dia per a afegir un punt en relació amb 
els espais de representació del CVJ, perquè els diferents representants del espais puguen explicar el que 
fan, substituint el punt 18, per “Espais de representació”.

Quedant de la següent manera:

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. Seguiment del pla de treball.

5. Seguiment econòmic.

6. Ratificació de la modificació del pressupost 2022.

7. Presentació i aprovació, si escau, dels projectes per a la convocatòria de l’1% del pres-

supost de 2022.

8. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.

10. Espais de representació CVJ.

11. Informació general.

12. Precs i qüestions.

13. Cloenda.

S’aprova la modificació, així com 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 les actes s’han enviat en temps i forma no s’han de 
llegir. 

Torn de paraules sense intervencions.

S’aprova l’acta de la Plenària d’octubre 2021 

celebrada a Benicàssim (Castelló)

Wper assentiment.
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4. Seguiment del pla de treball

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica les accions i campanyes dutes a terme dins del bloc de 
comunicació política, especialment es parla sobre l’estudi de salut mental elaborat pel CVJ i que fou 
presentat darrerament al CCCC. També explica les diferents reunions fetes amb entitats i administració. 
Finalment, comenta els projectes de futur.

Alexandre Tomás (Vicepresident 1er CVJ): Explica la campanya de l’1 de maig, dia internacional del 
treball, que fou la principal acció del bloc de socioeconòmica i també les reunions dutes a termes. Final-
ment, comenta els projectes de futur.

Àlvar López de Medina (Vocal CVJ): Explica com va ser la primera trobada de l’itinerari formatiu de CLJ, 
així com els altres projectes que tenen en marxa. Kevin comenta els projectes de futur.

Andrea Gigante (Vocal CVJ): Comenta les activitats del bloc de Participació, la Mesa amb Tigrillo, les 
diferents reunions i la seua participació en jornades i meses. Explica les activitats d’Enfortint-nos, el Jocc 
i comenta la resta de projectes de futur. 

Irene Peris (Vicepresidenta 2na): Explica el treball dut a terme en el bloc d’educació integral, especial-
ment aquelles activitats sobre ENF i David explica allò relacionat amb educació formal i accions culturals, 
Dia Mundial de l’Art. Finalment, comenta els projectes de futur. 

Sonia Gil (Tresorera CVJ): Comenta què forma part del bloc d’acció social i explica la campanya del 
Dia del medi ambient i Orgull LGTB i reunions i seguiment amb entitats i exposa la resta d’accions fetes 
durant aquestes setmanes. Comenta que els Grups de Treball no estan funcionant. Finalment, explica 
els pròxims projectes. 

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica l’estat en el què es troba el conveni sobre mesqueacampar.
org i comenta el perquè en 2022 no s’ha signat amb la conselleria.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Obri un torn de paraula tancat: 

Es reprén la plenària després d’esmorzar on es farà una activitat sobre incidència en pressupostos de la 
Generalitat Valenciana de 2023.

5. Seguiment econòmic

Sonia Gil (Tresorera CVJ): Explica els canvis en el pressupost del CVJ. Explica el canvi a partir de la no 
signatura del conveni amb Medi Ambient i, en general, tots els canvis necessaris degut a l’activitat del 
CVJ. Explica el percentatge de l’executat. També explica quin és el volum d’ingressos rebuts, a partir dels 
convenis. Comenta que necessitem els ingressos per poder tindre major solvència i no tindre problemes 
de recursos econòmics d’ací uns mesos.

6. Ratificació de la modificació del pressupost 2022.

Es comenten els canvis del pressupostos del CVJ en 2022.

No hi ha cap intervenció en el torn tancat de paraula. 

Es ratifiquen els canvis.
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7. Presentació i aprovació, si escau, dels projectes per a la 
convocatòria de l’1% del pressupost de 2022.

S’exposen els dos projectes presentats:

Luis Albors (Juniors MD):  Explica el projecte que han presentat, “Cultivando un futuro mejor”, APS con el 
centro de menores Hogar Mare de déu dels Desemparats i l’entitat Cáritas.

David Baldoví (FEV): Presenta el projecte que han presentat, “Llavors per l’empoderament femení indíge-
na”, amb l’entitat Perifèries.

S’aprova el projecte de JUNIORS MD amb 8 vots a favor.

Projecte FEV: 6 Vots i 2 abstencions.

8. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.

No hi ha.

9.  Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de 
resolució.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica que hi ha una proposta de resolució d’urgència i dona la pa-
raula a l’entitat que la presenta.

Vicky (JEUPV): Explica la temàtica de la mateixa i el perquè de la urgència. La proposta tracta sobre la 
tràgica situació que es viu a Melilla en defensa dels drets humans de les persones joves migrants.

S’aprova la urgència per assentiment.

Vicky (JEUPV):  Llegeix la proposta de resolució.

S’aprova la proposta de resolució “ En defensa del drets humans de les

 persones joves migrants” amb: 11 vots a favor i 5 abstencions

10. Espais de representació CVJ.

S’expliquen els espais de representació en els què participa el CVJ.

CJE: Es posa el vídeo de Xabi Triana. 
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Cristina comenta que en octubre canvia la comissió permanent del CJE i explica que la CP del CVJ ha 
renovat l’aval del nostre consell perquè es presente per a la pròxima CP del CJE en nom del CVJ, si bé 
amb algunes condicions de rendició de comptes i comunicació més fluida. 

11. Informació general.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Comenta que els GT no estan funcionant i era una demanda que 
les entitats membre van transmetre, per a potenciar la participació de consells i entitats. Per això, es va 
a fer una trobada de grups de treball (15.10.22), creant un espai per debatre i parlar d’allò que ens inte-
resse més, poder fer reflexions conjuntes. 

La CP està entrant a la recta final, en tornar d’estiu començarà el procés de relleu i en octubre es con-
vocaran les reunions del GT. Es parla de començar a tantejar perfils interessants per poder formar la 
pròxima CP.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Comenta que està novament obert el procés per la modificació del regla-
ment de règim intern, el formulari es tanca el dia 30.

Es comenten les pròximes dates: TROVACOLO i 12A.

12. Precs i qüestions.

oves PV: Es pregunta si hi ha previsió de que isca la trobada del Triangle.

Des de la CP s’explica que no s’estan fent reunions i que aquesta setmana s’ha enviat un correu per fer 
un patronat i parlar de la trobada. Si la trobada ix i les entitats volen participar, endavant. Com a patro-
nes primer volen acabar de revisar la documentació. De moment, no hi ha res tancat. 

CLJ València: Pregunten si s’esperaran a la pròxima plenària per enviar la documentació? o explicaran 
abans el que està passant? 

Des de la CP comenten que aquest tema no s’ha de tractar online, ara està la gestoria revisant-ho, 
veient els tempos, potser que sí que siga possible explicar-vos-ho abans de la plenària. Si tenim la 
informació abans, podem convocar el grup de treball i parlar-ho. 

13. Cloenda 

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Dona les gràcies per part de tota la Comissió Permanent, a totes 
les entitats i consells per l’assistència i participació tant en l’assemblea com als grups de treball.

Conclou la reunió plenària d’entitats membre sent les 14:16h.

Vist i plau     
Cristina Martínez García    Kevin Rost Cuadra
Presidenta      Secretari      
        
Consell Valencià de la Joventut   Consell Valencià de la Joventut


