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 Acta de l’Assemblea General 
 Extraordinària 

València, 26 d’octubre de 2019 

L’Assemblea General Ordinària comença a València, el dia 26 d’octubre de 2019 a les 
10.09 hores. 

 
 
 

1. Inauguració de l’ Assemblea General Extraordinària del Consell Valencià 
de la Joventut 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Dóna la benvinguda i agraeix l’assistència i 
participació de totes les persones convidades i delegades. 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Passa a llegir el llistat de persones delegades 
acreditades. 
 
 Persona delegada ENTITAT 

1 Aïda Llop Serrahima Consell de la Joventut d'Alacant 
2 Kevin Rost Cuadra Consell de la Joventut de Castelló 
3 Iris Lafita Balaguer  Consell de la Joventut de Castelló  
4 Laura López Iranzo Consell de la Joventut de Mislata 
5 Rafael Redondo Medina Consell de la Joventut de Mislata 
6 Anabel Vega Carrillo  Consell de la Joventut de Quart de Poblet 
7 Cristina Martínez García  Consell de la Joventut de Quart de Poblet 
8 Pablo Salvador Giner Creu Roja Joventut 
9 Tamara  Sánchez Pons Creu Roja Joventut 
10 Andrea  Llebrés Colado Federación Don Bosco CV 
11 Roberto España Payá Federación Don Bosco CV 
12 Álvaro Fernández Mellado  Joves de CCOO PV 
13 Elena Mañas García Joves de CCOO PV 
14 Irene  Peris López  Scouts Valencians  
15 Mar Pérez Martínez Juniors Moviment Diocesà 
16 Pablo Mascaró Jalón Juniors Moviment Diocesà 
17 Agustin Pérez Núñez  Joves Socialistes del País Valencià 
18 Alba Fernández Martí Joves Socialistes del País Valencià 
19 Luis Martínez Ferrer Nuevas Generaciones CV 
20 Paula Medina Huerta Nuevas Generaciones CV 

 
 
 
 
 
 

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

1 Pilar Blasco Climent Presidenta 
2 Yolanda Trujillo Adrià Vicepresidenta 2ª 
3 Raquel Sanahuja Bertomeu Secretària 
4 Juan E Gallo González Tresorer 
5 Miguel Giraldos Borque Vocal 
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Convidats i convidades presents en l’AGO: 
 

 Persona convidada Entitat 
1 David Mendez Vilanova Consell de la Joventut de Mislata 
2 Miguel Vargas-Rodríguez ASVAES 
3 Bárbara Pérez Bañón Joves EUPV 
4 Enrique Martínez Quirós Federació Valenciana d'Estudiants 
5 Cristina García Sevilla Federació d´Escolitsme Valencià  
6 Carlos Barjola Casaña Organización Juvenil Española (OJE) 
7 Pedro Celma Valero Nuevas Generaciones CV 
8 Fernando García Solís Consell de la Joventut d'Elx 
9 Ernesto Cuenca Martínez Consell de la Joventut de Xàtiva 
10 Guillermo  Delegido Terol Consell de la Joventut de Xàtiva 
11 Aurelio  Alcayde Peydro Organización Juvenil Española (OJE) 
12 Pere Miquel  Gago Pitarch  Joves amb Iniciativa - Compromís  
 
En total s’han acreditat 20 delegats i delegades de 11 entitats membre de ple dret 
del Consell Valencià de la Joventut.  
 
També s’indica que hi ha un total de 12 persones convidades, que tenen dret a veu, 
però no a vot. 
 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia 

Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Llig l’ordre del dia. 

1. Inauguració de l’Assemblea General Extraordinària 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. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació pressupostària per a l’any 2019. 
5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de resolució d’altes i baixes. 
6. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures per la Comissió Permanent. 
7. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta del Pla de Voluntariat. 
8. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de Codi Ètic del Consell Valencià de la 

Joventut. 
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases per a la convocatòria de l’1%. 
10. Propostes de resolució. 
11. Precs i qüestions. 
12. Cloenda 

 

 

http://www.conselljoventut.org/


 
 

Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • www.conselljoventut.org • info@conselljoventut.org 
 

S’obre un torn de paraula, sense cap intervenció. 

S’aprova l’ordre del dia: 
19 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 
 
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 
 
S’obre un torn de paraula. Sense intervencions. 
 

S’aprova l’acta de l’AGO anterior: 
20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 
  
4. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació pressupostària per 
a l’any 2019 
 
Juan E. Gallo (Tresorer CVJ): Explica que hi ha una desviació al capítol 1 de 
sous i salaris per dos motius: ampliació de la jornada de la tècnica de formació 
i ampliació de plantilla, amb motiu del relleu d’aquesta. 
 
No s’ha d’aprovar perquè eixa desviació supera el 10% del pressupost. 
 
S’obre un torn de paraula. No hi ha intervencions. 
   
5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de resolució d’altes i 

baixes 

 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Explica que no hi han hagut altes i baixes.  
 
Cap entitat ha presentat la documentació que faltava per passar d’entitat 
adherida a entitat de ple dret.  
 
Raquel explica que poden demanar ajuda tant a l’equip tècnic com a 
qualsevol persona de la Comissió permanent.  
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6. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures per la Comissió 

Permanent 

 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que a  la reunió plenària anterior van 
quedar dos vacants a la comissió permanent. Una estava reservada a un 
Consell Local i una altra per a Aposta Jove, com a sindicat. Com que aquestes 
últimes no han presentat la documentació requerida, i no són entitat de ple 
dret, per tant, no poden entrar a la CP.  Per aquesta raó la segona plaça s’ha 
oferit a l’altre sindicat que tenim al Consell, és a dir Joves CCOO PV. 
 

- Elena Mañas (Joves CCOO PV): Explica que la seua trajectòria 
associativa va començar sent Júnior, durant uns 10 anys. La seua 
titulació és Sociologia i Polítiques. El seu voluntariat sempre ha sigut en 
entitats de l’àrea social i migracions i des de fa un temps participa en 
Joves CCOO.  

 
- Cristina Martínez (CLJ Quart de Poblet): Explica que actualment 

participa al Consell de la Joventut de Quart de Poblet on és la 
presidenta. La seua entitat de base és Esplais Valencians, on participa 
com a monitora des de fa 6 anys. A nivell estudis està acabant la 
carrera de Ciències Ambientals. A nivell laboral treballa sobretot amb 
infància i adolescència com a Tècnica al consell d’Infància i 
Adolescència de Quart de Poblet. 

 
S’obre un torn de paraula, sense cap intervenció. 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Es proposa que l’assemblea vote a ma 
alçada, per tal d’estalviar paper, ja que tampoc cap el vot en contra. 
 
Procedim a votar que es realitze la votació a mà alçada i no per urna. 
 

S’aprova la votació a mà alçada. 
20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 
Ara es realitza la votació de les candidatures. 
 

S’aproven les candidatures a la 
Comissió Permanent. 

20 A favor 
0 Abstencions 
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7. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta del Pla de Voluntariat. 
 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que per pertànyer a la Red “Reconoce” 
hem de tindre un Pla de voluntariat i un Codi Ètic. 
 
Pel temps que hi havia, no ha pogut ser un procés participatiu extern, ha sigut 
únicament intern. La idea es aprovar-ho en aquesta assemblea i afegir tots 
els canvis que es consideren, ara o més endavant. 
 
Respecte al Pla de Voluntariat, es va enviar prèviament a totes les entitats per 
a fer esmenes.  Únicament hem rebut una esmena de Scouts Valencians, com 
que no tenen persones delegades acreditades, li cedeixen el torn de paraula 
a la FEV, perquè la defenguen. 
 
ESMENA 1 
 
Passem a aprovar l’adhesió de l’esmena, que és una errada de transcripció. 
 

S’aprova l’adhesió de l’esmena 
20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 
Passem a la votació del Pla de Voluntariat, afegint l’esmena. 
 

S’aprova el Pla de Voluntariat del 
Consell Valencià de la Joventut: 

20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 
 
8. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de Codi Ètic del Consell 
Valencià de la Joventut. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): respecte al Codi Ètic, es fa la mateixa reflexió 
que al Pla de Voluntariat, era necessari per a pertànyer a la red “Reconoce”. 
 
En aquest cas, el codi és el mateix CJE, per la qual cosa pot haver errades. No 
s’ha pogut treballar externament, però s’obrirà perquè totes les entitats 
puguen aportar. No obstant s’ha enviat prèviament perquè les entitats puguen 
fer esmenes. 
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La FEV ha fet 6 esmenes i, com que la persona que té acreditada no té vot, 
Scouts Valencians assumeix l’esmena i cedeix la paraula la FEV. 
 
PRIMERA ESMENA 
 
Cristina García (FEV): La primera és sobre errades ortogràfiques. Es proposa 
fer una revisió lingüística general. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

SEGONA ESMENA 
 
Cristina García (FEV): La següent esmena parla de rols de gènere: en el 
paràgraf es parla de prohibicions i des de la FEV, pensen que s’hauria de 
modificar, perquè consideren que no es poden prohibir els rols de gènere, ja 
que pot ser també es prohibisquen actituds positives, com la cura.  
 
Yolanda Trujillo (Vicepresidenta 2ª CVJ): des de la CP fan unes aportacions 
per a transaccionar l’esmena, proposen que el text quede de la següent 
manera: 
 
“Seguint-ho, s'estableix l'obligatorietat de totes les persones i entitats de 
generar espais segurs, prohibint les conductes masclistes i considerant 
negatius tots els comentaris i actituds que reproduïsquen i que perpetuen 
les discriminacions pròpies de la societat patriarcal.” 
 

S’aprova la modificació proposada per unanimitat. 
 
TERCERA ESMENA 
 
Cristina García (FEV): Explica l’esmena que tracta sobre les persones sordes. 
Des de la FEV proposen incloure persones amb discapacitat auditiva per a 
reflectir una realitat més ampla en aquest sentit. 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Explica que des del CVJ han parlat amb 
FESORD i van contestar que dins del col�lectiu no hi ha una heterogeneïtat dins 
del col�lectiu. Per a elles, persona sorda sí que és una paraula inclusiva que 
engloba a totes. FESORD, com a entitat de conveni nostra, ens agraeix el 
debat i la reflexió, però prefereixen la terminologia de persona sorda. 
 
Es vota afegir “discapacitat auditiva” juntament al terme “Persona sorda”. 
 

S’aprova la modificació proposada per 16 vots a favor i 4 abstencions. 
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CUARTA ESMENA 
 
Cristina García (FEV): Des de la FEV creuen que es produeix una reiteració 
de la CP com a òrgan prioritari, en alguns paràgrafs. 
 
Per això, incloure en un punt que "la Comissió Permanent haurà de ser cons-
cient..." suposa o bé una reiteració, o bé que d'una interpretació sistemàtica 
es desprenguera que la Comissió no ha de tindre especial cura amb la resta 
de punts, la qual cosa, òbviament, manca de sentit. 
 
La proposta és llevar la part de Comissió permanent en aquest punt. 
 

S’aprova la modificació proposada per 20 vots a favor. 
 
 
QUINTA ESMENA 
 
Cristina García (FEV): Tracta sobre les fonts de finançament que diu la llei de 
Joventut. Des de la FEV creuen que el Codi Ètic ha d'anar més enllà de ser una 
simple enumeració de les formes de finançament, ha de ser una aposta per 
l'ètica pròpia tant als ingressos com a les despeses. 
 
S’hauria d’afegir un punt de reflexió personal perquè la llei ja pot estar a un 
altre document com el RRI.  
 
Al final, el que es demana, és especificar un poc més.  
 

S’aprova la modificació proposada per 20 vots a favor. 
 
 
SEXTA ESMENA 
 
Cristina García (FEV): Des de la FEV, expliquen que, en primer lloc s’hauria 
d’eliminar les referències a la Comissió de Garanties, òrgan inexistent al 
Consell Valencià de la Joventut.  
 
En segon lloc, el principi de legalitat, que ha de regir tot règim sancionador 
implica una major taxativitat en la descripció dels incompliments, no pot 
quedar a la lliure decisió de la comissió de garanties (o de la persona 
encarregada de l'activitat) la valoració de la falta, han d'establir-se criteris per 
a evitar l'arbitrarietat a les decisions.  
 
Per això, no és acceptable jurídicament la simple menció a l'existència de 
faltes o incompliments lleus, moderats, greus o molt greus. 
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Així i tot, consideren necessari ressaltar que el Codi Ètic no és el document 
apropiat per a desenvolupar un règim sancionador, s'ha de fer als estatuts o 
al RRI. El Consell Valencià de la Joventut actualment no disposa d'aquest 
règim sancionador ni d'una comissió de garanties per a aplicar-ho. Creuen 
que el més idoni és obrir, com més aviat millor, el debat sobre la inclusió 
d'aquestes dues qüestions al RRI. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Aclareix, que la comissió de garanties és un 
dels punts que ha comentat al principi, que l’havien agafat del CJE, i que, 
efectivament al CVJ no existeix. 
 
Creu Roja: Pregunta si es crearà en algun moment aquesta comissió de 
garanties. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Contesta que en principi no està contemplat, 
crear un nou òrgan, però com s’ha comentat s’haurà de veure en el procés de 
participació que es farà amb totes les entitats, si així es decideix.  
 

S’aprova la modificació proposada per 20 vots a favor. 
 

S’aprova Codi Ètic del Consell Valencià 
de la Joventut: 

20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 
 
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases per a la convocatòria de 
l’1%. 
 
Juan E. Gallo (Tresorer CVJ): Explica que des del Consell, un any més es 
destina l’1% del pressupost a projectes de cooperació que les entitats membre 
poden presentar per a millor la vida de col�lectius desafavorits i entitats 
juvenils sense ànim de lucre.  
Els projectes es poden presentar des de l’1 de novembre a l’1 de desembre.  
A l’assemblea de febrer/març es votarà el projecte g 
 
A les bases publicades està indicada tota la informació. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Comenta que les anteriors convocatòries han 
estat poc participatives. Les últimes les ha guanyades la mateixa entitat. 
Convida a les entitats a participar perquè és un projecte molt interesant.  
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S’aproven les bases per a la 

convocatòria de l’1%. 
20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 
 

10. Propostes de resolució. 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Explica que la CP ha presentat dos 
propostes de resolució i una d’urgència. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que primer es votarà la urgència de la 
proposta “Per una joventut que lluita pel canvi climàtic” i si ix a favor, es debatrà i 
explicarà posteriorment.  
 
El motiu d’aquesta proposta és que tenim una reunió amb Mireia Mollà i eixa 
reunió s’ha convocat després del termini per enviar les resolucions. Des del 
Consell no hi ha una resolució aprovada per assemblea, consensuada amb 
totes les entitats i creiem convenient i positiu tractar-ho ací per a tindre un 
posicionant comú. 
 

S’aprova la urgència per 20 vots a favor. 
 
 

Proposta de resolució – “Per una acció concertada per la lluita contra la 
ludopatia juvenil” 

 
Migue Giraldos (Vocal CJE): Llig la resolució.  
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que des de la CP s’ha destinat una part 
del pressupost per a la realització d’un estudi sobre la ludopatia a la joventut 
valenciana, i així poder més incidència política a la Llei del Joc. Si des de 
l’assemblea es dona el vistiplau, és una forma de rebre feedback positiu per 
fer l’estudi.  
  
 

S’aprova la proposta de resolució: 
19 A favor 
1 Abstencions 
0 En contra 
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Proposta de resolució – “Per una visibilització de la salut mental entre la 

joventut i per l’elaboració d’una estratègia de salut mental per a la joventut” 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Llig la resolució.  
 
  

S’aprova la proposta de resolució: 
20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 

 

 

Proposta de resolució d’urgència – “Per una joventut que lluita pel canvi climàtic” 
 
Cristina Martínez (Vocal CVJ): Llig la resolució.  
 
La importància de traure un posicionament és per poder seguir treballant en 
la línia de sostenibilitat ambiental i crisis climàtica. Des de la CP creem que és 
important tindre un posicionament clar per part de l’assemblea perquè la 
joventut puga continuar gaudint d’un medi ambient sa.  
 
Torn de paraula: 
 
Álvaro Fernández (CCOO): Des de CCOO estan d’acord amb la problemàtica, 
però creen que la transició ecològica ha de ser una responsabilitat per part 
de tota la societat. S’ha d’apostar per una tecnologia sostenible, no tant per 
baixar tecnologia. La millora tecnològica ha de ser una tecnologia sostenible, 
no una baixa tecnologia.  
 
El canvi seria eliminar “baixa tecnologia” per “incentivar solucions per a una 
tecnologia sostenible”.  
 
La CP aprova eixa modificació, com a òrgan que ha redactat la resolució. 
 

  
 
 
 
 
 
 

S’aprova la proposta de resolució amb 
la modificació proposada: 

20 A favor 
0 Abstencions 
0 En contra 
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 11. Precs i qüestions. 
 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Des de la CP volen fer una reflexió perquè hi ha molta 

quantitat de persones en l’assemblea però no hi ha una participació de debat. 

Després de l’assemblea hi ha un xicotet grup de treball per poder veure quina és la 

problemàtica perquè les votacions sempre ixen per unanimitat. Es troba a faltar que 

les entitats també presenten propostes amb problemàtiques que les puguen afectar, 

com a entitat o be a la joventut en general.  

Per part de la CP, es vol incentivar que hi haja més participació i també que, com a 

entitats, puguen eixir debats i que les propostes es treballen abans perquè la nostra 

representació puga ser més efectiva.  

 

Pablo Salvador (Creu Roja Joventut): Pregunta si hi ha possibilitat de conèixer totes 

les resolucions històriques que s’han anat aprovant, per a saber si ja existeixen 

resolucions sobre els temes o és necessari per una renovació per si han hagut canvis 

d’opinió. 

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que si que existeix un històric des que va nàixer 

el Consell que no estan digitalitzades.  A nivell de CP sí que trobem que és necessari 

però no tenim pressupost ni podem carregar més a l’ET. És una cosa que sabem que 

cal fer però actualment trobem una problemàtica en com fer-ho.  

 

13. Cloenda 
 

Finalitza l’Assemblea General Extraordinària a les 11:36 hores. 

En València, a 26 d’octubre de 2019 
 
 

Vistiplau 
 
Presidenta        Secretària 
Pilar Blasco        Raquel Sanahuja 
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