Acta de la Reunió Plenària
d’Entitats Membre del CJCV
16 de desembre de 2017
PLA D’ACTUACIONS 2009-2010

Acta de Reunió Plenària d’Entitats
Membre 16.12.2017
La reunió Plenària d’entitats membre comença a València a 16 de desembre de 2017 a
les 12:18 hores.
D’acord amb l’article 27 del Reglament de Règim Intern del CJCV, s’inicia la Reunió
Plenària d’Entitats Membre, formada per:
-
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Delegats i delegades amb dret a vot:
Delegats/ Delegades
Fátima Navarro Falomir
Sergio Alonso Vila
Àngels Grimalts Vives
Agustín Pérez Núñez
Adrián Flores Sornosa
Víctor Martínez
Abel Martínez
Pedro Andrés
Albert Morán López
Sergio Cebral Olcina
Fernando Servera Toledo
Guillem Irles Nieto
Aysa Mustafa Rubio
Xabier Triana Gómez
Juan Gallo
Roser Viñoles

ENTITAT
Joves de CCOO PV
FAAVEM
Joves PV-Compromís
JSPV
Consell de la Joventut de València
CLJM
Aposta Jove
Juniors MD
Creu Roja Joventut
Federación Don Bosco
OJE
Consell Joventut Novelda
Joves d'Esquerra Unida
FEV
NNGG CV
ACV Tirant lo Blanc

Membres de la Comissió Permanent del CJCV presents, sense dret a vot:
Natxo Mollà, Paula Pallarés, Miguel Vargas-Rodríguez, Serezade Enguídanos,
Elena Navarro, Gustau Pérez i Pilar Blasco.
En total assisteixen 16 delegats i delegades de 16 entitats membre de ple dret del CJCV.
Per tant, en virtut de l’article 30 del RRI del CJCV, 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.
Natxo Mollà (President CJCV): Dóna la benvinguda, agraeix l’assistència i explica la
dinàmica del dia.
Pilar Blasco (Secretaria CJCV) : Llig el llistat d’acreditats/des i convidats/des i dóna
per constituïda la reunió plenària d’entitats membre amb un total de 16 delegats/des i 1
vot per persona delegada.
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1. Presentació i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.
Pilar Blasco (Secretaria CJCV): Llig l’ordre del dia.
1. Presentació i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.
2. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior.
3. Informe de la Comissió Permanent.
4. Informe econòmic.
5. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació del pressupost de 2017.
6. Treball del nou Reglament de Règim Intern del CJCV.
7. Presentació i aprovació, si escau, del projecte de l’1% del pressupost 2017.
8. Presentació i aprovació, si escau, de l’ordre del dia de la XLIV AGO del CJCV.
9. Altes i baixes d’entitats membre. Incorporació d’entitats col·laboradores.
10. Presentació de resolucions, si escau.
11. Precs i preguntes.
S'obri torn de paraules: cap intervenció.
S’aprova l’ordre del dia amb:
13 vots a favor
1 abstenció

2. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior.
Pilar Blasco (Secretaria CJCV): Llig l’acta de la RPEEMM celebrada a 13/05 a
València.
S'obri torn de paraules: cap intervenció.
S'aprova l'acta de la RPEEMM anterior amb:
14 vots a favor

3. Informe de la Comissió Permanent.
Natxo Molla (President CJCV): Explica els diferents blocs en els quals estan dividides
les àrees.
BLOC 1: FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
- Àrea de Territorial
- Àrea de Participació
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BLOC 2: FOMENT DE L’AUTONOMIA JOVE
- Àrea de Comunicació
- Àrea d’Internacional
- Àrea de Socioeconòmica
BLOC 3: FOMENT D’UNES RELACIONS EQUITATIVES ENTRE GÈNERES
- Àrea d’Equitat
BLOC 4: FOMENT DE L’EDUCACIÓ I LA CULTURA
- Àrea d’Educació Formal
- Àrea d’Educació no Formal
- Àrea de Cultura

ÀREA DE TERRITORIAL
Natxo Mollà (President CJCV): Comença explicant les coses que s’han fet, des de
l’àrea que coordina juntament amb Paula:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguiment de les activitats i accions dels CLJ.
Actualització de les dades i situació de tots els CLJ.
Reunió de responsables de la XCLJ a València (22 i 23 de setembre).
Seguiment de la justificació de les ajudes de l’IVAJ de 2016 i 2017.
Formació a la carta: CJ Xàtiva (Gestió documental i econòmica).
Difusió pel grup de whatsapp de Consells Locals d’informació i activitats.
Reunions amb la Xarxa Jove per a fomentar la creació de CLJ: àrea del Vinalopó
Reunions amb entitats locals i joventut no associada per a promoure la creació
de CLJ: Alcàsser, Alaquàs.

Paula Pallarés (Vicepresidenta CJCV): Explica que coses queden encara per fer a
l’àrea de Territorial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Seguiment Subvencions/Convenis IVAJ 2018
Continuació compliment objectius del Pla d’Acció Territorial.
Aplec XCLJ 2018 a València.
Publicació Guies: Documental, fiscal, creació d’associacions, creació de CLJ i
CTJ segons la Nova Llei.
Participació activitats i assemblees CLJ.
Seguiment creació de nous CLJ i CTJ arran l’aprovació de la Llei de Polítiques
Integrals de Joventut.
Calaix de Projectes
GT per a fomentar la participació de persones joves no associades en els CLJ
Facilitació assemblees, processos de canvi CP, etc.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ
Gustau Pérez (Vocal CJCV): Explica l’Àrea de participació i es visualitza el vídeo que
s’ha fet per a la campanya “Opina Jove”.
•
•
•
•
•

•
•
•

Espais al carrer i jornades de debat #OpinaJove en Benicarló, Llíria, Ontinyent,
Elx i Vila-real (video*)
Formacció sobre emancipació a l’EVAJ a Xàbia (17-18 de juny).
Elaboració d’un qüestionar per al macroestudi de Presidència de la GVA sobre
la situació de la joventut valenciana.
Disseny i posada en marxa de l’estudi qualitatiu sobre la joventut valenciana.
Assistència a: Trobada Anual i Cimera d’alcaldes del Pacte de Milà, Consell de
Participació Ciutadana (maig i octubre), Consell Rector de l’IVAJ, reunió amb DG
de Participació Ciutadana.
Ampliació de la Borsa de Formació, elaboració i calendarització del Pla de Formació del CJCV per a 2018.
Revisió de la Guia d’Associacionisme.
Participació a la XIX Trobada Triangle Jove.

Què queda per fer:
• Contractació tècnic de participació a mitja jornada.
• Realització d’una enquesta d’anàlisi de gènere dins les organitzacions del CJCV.
• Formació usos del temps en l’associacionisme juvenil.
• Desenvolupament del Pla d’Entitats per ampliar el nombre d’entitats participants
dins el CJCV i amb el CJCV.

ÀREA DE COMUNICACIÓ
Serezade Enguidanos (Vocal CJCV): Explica que coses s’han fer a l’Àrea de Comunicació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Major participació en actes i jornades representant al CJCV.
Notes de premsa pròpies i en premsa digital.
Preparació d’un nou pla de comunicació.
Pla d’entitats coordinadament amb l’àrea de Participació.
Participació en el curs “Comunicació per a la incidència política” del CJE.
Organització y participació del curs “Portavocia i Oratòria”.
Campanya “Què Opina Qui”: Ximo Puig, Vicent Marzà.
Major activitat en posicionaments dies mundials.
Web pròpia de la campanya Opina Jove i vídeo explicant aquesta campanya
Roda de premsa i participació en “Locos por Valencia” de Cadena Ser per explicar les dades de l’Observatori d’Emancipació del CJE.
Participació en el programa “Desarrollo Sostenible” de Gestiona Radio.
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Què queda per fer:
• Concretar pla de comunicació.
• Contractació d’un nou tècnic/a de comunicació.
• Reformulació de la metodología “Què Opina Qui”.
• Pròximes accions coordinades amb l’àrea de Participació.

ÀREA D’INTERNACIONAL
Xabi Triana (Vocal CJCV i Responsable d’Internacional):
•
•
•
•
•
•
•
•

Participació en la OSCE Youth Conference 2017, debatent temes de pau, joventut i seguretat.
Participació en la Universitat mediterrània de joventut 2017.
Ajuda i suport a la creació de la Euromed Youth Network, una plataforma per la
participació i cooperació entre joves de la mediterrània.
VI Cicle de Diàleg Estructurat: trobada d’inici, i trobada de conclusions a Estònia.
Trobada del 30 aniversari del programa Erasmus.
Participació en el grup d’Internacional del CJE.
Participació al National Working Group del CJE: trobades amb els diferents Ministeris per a la creació d’un grup de treball de joventut interministerial.
KA2 Qualitat dels Centres de Joventut.

Què queda per fer:
•
•
•
•

Formació per a l’Ambaixada de Diàleg Estructurat de la Comunitat Valenciana.
Participació en les consultes nacionals de diàleg estructurat.
Consulta local sobre el VI cicle de diàleg estructurat.
Participació en el programa Ship for World Youth, Programa de cooperació internacional entre 10 països i el govern de Japó.

ÀREA DE SOCIOECONÒMICA
Miguel Vargas-Rodríguez (Tresorer CJCV i Responsable de Socioeconòmica):
•

•
•
•
•
•
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Treball dl grup de treball d’acció sindical.
• Dues reunions, amb assistència de la meitat de les seccions de les CCSS.
Les dues seccions de CCSS molt actives en els CCLL i al CJCV
Treball de darrer informe del OB Jove del CJE - Versió Valenciana i presentació
roda de premsa.
Seguiment compromisos accés habitatge, mobilitat jove amb DG EIGE, DG Infraestructures, nou organisme de transport metropolità i la Hble. Consellera
Assistència congrés CCOO PV, escola de formació juvenil Joves CCOOPV, excusem assistència a assemblea Aposta Jove PV per concurrència reunions.
Constitució i inicies treball Grup de Treball Salut
El CJCV entitat promotora de la mobilització del 18N per un #FinançamentJust,

organitzant la participació a la manifestació del Bloc Juvenil.
Què queda per fer:
•
•

Materialització de la proposta Salut-IVAJ-CJCV de carta de salut per a la joventut.
Desenvolupar treball salud de cara al procés Opina Jove i la EVJ.

ÀREA D’EQUITAT
Elena Navarro (Vocal CJCV i Responsable d’Equitat): Explica que s’ha fer a l’àrea
d’equitat, àrea que coordina juntament amb Pilar.
•
•
•
•
•
•

Dos reunions del GT d’Equitat.
Campanya pel Dia de l’Orgull LGTBI “Orgulloses de la nostra diversitat”.
Treball en l’elaboració del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
Reunió amb l’IVAJ per a preparar una campanya de sensibilització per als joves.
Campanya per al 25N “Contra la Violència Masclista, Autodefensa Feminista”.
Assistència als premis LGTBI+ LAMBDA

Què queda per fer:
• Nova reunió del GT d’Equitat.
• Campanya per al 8 de març de 2018.
• Campanya de denúncia de les violències masclistes treballada amb les entitats.

ÀREA D’EDUCACIÓ FORMAL
Miguel Vargas (Tresorer CJCV i Responsable d’Educació Formal):
•

•
•
•
•

•

Assistència reunions Consell Escolar Comunitat Valenciana: Comissions Permanents, Ponències FP Dual, Comissions Projectes Legislatius, Comissions Jornades, Ples ordinaris i extraordinari. Els temes tractats: transferències de subvencions educació concertada, decret i decret llei plurilingüisme, ROF EOI, reforma
FP Dual, informe Repensem l’FP, nou decret innovació educativa, revisió de ràtios i arranjament escolar, informe i memòria CECV i fase final participació decàleg CECV.
Renovació Grup de Treball Educació Formal CJE
3 reunions Grup de Treball d’Educació Formal CJCV
Reunió delegat del rector per estudiants UV per elaborar una proposta de conveni.
Reunió coordinadora assemblea general d’estudiants de la Reunió Conseller i
secretari autonòmic CEICE: Proposta reglament CIVE, Propostes millora de la
participació procés LIVE – ‘Un primer pas’, Propostes millora participació estudiantil
Treball Posicionament GdT evau/ Selectivitat.
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Què queda per fer:
• Insistir en millora participació al GdT del CJCV almenys dels MORE de les Universitats Públiques Valencianes.
• Signatura de conveni amb la UV.
• Devolució del GdT dels compromisos verbals del conseller CEICE via CJCV.
• Participació en ‘Un primer pas’ com a CJCV per a entregar propostes LIVE.
• Seguir participant al CECV.
• Portar nous posicionaments.

ÀREA D’EDUCACIÓ NO FORMAL
Xabier Triana (Vocal i Responsable d’Educació no Formal):
•
•
•
•
•

Reunions del grup de treball d’Educació no Formal.
Participació en el Fòrum d’Escoles d’Animació de l’IVAJ.
Suport a la iniciativa Reconoce, per al foment de les competències adquirides a
través del voluntariat.
Procés de revisió del Decret 86/2015 d’Activitats en el Temps Lliure.
Suport i avaluació de les subvencions a entitats juvenils i escoles d’animació
2016 i 2017.

Què queda per fer:
• Continuar amb el grup de treball d’Educació no Formal.
• Disseny de la trobada d’Oci Educatiu de 2018.
• Formació per a avaluador de Reconoce.
• Finalització de la revisió del Decret 86/2015 d’Activitats en el Temps Lliure.
ÀREA DE CULTURA
Elena Navarro (Vocal i Responsable de l’Àrea de Cultura)
•
•
•
•
•

Reunió amb José Luis Moreno Macias, director de CulturArts-IVAC per tal d’encetar la relació entre el CJCV i les Filmoteques de la Generalitat.
Reunió amb la Direcció General de Cultura, per tal d’encetar la relació entre el
CJCV i la Xarxa de Biblioteques Públiques de la GVA.
Continuació de la Campanya del “Llibre del mes”. Reconversió en sorteig.
Inclusió en la Mesa de Cultura.
1ª reunió del Grup de Treball de Cultura i Oci Alternatiu.

Què queda per fer:
• 2ª reunió del Grup de Treball de Cultura i Oci Alternatiu (per a preparar noves
reunions amb la Filmoteca i Biblioteques).
• Continuació Campanya del “Llibre del mes”.
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Natxo Mollà (President CJCV): Explica altres accions desenvolupades fora de les
àrees.
Treball Comissió Permanent
•
•

Reunions de la Comissió Permanent bisetmanals entre juny i setembre, i setmanals des d’octubre.
Selecció nou tècnic de territorial.

Relacions amb entitats juvenils:
•
•
•
•
•
•

Assemblea FEV i presentació CJCV (4 juny i 28 d’octubre).
Participació com a convidats a l’acte de Joves d’ERPV al darrer diumenge d’Octubre.
Entrega Premi Sant Maure Juniors MD.
Participació com a convidats a l’Assemblea CCOO-PV.
Assistència al Dia de les Federacions de Don Bosco.
Participació en la KA3 del Consejo de Ciudad Real per al foment de creació del
Consejo de Juventud de Castilla la Mancha.

Elaboració Llei de Joventut
•
•
•
•
•
•
•

Presentació de les esmenes a la Llei.
Compareixença en Les Corts Valencianes (juliol).
Seguiment dels treballs de la Comissió de Les Corts.
Campanya #LleiJoventut per fer incidencia en les esmenes presentades.
Assistència al ple d’aprovació de la llei.
Nota de premsa amb el posicionament del CJCV davant l’aprovació de la llei.
Organització de la ‘Festa de l’Associacionisme Juvenil’ per posar en valor la
tasca de les entitats del CJCV i la nova Llei de Joventut.

Representació institucional:
•

Fundació Triangle Jove: trobada permanents (Barcelona, 27 de maig), Patronat
(València, 1-2 juliol), Patronat (Barcelona, 30 setembre), trobada Triangle Jove
(Alcúdia, Mallorca, 20-22 octubre), Patronat (València, 25 novembre).
• CJE: AE CJE (20 maig); reunions GT del CJE, Mesa de presidències, AE CJE (2
desembre).
• Generalitat Valenciana: representació als actes institucionals del 9 d’octubre.
• Presentació llibre Fundació Esplai.
Pilar Blasco (Secretaria CJCV): Obre un torn de paraula.
Guillem Irles (CJ Novelda): Comenta que té dubtes sobre les catalogacions de les
Erasmus K2 i K3.
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Xabier Triana (Vocal CJCV): Explica les que han hagut aquest any, 1 K2 i 1 K3.
K2: Generar un posicionament comú de centres de qualitat a nivell de joventut. (Estudis
o investigació a nivell de joventut.)
K3: Les que es van realitzar, van ser per a fer els Formaccions i l’Opina Jove. (Diàleg
estructurat)
Àngels Grimalt (Joves PV): Agreix el treball i la participació. Demana que l’informe
s’envie prèviament per a portar-ho preparat i enriquir el debat.
Fernando Servera (OJE): Dóna l’enhorabona. Demana a Miguel, que explique de què
es tracta el conveni amb la Universitat de València.
Per a Elena, proposa que seria interesant que el grup de lectura fora presencial.
Elena Navarro (Vocal CJCV): Agraeix la idea, però pensa que seria millor aprofitar els
que ja existeixen i no duplicar-les, ja que, existeixen molts grups de lectura a les biblioteques públiques.
Miguel Vargas-Rodríguez (Tresorer CJCV): Explica que el conveni amb la UV, es per
a formalitzar, la relació prèvia que ja existeix, ja que s’han prestat recursos i espais,
respectivament. Així com, per a fomentar la participació, d’eixos col·lectius i organismes
de joves que pertanyen a la Universitat i representen als estudiants, però que no tenen
personalitat jurídica i no tenen la oportunitat de arreplegar les seues propostes, que arran d’aquest conveni, puga ser una via per a participar.
Guillem Irles (CJ Novelda): Pregunta més informació sobre el foment de la lectura a
les biblioteques estatals, si es refereix a nivell peninsular o a nivell País Valencià. I per
altra banda, pregunta si està previst fer algun tipus de campanya o acció, fer a fomentar
l’ús del valencià, i més concretament al Vall Segura, que és una zona molt oblidada.
Elena Navarro (Vocal CJCV): Explica que les Biblioteques Públiques Estatals depenen
directament del Ministeri de Cultura. A la Comunitat Valenciana hi ha 4, explica que es
nombren al Pla de Treball, pel projecte de Còmic-teca.
Respecte a l’ús del valencià el convida a participar als grups de treball de cultura i oci
alternatiu, perquè propose la proposta i treballar en ella.
Roger Macip (Creu Roja Joventut): Li agradaria saber més sobre el Diàleg estructurat.
Xabi Triana (Vocal CJCV): Explica que és una iniciativa europea, que busca ajuntar a
joves i polítics/ques o persones de l’Administració, per a dialogar a nivell horitzontal i
amb unes temàtiques en concret, per a transformar-les en polítiques i que isquen unes
conclusions per a presentar a l’Administració.
A més a més, hi ha subvencions d’Erasmus +, per a fer a la teua Comunitat Autònoma.
Ara s’està creant una Ambaixada de Diàleg Estructurat, a la qual pot participar qualsevol
jove.
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Guillem Irles (CJ Novelda): Pregunta si està previst fer alguna trobada/ aplec d’entitats
al País Valencià per a englobar també a entitats estatals i europees.
Natxo Mollà (President CJCV): Explica que dins del pla d’acció territorial, un dels objectius és formar part de la Xarxa de Consells Locals de Joventut i del Triangle Jove.
Enguany s’ha fet la Trobada Valenciana de Consells Locals de Joventut (TroVaCoLo).
Van participar 10 consells i es van tractar temes de participació, comunicació interna i
externa i com fomentar la participació de la joventut no associada als nostres Consells
Locals de Joventut. Està previst fer més aplecs, però compaginant amb l’Aplec de la
XCLJ. En 2018, serà en abril a la ciutat d València.
Guillem Irles (CJ Novelda): Convida a fer-ho en Novelda, ja que tenen un edifici infrautilitzat. A més a més, no ha sentit res de temes d’ecologisme i pensa que és un tema
molt preocupant.
Per últim, comenta que el passat 9 d’octubre, els carrers van ser ocupants pels feixistes.
Volia saber el posicionament i que té pensat el CJCV per a combatre la ultradreta que
està renaixent.
Xabi Triana (Vocal CJCV): Explica que al CJCV no hi ha un àrea d’ecologisme/ Medi
Ambient, però que es pot estudiar la proposta, per a fer algun grup de treball, ja que hi
ha moltes entitats que si el treballen.
Natxo Mollà (President CJCV): En relació al tema del 9 d’octubre, vam acudir a la
processó cívica del 9 octubre i també vam rebre insults. Front això, sempre tolerància
zero, vam publicar un comunicat a xarxes socials. Des del CJCV, pensem que eixes
persones no tenen cabuda dins de la nostra societat.
Gustau Pérez (Vocal CJCV): Afegeix, que des del CJCV ens vam adherir a la
manifestació del 28 d’octubre, contra el feixisme i per les llibertats.
4. Informe econòmic.
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Explica que s’ha enviat per correu electrònic l’informe.
Comenta el més rellevant, no obstant podeu preguntar qualsevol dubte.
CAPÍTOL II. FUNCIONAMENT I SERVEIS
2.1 Subministraments
Proveïdors més econòmics, ja que s’ha fet una política d’estalvi.
2.6 Reparacions i Manteniment
Respecte a aquesta partida, comenta que han hagut més despeses, degut al lloguer de
la seu al COEESCV.
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2.8 Reunions estatutàries
Gran part de la despesa es deu a l’alta activitat de la CP. La resta es compensa ja que
la majoria de Plenàries i assemblees han sigut ací a València ciutat.
CAPÍTOL IV. PROGRAMES I ACTIVITATS
Comenta les parts que poden generar més dubtes.
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT
- Imatge corporativa, encara no s’ha canviat logo, ja que estem pendents del tema
de nom.
- L’estudi, que era una gran despesa, encara no s’ha executat del tot, ja que s’han
prioritzat altres àrees com la del Objectiu 3: Enfortir als Consells i Entitats
membre, via el pla de formació.
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ
- Fundació Triangle Jove (quota, assistència activitats, bus aplec)
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE
- Pla de formació: Inclou desplaçaments, professorat i difusió del pla.
- Borsa de formació: Allotjaments i àpats.
INGRESSOS
Finalment el projecte OPES, començarà en 2018, per tant no rebrem cap ingrés en
aquest concepte.
En quant al projecte de cooperació dels centres juvenils (K2), una part s’ingressa en
2017, que ja la tenim, i la resta en 2018.
Pilar obre torn de paraules.
Àngels Grimalt (Joves PV): Vol un aclariment sobre els nombres que apareixen en
algunes parts del informe.

Miguel Vargas (Tresorer CJCV) : Explica a què correspon el desglossament de cada
nombre:
1. Fa referència als impostos i tributs. 6.550€ (5000 IBI + IVA Trimestral)
2. Fundació Triangle Jove 8.000€ (5.000 quota + 1.000 assistències activitats+
1.000 bus aplec + 1.000 despeses dedicades)
3. Pla de Formació. 5.000€ (Desplaçaments, professorat i difusió del pla)
4. Formacció. Cost dels diferents formacions, menys el de Xàtiva que finalment
no s’ha realitzat.
5. Ingressos: KA2 Models Centres Juvenils. L’import correspon a la primera bestreta.
(40%)
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5. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació del pressupost de 2017.
Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Explica que degut al sistema que tenim al Consell de
justificació, moltes vegades ens genera problemes de tresoreria i liquiditat. (12
justificacions)
Per tot açò, i degut també a que vam tindre un increment del pressupost, moltes partides
s’han quedat sense executar o mal executades. Es proposa una modificació del
pressupost de 2017, a algunes partides per a adequar-les a una política d’estalvi, de
millora de l’empremta ecològica.
Es proposa modificació a les partides de: Subministraments, despeses administratives,
reparacions i manteniments, reunions estatutàries i despeses financeres.

Pilar Obre un torn de paraula, cap intervenció.
S’aprova la modificació del pressupost de 2017.
A favor: 13
Abstencions: 1
En contra: 0

6. Presentació i aprovació, si escau, del projecte de l’1% del pressupost 2017.
Elena Navarro (Vocal CJCV): Explica que al pressupost del Consell està contemplat
destinar l’1% per al desenvolupament de projectes de cooperació. Al qual podien
participar ONG’s, projectes locals, entitats socials, etc...
S’han presentat 2 entitats:
1- FAAVEM:
Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)/ Associació Perifèries del Mon/ Asociación
de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)/ Iniciativa de Salud y Desarrollo de
la Mujer (ISDM)
Enfortiment de la pertinència cultural i la integralitat de l'atenció en salut sexual i
reproductiva de les dones indígenes en tres municipis de la Regió Nord de
Huehuetenango. Guatemala.
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2- DON BOSCO:
JÓVENES Y DESARROLLO (ONGD) – INICIATIVA SOLIDARIA:
Trobada de joves líders, per a impulsar la participació i la ciutadania activa en les seues
xarxes de pertinença.
Sergio Alonso (FAAVEM): Explica que el projecte es desenvoluparà en Guatemala, i
amb una duració de 18 mesos.
Respectant la cultura de la zona, el projecte busca, dotar a aquestes associacions de
recursos perquè tinguen una millor salut sexual i reproductiva.
L'àrea geogràfica d'intervenció abarca trenta-set (37) comunitats rurals pertanyents a
tres municipis de la Regió Nord de Huehuetenango, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia i
Sant Pere Soloma.
Principals sectors d’intervenció:
13020 Atenció salut reproductiva
Secundaris:
13030 Planificació familiar
13081 Formació de personal para població i salut reproductiva

Cristina Martínez (DON BOSCO): El projecte Iniciativa Solidaria, busca fomentar la
participació juvenil, tan a l’educació formal com la no formal, amb grups de joves d’entre
14 i 21 anys, a través del treball cooperatiu i per projectes, i que realitzen accions locals
tenint en compte la realitat global i que puguen arribar a ser transformadores.
Es realitza en València en centres educatius i grups d’educació no formal, però a més,
també es desenvolupa en llocs del país. Per altra banda, JyD també col·labora amb
altres ONG a nivell nacional.
El projecte que sol·liciten pretén sufragar les despeses de desplaçament i allotjament
per a la participació d'un màxim de 40 joves d'entre 13 i 21 anys a la Trobada
interregional d'Iniciativa Solidària que està previst realitzar en el mes d'abril a Barcelona.
Aquesta activitat pretén fomentar el treball en xarxa, posar el valor el treball i el
protagonisme de les i els joves en la construcció d'un món més just, a més de continuar
amb la formació i les activitats que fomenten la ciutadania global.
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Pilar Blasco, obri un torn de paraula:
Adrián Flores (CJ València): Pregunta si va a presentar-se un informe d’eficàcia de
l’ajuda, i en què es va invertir aquest 1%.
Sergio Alonso (FAAVEM): Explica que l’1% s’indicarà al pressupost.
Cristina Martínez (DON BOSCO): Explica que després hi hauria un feedback, tant a
nivell econòmic, per a saber a què s’ha destinat l’1%, com també una avaluació per
saber com ha anat la trobada i els seus resultats.
Miguel Vargas-Rodríguez (Tresorer CJCV): Afegeix que és una condició de les bases,
punt 9, l’entitat membre proposant, es compromet a exposar els resultats.
Fàtima Navarro (CCOO): Més que una pregunta és una reflexió, considera que són 2
iniciatives molts interessants i necessàries, però, dubta fins a quin punt es té que
subvencionar a una ONG, ja que es deuria fer des de la pròpia administració pública.
Miguel Vargas-Rodríguez (Tresorer CJCV): Explica que va ser una proposta de les
entitats, que va sorgir als grups de treball del pla de treball del CJCV.
Gustau Pérez (Vocal CJCV): Agraeix la presentació de les 2 iniciatives, i pregunta a
Sergio, si tenen relació amb l’associació del projecte.
Sergio Alonso (FAAVEM): No tenen relació, van preguntar en diferents opcions de
projectes de cooperació, i finalment es van decantar per aquesta. La relació va
començar a partir de la publicació d’aquestes bases.
Fernando Servera (OJE): Pregunta si a les bases s’estipula que l’1% ha d’anar a una
entitat únicament o si es podria donar el 50% a cada una, ja que en aquesta ocasió
s’han presentat 2 projectes.
Miguel Vargas-Rodríguez (Tresorer CJCV): Certifica que a les bases explica que
únicament pot donar-se a un projecte.

Abstencions: 5
A favor FAAVEM: 4
A favor DON BOSCO: 5

Per tant, l’1% del pressupost, es destinarà al projecte presentat per DON BOSCO.
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Fem un recés per a dinar. Reprenem a les 15.45h.
7. Treball del nou Reglament de Règim Intern del CJCV.
Pilar Blasco (Secretària CJCV): explica el calendari del treball del RRI.
-

16 desembre 2017: Presentació i treball en la Plenària. Recepció de propostes.

-

Gener 2018: La comissió permanent confecciona un document amb les
propostes formulades a la plenària, que portarà al Grup de Treball del nou RRI.

-

Reunions grup de treball per elaborar una proposta de Reglament:
16 de gener 2018
23 de gener 2018
30 de gener 2018

-

4 febrer 2018: Es publica la proposta de RRI del grup de treball en la web. S’obri
el termini de presentació d’esmenes.

-

18 febrer 2018: Es tanca el termini de presentació d’esmenes.

-

19 febrer 2018: Es publiquen les esmenes.

-

3-4 març 2018: AGO CJCV. Debat de les esmenes i votació del nou RRI

Es posa en comú les conclusions de cada grup de treball.
S'obri torn de paraules: Cap persona.
8. Presentació i aprovació, si escau, de l’ordre del dia de la XLIV AGO del CJCV.
Pilar Blasco (Secretària CJCV): Explica la dinàmica d’aquesta assemblea, ja que
inclou un formacció.
3 i 4 de març de 2018
(lloc per determinar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Inauguració de la XLIV Assemblea General Ordinària del CJCV.
Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de 2017.
Presentació i aprovació, si escau, de l’execució pressupostària 2017.
Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de l’auditoria interna.
Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost 2018.
Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2018.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes del CJCV per a l’Estratègia
Valenciana de Joventut.
(recés fins al dia següent)
10. Elecció, si escau, de vacants per al Consell Rector de l’IVAJ.
11. Presentació i aprovació, si escau, del Reglament de Règim Intern del CJCV.
12. Procés de regularització d’entitats.
13. Informació Fundació Triangle Jove.
14. Informació Consejo de la Juventud de España.
15. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
16. Propostes de resolució.
17. Precs i qüestions.
18. Cloenda de la XLIV Assemblea General Ordinària del CJCV.

S'obri torn de paraules:

Natxo Mollà (President CJCV): En nom de la CP, explica que és un ordre del
dia llarg, però perquè estem obligats a rendir comptes a les entitats, i són punts
operatius.
S’aprova l’ordre del dia de la XLIV AGO del CJCV:

A favor: 14
Abstencions: 0
En contra: 0

9. Altes i baixes d’entitats membre. Incorporació d’entitats col·laboradores.
Pilar Blasco (Secretària CJCV): Informa que hi ha una entitat que compleix el requisits
per a formar part com entitat col·laboradora, es tracta de “JOVESOLIDES, Jóvenes
hacia la solidaridad y el desarrollo”, dóna la paraula a la seua presidenta.
Lourdes Mirón (Presidenta JOVESOLIDES): Explica que al llarg dels 18 anys que té
l’entitat, sempre han treballat por i per la joventut. Van nàixer al barri de la Coma,
principalment fan treball d’inclusió social, cooperació al desenvolupament...
Actualment estan a 5 països i formen una xarxa amb 5 associacions amb el mateix nom,
el que fan es facilitar l’accés a l’educació superior a persones joves que no tenen eixa
possibilitat. Per altra banda, treballen altres àrees com la innovació social, l’empreniment
social i la disminució de la bretxa digital a través de les TIC.
Volen formar part del CJCV, perquè pensen que juntes sempre es poden fer més coses.
Actualment, formen part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, a la Plataforma del
Voluntariat, i dins del barri de la Coma, en l’associació de veïnes i entitats.
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Pensen que poden aportar tota la seua trajectòria, experiència i metodologies. Conviden
a participar en tots els seus projectes i els posen a disposició de les entitats.
S'obri torn de paraules:
Natxo Mollà (President CJCV): Dóna la benvinguda a l’entitat.

10. Presentació de resolucions, si escau.
Pilar Blasco (Secretària CJCV): Explica que s’ha rebut cap resolució en temps i forma,
però si hi ha una d’urgència. Dóna la paraula a JSPV, perquè explique la urgència.
Agustín Pérez (JSPV): Des de JSPV, volen instar a À punt, a la creació d'un espai de
debat polític juvenil. La urgència, és perquè les emissions de ràdio ja han començat i
prompte començaran les de televisió, per això pensen que és el moment idoni per a
exigir al Consell Rector d’ À punt aquesta proposta.
S'obri torn de paraules, sobre la urgència:
Guillem Irles (CJ Novelda): Pensa que és urgent, perquè les emissions ja han
començat.
Elena Navarro (Vocal CJCV): Compren el motiu de la urgència, però no troba
justificació, de perquè no s’ha presentat en temps i forma.
Xabier Triana (Vocal CJCV): Explica que és interesant i podrien plantejar-se fer alguna
acció, però no considera que siga urgent, ja que les entitats no han pogut comentar-ho
prèviament, amb els seus socis i membres.
Guillem Novelda (CJ Novelda): Pensa que si és urgent, però, si no és ara, proposa
que siga la CP o el Consell que escriga una esmena o un escrit a À punt media.
Miguel Vargas-Rodríguez (Tresorer CJCV): Com a Comissió Permanent no veu la
urgència. Pregunta a JSPV si han parlat amb més entitats per a consensuar el text.
Agustín Pérez (JSPV): Explica que les emissions han sigut per sorpresa. El consens
està obert a totes les entitats, per a arribar a un acord.
Sergio Cebral (DON BOSCO): Pregunta perquè no s’ha presentat abans, si aquest
tema ja estava previst des de fa molt de temps.
Paula Pallarés (Vicepresidenta CJCV): Parla com a JSPV, explica que la proposta es
va debatre a la seua entitat, una vegada s’anuncien les emissions i no abans.
Sergio Cebral (DON BOSCO): Explica el motiu perquè votarà en contra, ja que ell no
pot representar a la seua entitat, únicament amb el seu vot. Però no és cap cosa contra
la resolució ni contra l’entitat que la presenta.
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No s’aprova la urgència de la proposta de solució.

En contra: 8
A favor: 5
Abstencions: 1
Adrián Flores (JSPV): Pensa que s’ha desaprofitat una oportunitat única a la vida. Li
agradaria que es pasara el document per correu a totes les entitats perquè puguen
revisar-ho.
Pedro Andrés (Juniors MD): Pensa que s’hauria d’haver cuidat més la redacció de la
resolució, ja que, estem treballant en una inclusió de totes les associacions, partits i
consells de la joventut, i si es presenta d’aquesta manera, entitats com la seua, votaran
en contra. Les 4 propostes li pareixen perfectes, i a més, proposa que els debats polítics
que es proposen, deurien estar oberts a totes les entitats, no únicament polítiques, ja
que totes es mereixen les mateixes oportunitats, i així totes es sentan identificades i
incloses. Recomana, que quan tornen a presentar aquesta resolució, siga amb un
llenguatge des de la participació, l’escolta, de treball comú, d’altaveu, on tots i totes
puguem sentir-nos reflectits.
Xabier Triana (Vocal CJCV): Explica que des de la seua entitat, representa a 7000
persones i no pot decidir. En aquesta situació, presta la seua ajuda per a la redacció.
Agraeix la resolució ja que són necessàries propostes crítiques amb el govern.
Gustau Pérez (Vocal CJCV): Comenta que JSPV ja va fer una nota de premsa, abans
de el començament de les emissions, instant a que es fera aquest espai polític, per tant,
pensa que no calia esperar fins a aquest punt, 1 hora abans de la plenària, perquè les
altres entitats pugueran tenir aquest text. En tot cas, comencem a treballar perquè
l’associacionisme juvenil puga participar d’eixe espai.
Agustín Pérez (JSPV): Pensa que ha sigut una llàstima que no s’haja aprovat hui
aquesta resolució. Entenen que la forma ha pogut ser dura, però pensa que l’important
en el fons. Comenta que en altres propostes anteriors s’han debatut i consensuat.
Afegeix, que al text insten no únicament al debat polític, sinó també la visibilització la
importància de la joventut als seus espais.
Per a l’AGO de març, presentaran un nou document consensuat amb la resta d’entitats.

11. Precs i preguntes.
Adrián Flores (CJ València): Recorda que la CP pose data per a fer un GT per a millorar
la proposta de resolució de JSPV i així siga inclusiva per a totes.
Pilar Blasco (Secretària CJCV): Des de la CP volen fer una reflexió, sobre la
participació, d’homes i dones, ja que la participació de les dones sempre és més baixa.
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De cara a pròximes activitats, les entitats haurien de fer un procés de reflexió per canviar
aquesta situació.
Clausura de la plenària
Natxo Mollà (President CJCV): Tanca la reunió plenària d’entitats membre agraint
l’assistència de totes les entitats membre i a les companyes del CJE.

Julia Chica (Presidenta CJE): Agraeix la invitació tan a la plenària com a la celebració
de la festa de l’associacionisme i la Llei de Joventut. Felicita al CJCV per tot el treball.

Diego Vázquez (Vicepresident CJE): Agraeix tot el treball, i explica que paral·lelament
a la plenària, aquest cap de setmana el CJE està realitzant en València, la reunió de la
borsa de formació del CJE. Felicita al CJCV, per la seua activa participació dins del Pla
de formació.

Vº Bº
Natxo Mollà Llin
President
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Pilar Mª Blasco Climent
Secretaria

