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



Acta d’acords Assemblea General Ordinària - El Campello - 9 i 10 d’abril de 2022

L’Assemblea General Ordinària comença en El Campello a 9 d’abril de 2022 a les 10:32 h.
D’acord amb l’article 18 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 Álvaro Bajo González CJ ALACANT

2 Claudia Muñoz Prol CJ ALACANT

3 Inma Gomar Fernández CJ CARCAIXENT

4 Xavier Fos Colomer CJ SUECA

5 Andrea Pérez Iborra CJ SUECA

6 Rocio Barbeito Lojo CJ VALÈNCIA

7 Jesús Pinero Frances CJ VALÈNCIA

8 Soraya Castro Alcázar CLJ CASTELLÓ

9 Miguel Marí Soria CLJ CASTELLÓ

10 Alexandra Boluda Sendra CLJ XÀTIVA

11 Guillermo Delegido Terol CLJ XÀTIVA

12 Irene Pina Rodríguez Federació d'Escoltisme Valencià

13 David Baldoví Federació d'Escoltisme Valencià

14 Esther Martínez Ferrando Federació de Centres Juvenils Don Bosco

15 Irene González Vergara Joves amb Iniciativa - Compromís

16 María Cueva Garcés Joves CCOO PV

17 Manuela Vera García Joves CCOO PV

18 Victoria Piñero Pérez Joves Esquerra Unida PV

19 Bibiana Sánchez Alepuz Joves Esquerra Unida PV

20 Héctor Manuel Espinosa Ferrer Joves PV - Compromís

21 Valentina Cortegoso Joves PV - Compromís

22 David Barbancho Martinez Joves Socialistes del País Valencià

23 Rocío Briet Reyes Joves Socialistes del País Valencià

24 Carla Gómez Campos Nuevas Generaciones CV

25 Dario Carrasco Catala Nuevas Generaciones CV

26 Javier Alcayde Peydro Organización Juvenil Española (OJE)

27 Marta Peydro Vidal Organización Juvenil Española (OJE)

28 Daniel Molins Bañó Scouts Valencians

29 Núria Muriana Miró Scouts Valencians
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Convidats i convidades presents en la reunió:

Convidat/Convidada Entitat

1 Alejandro López Besalduch ESN España

2 Pau Sadurní Sanchis Jovent Republicà

3 Miriam Gil Alcutén Jovesolides

4 Bayan Bahra Alborghli Jovesolides

5 Adrián García Andrés ESN España

6 Andrea Martínez Villena Joves Socialistes del País Valencià

7 Iñaki Ríos García Joves Socialistes del País Valencià

8 Carlos Gómez Pitarch CJ CASTELLÓ

9 Víctor Carbonell i Tomàs CJ GANDIA

10 Nhabi Iturbide Jimenez Lambda Valencia

11 Imán Mohamed Mahrous Puche Ambaixada Valenciana pel diàleg amb la joventut

12 Juan Francisco Berbegal Ortega Ambaixada Valenciana pel diàleg amb la joventut

13 Robin Ruiz Segarra Consell Infància i Adolescència

14 Tiziana Nerea Martin Fridays For Future Alicante

15 Ximo Prats Martínez Joves en Marxa

16 Laia Chorro Cabrera Joves en Marxa

17 Arnau Pastor Muñoz Joves en Marxa

18 Aitana Barceló Hernández Joves en Marxa

19 Saray Monasor Carrión Joves en Marxa

20 Mar Rodriguez Rodriguez Joves en Marxa

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 Benjamí Mompó Peruga Vocal

En total assisteixen 29 delegats i delegades de 16 entitats membre de ple dret del CVJ. Per tant, en virtut 
de l’article 21 del RRICJCV, en concórrer una tercera part dels membres de ple dret, en segona convoca-
tòria, hi ha quòrum suficient, l’assemblea queda vàlidament constituïda en segona convocatòria i dóna 
inici a continuació.
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1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià 
de la Joventut.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Dóna la benvinguda agraeix l’assistència a les persones presents i 
recorda les mesures de seguretat i indicacions per al cap de setmana. 

Kevin Rost (Secretari CVJ): Llig el llistat de persones acreditades assistents a l’Assemblea amb un resul-
tat de 29 persones delegades amb veu i vot i 20 invitades.

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

Kevin Rost (Secretari CVJ): Llig l’ordre del dia:

1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.

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

3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

4. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.

5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2021.

6. Seguiment del pla de treball.

7. Calendari 2022.

8. Grups de treball.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2022.

10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022.

11. Presentació i aprovació, si escau, de les modificacions al RRI.

12. Ratificació dimissió membre Comissió Permanent.

13. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures a les vacants de la CP.

14. Presentació i aprovació, si escau, de les candidatures al Consell Rector del IVAJ.

15. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria del 1% del pressupost 
de 2022.

16. Presentació resultats projecte 1% de 2021 “Ludoteca, el Progreso, Honduras”.

17. Informe situació Fundació Triangle Jove.

18. Informe del representant del CVJ al Consell Ciutadà de la CVMC.

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

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

21. Informació general.

22. Precs i qüestions.

23. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària del CVJ.

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”.
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Quedant de la següent manera:

1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.

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

3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

4. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.

5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2021.

6. Seguiment del pla de treball.

7. Calendari 2022.

8. Grups de treball.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2022.

10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022.

11. Presentació i aprovació, si escau, de les modificacions al RRI.

12. Ratificació dimissió membre Comissió Permanent.

13. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures a les vacants de la CP.

14. Presentació i aprovació, si escau, de les candidatures al Consell Rector del IVAJ.

15. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria del 1% del pressupost 

de 2022.

16. Presentació resultats projecte 1% de 2021 “Ludoteca, el Progreso, Honduras”.

17. Informe situació Fundació Triangle Jove.

18. Espais de representació

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

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

21. Informació general.

22. Precs i qüestions.

23. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària del CVJ.

S’aprova la modificació i l’ordre del dia per assentiment.

3. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les Assemblees 
anteriors.

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 l’AGO d’abril 2021 celebrada a El Campello (Alacant)

per assentiment.
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4. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell 
Valencià de la Joventut.

Vicent Sancho i Miguel Marí (Auditors Interns):  Expliquen l’informe d’auditoria interna, que s’ha enviat 
en temps i forma a totes les entitats.

Torn de paraula sense intervencions.

S’aprova l’informe d’auditoria interna de 2020 per 

18 vots a favor / 1 abstenció

5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2021.

Sonia Gil (Tresorera CVJ): Explica el balanç que s’ha enviat prèviament a totes les entitats en temps i 
forma, capítol per capítol.

Torn de paraula sense intervencions.

S’aprova el balanç econòmic de 2021 per assentiment.

6. Seguiment del pla de treball.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica que es va fer un seguiment de les coses que ens havíem 
marcat al pla de treball, i que es farà un repàs de les coses que s’han fet des de l’últim seguiment, es a 
dir, des de l’última plenària d’octubre.

Les persones de la CP, exposen tot el que s’ha fet des dels seus blocs.

Cristina Martínez: Bloc de Comunicació Política:

1. Participació en l’inFòrum 2021, tant en la mesa inaugural a nivell polític com en els espais de treball 
com a equip tècnic.
2. Premis Tresdeu.
3. Participació campanya Any Europeu de la joventut amb Presidència de la GVA.
4. Participació a l’acte “el present de la joventut” organitzat per Iniciativa del poble valencià.
5. Reunió en el Grup Parlamentari Podem per fer incidència en la Llei de Salut Mental valenciana.
6. Reunió amb el Grup Parlamentari C’s per tractar les reivindicacions d’ambdues parts i treballar-les 
des de Corts Valencianes.
7. Reunió de seguiment PLA ARIADNA.
8. Participació en l’encontre de joves valencianes amb la comissaria europea de Cohesió i Reformes.
9. Presentació de l’informe de Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España del 
primer semestre de 2021
10. Participació en Bona Vesprada
11. Seguiment i avaluació intermitja de l’Estratègia Valenciana de Joventut.
12. Pla de comunicació 2022.
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Projectes de futur Bloc de Comunicació Política:

Pressupostos GVA.

Debat política general.

Presentació de l’estudi sobre Salut Mental.

Dia Internacional de la Joventut.

Alex Tomás: Bloc de Socioeconòmica:

1. Grups de Treball durant la Plenària: Socioeconòmica.
2. Participació en el I’encontre d’habitatge d’emancipació juvenil.
3. Reunió amb Héctor Illueca Ballester (vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bio-
climàtica) i Purificación Peris
(DG Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i
Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana). Presentació amb el nou vicepresident i comunicació 
d’accions conjuntes en el futur.
4. Participació en la mesa d’habitatge jove.
5. Publicació sobre l’accés a l’habitatge “l’escape room del que no podràs eixir”.
6. Reunió amb la FECOVI (Federació de Cooperatives d’Habitatges).

Projectes de futur Bloc de Socioeconòmica:

1M: Dia del treball
Guia sobre habitatge per a joves.

Kevin Rost: Bloc de Territorial

1. Itinerari Formatiu de Consells Locals de Joventut - Trobades de Novembre de 2021 i Febrer de 2022.
2. Inici del projecte europeu “Jóvenes Glocales” per a treballar la Incidència Política amb els CLJ.
3. Seguiment de les al·legacions al Decret
4. Reunions amb l’IVAJ per als convenis amb els CLJ i donar-los suport en les justificacions.
5. Pla d’Entitats: Ronda de visites als CLJ per a conèixer la seua realitat i necessitats i plantejar accions.
6. Treball amb municipis: Jornades de Diàleg Estructurat a Pego. Joves per una Europa Rural Sostenible.
7. Treball amb municipis: Taller Participatiu “Joves Rurals: Festa i Oci. Pràctiques i Reptes en Contexts 
de Pandèmia.”
8. Participació a la Comissió de Relacions Internacionals (CRI) del CJE.

Projectes de futur Bloc de Territorial

Campanya de Promoció i Visibilització dels Consells Locals de Joventut - Conjunta amb l’IVAJ.
Potenciar la territorialitat i la vertebració del territori a través de les accions i trobades del CVJ.
Contactar amb municipis amb teixit associatiu per a facilitar la creació de nous CLJ.
Propiciar el treball en xarxa i la cooperació entre els CLJ i els grups de Joves en Marxa.
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Irene Peris: Bloc de Participació

1. Trobades de la Borsa de Formació: 3º de 2021 i 1ª de 2022.
2. Dia del voluntariat: campanya en xarxes socials “Sempre hem estat ací” i premis voluntariat.
3. Procés d’incorporació a la Borsa de Formació 2022.
4. Parlament Valencià Jove.
5. Visites informatives d’alumnat de TASOC, Informació Juvenil i Mediació Comunitària.
6. Seguiment i avaluació intermitja de l’Estratègia Valenciana de Joventut.
7. Projecte d’educació per a la participació en IES amb grups de 1r de l’ESO, a partir del conveni amb la 
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
8. Participació en els grups de treball de la Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme.

Projectes de futur Bloc de Participació

Enfortint-nos.
Projecte d’educació per a la participació en IES amb grups de 1r de l’ESO, a partir del conveni amb la 
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Treball per a una millor gestió de les ajudes enfocades a les entitats juvenils (IVAJ, IRPF...).

Cristina García: Bloc d’Educació Integral

1. Dia de l’estudiantat: acte “Escoltem l’estudiantat”.
2. Dia de l’educació: publicació.
3. Grup de treball d’Educació No Formal.
4. Participació en el Fòrum d’Escoles de l’IVAJ.

Projectes de futur Bloc d’Educació Integral

Dia Mundial de l’Art.
Treball per a una millor gestió de les ajudes enfocades a les entitats juvenils (IVAJ, IRPF...)
Grup de Treball d’Educació No Formal.
Grup de Treball d’Escoles d’Animació Juvenil.

Sonia Gil: Bloc d’Acció Social

1. Grups de Treball durant la Plenària: Feminismes, Sostenibilitat, Socioeconòmica i Diversitat.
2. Grup de Treball de Diversitat.
3. Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA i el VIH: campanya “Millor previhndre”
4. Dia Europeu de la Salut Sexual: “Sexualitat per a dummies”
5. Dia de la Lluita contra el Canvi Climàtic 2021: “El futur que ens espera”. En col·laboració amb Fridays 
For Future.
6. Jornada de reflexió i debat: davant el repte climàtic: movimiments socials i educació ambiental.
7. Reactivació del treball del web mesqueacampar.org.
8. Col·laboració Informe EAPN i participació manifestació Pobresa Zero.
9. I Trobada de la Xarxa de Dones.
10. Dia de la dona: participació en la manifestació junt al CLJ València.
11. Participació en els grups de treball del procés participatiu de consulta prèvia per a la llei valenciana 
d’igualtat de la GVA.
12. Constitució del Consell Valencià de les Dones com a vocalia.
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Per altra banda, Sonia explica l’assumpte relatiu al conveni de col·laboració amb l’entitat Movimiento con-
tra la Intolerancia. 

Sonia exposa que el dimarts, 29 de març, es va renovar el conveni de col·laboració amb aquesta entitat 
després d’un any de treball conjunt i que les activitats emmarcades en aquest acord guardaven relació 
amb el projecte Joves en Marxa, a través del qual havien fet dues formacions a dos dels grups de joves. 

Sonia explica que posteriorment a la signatura es va posar en el nostre coneixement certa informació 
sobre diversos materials editats per aquesta entitat, així com publicacions a les seues xarxes socials amb 
contingut que podria ser contrari als posicionaments del CVJ. 

Sonia explica que es va realitzar una investigació interna per a corroborar si existia alguna raó per la qual 
s’havia de posar fi a la col·laboració i que es van detectar certs materials en el web de Movimiento contra 
la Intolerancia i en les seues xarxes socials amb informació que era incompatible amb alguns posiciona-
ments del CVJ. 

Sonia explica que algunes d’aquestes informacions tenien a veure amb el concepte de discurs d’odi o l’ús 
del llenguatge per a parlar de determinats fenòmens socials, així com un cert adulcentrisme. 

Sonia explica que aquestes qüestions entraven en conflicte amb els posicionaments del CVJ i es va de-
cidir que no era viable continuar la relació amb aquesta entitat. 

Sonia conclou que el dimarts, 5 d’abril, es va mantenir una reunió amb Àngel Galán, membre de Mo-
vimiento contra la Intolerancia, per a traslladar-li la decisió, explicar els motius i respondre a les seues 
preguntes.

Projectes de futur Bloc d’Acció Social

Treball amb l’Ambaixada Valenciana dins del VIII Cicle del Diàleg amb la Joventut.
Grup de Treball de Sostenibilitat.
5 de juny. Dia del Medi Ambient.
Incidència amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, per a la millora del conveni pel web mesqueacampar.org
20 de juny. Dia de les persones refugiades: col·laboració amb Aquarius.
Dia de l’Orgull LGTB.
Publicació de posicionaments a partir de les propostes de resolució aprobades.

7. Calendari 2022.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica que aquesta informació ja es va enviar a principi d’any a totes 
les entitats, però consideraven important comentar algunes coses perquè ho tingueu en compte.

• Les 3 formacions del pla anual que es van a fer durant l’any ja se sap quines seran, a les nostres 
xarxes socials està tota la informació.

• Reunions estatutàries: S’informa que l’assemblea de canvi de CP, que des de fa uns anys es realit-
za en assemblea general extraordinària a final d’any, per petició tècnica i de les entitats, s’ha decidit 
traslladar a què es realitze en assemblea general ordinària al primer quadrimestre de l’any. Es tracta 
de qüestions pràctiques i organitzatives, perquè actualment quan una CP entra a desembre, li toca 
defensar a la seua primera assemblea un balanç que no ha treballat, ja que l’any comptable es tanca 
a principis d’any. Per tot açó, aquesta CP i totes les següents canviaran a principi d’any, ja que també 
d’aquesta manera, tot quadrarà més a nivell tècnic, però també a nivell d’acompanyament a les noves 
persones que entren.
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• Per altra banda, hi ha un altre canvi amb la plenària de juny, respecte a la primera data que us vam 
enviar. En lloc de ser dissabte 25, serà diumenge 26, després de consultar-ho a les entitats d’Alacant, 
ja que coincideix amb Fogueres. Es farà de nou a Alacant, per a facilitar a les entitats de la zona el 
desplaçament.

• La Trobada de Joves en Marxa també ha canviat la data, serà: 5, 6, 7 i 8 de juliol.

• Mini Parlament: Us informarem més endavant, però enguany no hi haurà Parlament Valencià Jove ja que 
és un projecte molt exigent a nivell tècnic i pressupostari, no obstant això, farem una cosa pareguda.

8. Grups de treball

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica com serà la resta del dia, per a treballar en conjunt totes les 
entitats. La proposta és una resposta a les necessitats que ens heu transmés, tant entitats com Consell 
Locals, per a fer reflexió de les nostres entitats, sobre si faciliten la participació, quin tipus de participació 
estem tenint i com podem garantir la viabilitat i el relleu de futur, i quines coses tenim en comú i quines 
coses podem aprendre unes d’altres.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Comenta que farem un recés de l’assemblea fins demà a les 10h.

-----------------------------------

Es reprèn l’assemblea el diumenge 10 d’abril a les 10:00h.

----------------------------------

Sonia Gil (Tresorera CVJ): Recorda que s’està fent un comptatge de gènere per al Pla d’Igualat. 

Kevin Rost (Secretari CVJ): Recorda el sistema de votacions i els torns de paraula.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del 
pressupost de 2022.

Alex Tomás (Vocal CVJ): Presenta les Bases d’execució del pressupost de l’any 2022 que s’ha enviat a 
totes les entitats en temps i forma.

Es mantenen pràcticament igual que les de l’any passat. Els canvis més significatius respecte a l’any 
anterior són:

Pujada del preu de manutenció per a dinars o sopars. 
S’augmenta 2€ en els dinars i sopars tant en cap de setmana com entre setmana, ja que degut a 
l’augment del preu de les coses i després d’una diagnosi dels pressupostos de la zona, sobretot a la 
ciutat de València, el pressupost anterior es quedava un poc ajustat.

Torn de paraula sense intervencions.

S’aproven les Bases d’execució del pressupost 2022 per assentiment.
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10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022.

Sonia Gil (Tresorera CVJ): Presenta el pressupost del pressupost de l’any 2022 que s’ha enviat a totes 
les entitats en temps i forma.

Torn de paraula amb intervencions que no contenen acords.

S’aprova el pressupost 2022 per assentiment.

11. Presentació i aprovació, si escau, de les modificacions al RRI.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Kevin comenta abans de començar que es va obrir un període de temps 
perquè les entitats enviaren les seues propostes al respecte del RRI, i que no es va rebre cap aportació 
ni proposta.

Aquest RRI es va aprovar en 2018, i des d’eixa data hem detectat diverses qüestions i necessitats. És 
per això que proposem únicament unes modificacions tècniques al RRI, perquè siga més operatiu, fàcil 
treballar, participar i d’acord amb la realitat, tant per part del CVJ, com per part de les entitats.

Algunes entitats pregunten sobre alguns articles que no queden clars: Articles 18, 29, 35 i 55.
Es fa la reflexió que s’ha de treballar des de les entitats, perquè no torne a ocórrer el que no participen i 
d’aquesta manera es puga treballar prèviament.

Finalment, es decideix no votar el document i ajornar la votació, amb el compromís de les entitats d’haver 
revisat i treballat tot el document, mitjançant un procés participatiu.

Per part del CVJ, treballarem abans les propostes que s’han comentat hui, per ja portar una proposta quan 
es faça el procés participatiu, i en principi, si cap entitat fa cap aportació més, la resta d’articles en els 
quals no s’ha dit res, es quedarien com s’ha proposat al document.

S’ajorna la votació.

12. Ratificació dimissió membre Comissió Permanent.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Dona la paraula al company Benjamí Mompó.

Benjamí Mompó (Vocal CVJ): Agraeix a totes les persones que han compartit Comissió Permanent amb 
ell al llarg d’aquests anys. 

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): També vol dedicar unes paraules a Benja, per part de la Comissió 
Permanent. Agraeixen molt la seua tasca i el trobaran molt a faltar. Afegeix que a Joves Socialistes han 
d’estar molt orgulloses de tindre al capdavant una persona com ell.

13. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures a les vacants 
de la CP.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Comenta que les dues candidatures han sigut a proposta de la 
Comissió Permanent. Una respon a l’eixida de Benja, i que segon acord de l’anterior CP, es prioritzava a 
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l’entitat que eixia. Aquesta persona, substituirà a Benja en les mateixes funcions i blocs.

L’altra vacant, com ja es va comentar al grup de relleu, es va deixar sense suplir, perquè a mesura que 
anara avançant la CP i detectant les necessitats com a equip, poguérem buscar un perfil afín.

Després d’un any com a CP, s’han detectat 2 aspectes en els quals necessitem suport. Per una banda, la 
responsabilitat i seguiment de la BdF i per altra, suport al bloc de territorial.

Es presenten:

David Barbancho – Joves Socialistes del País Valencià.

Àlvar González – CLJ Alacant.

Kevin explica el procés de votació, que es realitzarà mitjançant vot secret en urna.

S’aprova la incorporació de les 2 vacants a la Comissió Permanent amb

23 vots a favor / 3 abstencions

14. Presentació i aprovació, si escau, de les candidatures al Consell 
Rector del IVAJ.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Explica que han arribat 4 candidatures que compleixen tots els requisits. Pos-
teriorment les persones que s’han candidatat i estan presents, es podran presentar.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica què és el Consell Rector de l’IVAJ.

Nombre Entidad Tram d’Edat Equilibri de gènere

Breiner Zape FAAVEM 12-18 anys Home

Inma Gomar CLJ Carcaixent 19-24 anys Dona

Daniel Molins Scouts Valencians 19-24 anys Home

Marta Solsona Juniors MD 25-30 anys Dona

Kevin Rost (Secretari CVJ): Explica que com que únicament s’han presentat 4 persones per a les 4 pla-
ces disponibles, i cap persona te res en contra, es ratifica la candidatura.

Es ratifiquen les 4 candidatures al Consell Rector de l’IVAJ per assentiment.

15. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la 
convocatòria de l’1% del pressupost de 2022.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica en què consisteix la convocatòria de l’1%, així com els termi-
nis. Actualment, està obert el termini per a la presentació de projectes, i en la pròxima plenària, es votaran.

Recorda que únicament es poden presentar projectes de cooperació internacional, com es va votar l’any 
passat i continue aquesta aposta ferma.
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Sonia Gil (Tresorera CVJ): Sonia explica, que l’import que es done, serà sobre el pressupost executat.

S’aproven les Bases per a la Convocatòria de l’1% del pressupost del 2022

per assentiment.

16. Presentació resultats projecte 1% de 2021 “Ludoteca, el 
Progreso, Honduras”.

Es projecta un vídeo explicatiu sobre els resultats dels projecte.

Contactem amb Lucia de OJE per telèfon perquè conteste els dubtes. 

17. Informe situació Fundació Triangle Jove.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica què és la Fundació Triangle Jove i informa de com es troba la 
situació. Comenta que la informació que van demanar l’any passat, com van comentar a la plenària d’oc-
tubre, encara no ha arribat, per tant, la solució que vam plantejar de paralitzar la participació del Consell 
Valencià de la Joventut i que es va comunicar en la plenària, encara continua. És per això que la quota 
de l’any passat no està executada completament. Açò va ser una decisió consensuada amb la resta de 
patrones valencianes i dels altres territoris.

Comenta que són conscients que és un període llarg, i aclareix que des de les patrones valencianes no 
volen dir que s’estiga fent mal, sinó que alguna cosa no els quadra i necessiten aclarir.

L’estratègia ara és buscar diferents vies de mediació entre el FTJ i els consells de Catalunya i Balears, per 
a veure de quina manera es pot desembossar la situació, però fins que no arribe la documentació, la ca-
pacitat d’acció és limitada. Si d’ací a la següent plenària la situació continua igual i no arriba la informació, 
es plantejarà a les entitats si penseu que hem de prendre alguna decisió o agafar una via més directa per 
a fer més pressió perquè arribe la informació.

Tan prompte canvie aquesta situació la comunicarem.

18. Espais de representació

Irene Peris (Vicepresidenta Segona CVJ): Comenta les coses que ens ha enviat Elena Mañas per a ex-
plicar que s’han fet des del Consell de Participació ciutadana.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica que el representant que tenim a la Corporació Valenciana de 
Mitjans de Comunicació, Andreu Yakubuv, no ha pogut assistir a l’assemblea per trobar-se a una missió 
d’ajuda humanitària a la frontera d’Ucraïna. Vindrà a explicar-ho a la següent plenària.

Robin (Representant Consell d’Infància i Adolescència): Explica què és el Consell d’Infància i Adoles-
cència i les coses que s’han fet des de la seua incorporació.

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

Kevin Rost (Secretari CVJ): Comenta que en aquesta ocasió no hi ha altes ni baixes. 
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20. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.

Kevin Rost (Secretari CVJ): Comenta que únicament hi ha una resolució presentada dins el termini i en 
la forma escaient. Dona la paraula a l’entitat que ha presentat perquè faça una breu explicació de la pro-
posta.

Hèctor i Valentina (JOVES PV-Compromís): Expliquen la proposta “Els discursos d’odi no tenen cabuda 
en l’associacionisme juvenil valencià”.

Amb aquesta proposta es pretén que el CVJ:

Es comprometa a no reunir-se, debatre ni citar a qualsevol mena d’organització, entitat social, sindicat o 
partit polític que negue l’existència de la violència de gènere, qüestione la Declaració Universal de Drets 
Humans, tinga un discurs obertament xenòfob o racista que menyspree i criminalitze les persones pel seu 
origen i no respecte els principals valors del CVJ; la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.

Vetllarà per no estendre el discurs d’odi i combatrà els discursos d’odi, mostrarà el rebuig i coordinarà 
posicionaments de consens amb l’associacionisme juvenil valencià envers aquests discursos.

Defensarà els drets humans i farà front a les mentides i discursos d’odi que afecten la joventut valenciana, 
especialment, per xarxes socials. Farà una lluita no-violenta donant arguments i desarticulant les accions.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Després dels dubtes d’algunes entitats, al voltant de com s’havia pre-
sentat la proposta i les aparicions en premsa al respecte, Cristina aclareix que la notícia va ser publicada 
a les 21h de la nit, però la resolució va arribar al nostre correu a les 00h de la nit. Des del Consell es va 
enviar a totes les entitats a l’endemà una vegada vam arribar a treballar a l’oficina.

Inma Gomar (CLJ Carcaixent): Comenta que aquest tipus de resolucions s’haurien de treballar i debatre 
en algun grup amb la resta d’entitats, perquè estiga més consensuada. Creu que es queda un poc am-
bigua, al no haver-se debatut més.

S’aprova la proposta “Els discursos d’odi no tenen cabuda en 

l’associacionisme juvenil valencià”. per:

11 vots a favor / 13 abstencions / 2 en contra

21. Informació general.

Alex Tomàs (Vicepresident 1er): Explica la pròxima campanya al voltant de l’1 de maig.

Cristina Martínez (Presidenta CVJ): Explica els projectes i activitats que es desenvoluparan al mes de 
maig per l’Any Europeu de la Joventut,  el 25 de maig serà la presentació de les dades l’estudi de Salut 
Mental i Joventut i la pròxima reunió plenària serà el 26 de juny, a Alacant.

Sonia Gil (Tresorera CVJ): Recorda els grups de treball del bloc d’acció social, per una banda, el de Diver-
sitat, on es treballarà l’orgull i alguna proposta de resolució per tindre posicionament sobre alguns temes 
que ens interessen.

• Per altra banda, es comenta que hi ha intenció d’ajuntar Diversitat amb el grup de la Xarxa de 
Dones interessades en tractar temes de feminisme, per a tindre un posicionament en temes de 
Interseccionalitat.



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

• Continuar amb el grup de treball de Medi Ambient.

• Comissió des de la Xarxa de Dones per al 25 N

• Recorda que també les entitats poden demanar grups o comissions de treball per a treballar te-
mes com el que s’ha comentat al voltant de la proposta de resolució.

• Recorda que no sempre han de participar les mateixes persones, que podeu transmetre la infor-
mació a la resta de persones de les entitats.

Irene Peris (Vicepresidenta 2na): Explica el projecte Enfortint-nos, que és finançat per la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Té l’objectiu d’arribar a les bases de les entitats i enfortir-les perquè pu-
guen participar totes les persones de les entitats i no únicament les juntes directives, com sol ocórrer. Açò 
el farem mitjançant formacions, trobades i ponències entre altres. Pròximament enviarem més informació.

22. Precs i qüestions.

No hi ha intervencions.

23. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària del CVJ.

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 l’Assemblea General Ordinària sent les 13:33h

Vist i plau    
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