
INFORME D’ALTA

Associació Esplais Valencians

KEVIN ROST CUADRA, amb NIF 20915390H, com a secretari del Consell Valencià de la Joventut, amb CIF 
G-9600004-S, regulat en la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut

CERTIFICA
Que la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut va emetre el següent informe en la reunió del 14 de 
febrer de 2023

«Informe alta de l’Associació Esplais Valencians

L’Associació “Esplais Valencians” va presentar el passat 9 de febrer de 2023 la sol·licitud per a formar part del Con-
sell Valencià de la Joventut (CVJ) com entitat adherida i va ser registrada amb la referència E23/009.

El capítol II del títol I del Reglament de Règim Intern (RRI) regula els membres del CVJ i el procediment d’ingrés. 
L’article 6.2.c estableix que les associacions juvenils poden ser membres del Consell Valencià de la Joventut, i en 
cas de no complir els requisits de l’article 8 ho podran fer com entitat membre adherida. L’article 7.3 determina els 
requisits que deu complir una associació juvenil per a ser entitat membre de ple dret del CVJ. L’article 9.3 determina 
els documents que han d’entregar les associacions juvenils per a sol·licitar l’ingrés. 

Vist que compleix dos dels quatre requisits d’accés donat que la personalitat jurídica de l’Associació no coincideix 
amb la de cap altra entitat membre i que figuren inscrites en el cens d’associacions juvenils i entitats prestadores 
de serveis a la joventut de l’Institut Valencià de la Joventut des de 2016.

Vist que ha presentat set dels nou documents d’ingrés, en concret, la sol·licitud d’ingrés com a entitat adherida, el 
certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat per a sol·licitar l’ingrés en el CVJ, la còpia compulsada 
dels estatuts, el certificat d’inscripció en el cens corresponent de l’IVAJ, la relació nominal de persones que n’inte-
gren l’òrgan directiu, la fotocòpia del NIF de l’entitat i el certificat amb el nombre d’integrants de l’Associació. A més, 
aporta els certificats d’inscripció en els registre municipals d’associacions de Mislata i Quart de Poblet, així com 
dos certificats expedits per la Direcció Territorial de Governació i Justícia de constitució de delegació als esmentats 
municipis.

Vist que l’Associació “Esplais Valencians” ha fet una sol·licitud per escrit (arts. 6.4 i 9 RRI), vist que compleix 2 de 4 
dels requisits establerts a l’article 7.3 RRI i vista la possibilitat d’unió com a entitat adherida si no es compleixen tots 
els requisits esmentats (art. 8 RRI) RESOLEM

Primer. Emetre el present informe amb caràcter positiu perquè l’Associació s’unisca al Consell Valencià de la Joven-
tut com a entitat adherida per les raons exposades.

Segon.Informar dels drets i deures a l’Associació Esplais Valencians que es regulen als articles 12 i 13 del RRI, res-
pectivament.
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Tercer. Informar que, d’acord amb l’art. 10.3 RRI, el present informe de caràcter positiu serà inclós en la següent As-
semblea General Ordinària. L’apartat 6 del mateix article estableix que “Si cap entitat no presenta una moció, es farà 
efectiu l’ingrés a partir de l’endemà en què va finalitzar la Reunió Plenària d’Entitats Membres o Assemblea General 
Ordinària en què van ser admeses”, en canvi “Si alguna entitat membre haguera presentat alguna moció en contra 
de l’admissió, raonada sobre els requisits d’accés, el procés d’admissió quedarà suspés i l’entitat interessada po-
drà sol·licitar que la decisió siga reconsiderada en la primera Assemblea General que es convoque; en aquest cas 
prosperarà amb el vot favorable de 2/3 dels vots emesos”».

I perquè surta els efectes oportuns, signe el present document, a València a data de la signatura digital.

Vistiplau

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