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Acta de l’Assemblea General Ordinària

Benicàssim, 3-4 de març de
2018

L’Assemblea General Ordinària comença a Benicàssim el 3 de març de 2018a
les 17.00 hores.
1.
1. Inauguració de la XLIV Assemblea General Ordinària del Consell Valencià
de la Joventut
-

Natxo Mollà (President CJCV): Dóna la benvinguda a totes les entitats
membre.

-

Pilar Blasco (Secretària CJCV): Llig els noms de les persones
delegades:
Persona delegada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Àngels Grimalt i Vives
Gustau Pérez Pérez
Sergio Alonso Vila
Miguel Vargas-Rodríguez
Laia Mas Climent
Adrian Alfonso Nacher
Rafael Redondo Medina
Marta Morales Borderia
Agustín Pérez Núñez
Mercedes Elizalde Monteagudo
Carlos Alcaraz
Elena Navarro Olmos
Ana Belén Domínguez Cana
Almudena Requena Losas
Francisco Javier García Gonzalez
Pedro Andrés
Xabier Triana
Vicent Jorge Fontana
Fernando Garcia Solis
Carolina Cutanda Pérez
Claudia A. Gil Gual

22
23
24
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Silvia Marcos Martínez
Albert Morán López
Herminio Serra Martínez

ENTITAT
JovesPV-Compromís
Joves PV Compromís
FAAVEM
FAAVEM
ACV Tirant lo Blanc
ACV Tirant lo Blanc
Consell de la Joventut de Mislata
Consell de la Joventut de Mislata
JSPV
JSPV
Joves de CCOO PV
Joves de CCOO PV
Consell de la Joventut de València
Consell de la Joventut de València
Aposta jove UGT-PV
JUNIORS MOVIMENT DIOCESA
Federació d'Escoltisme Valencià
Federació d'Escoltisme Valencià
Consell de la joventut d´Elx
Consell de la Joventut d'Alacant
Federació de Centres Juvenils Don
Bosco Com. Valenciana
Federació de Centres Juvenils Don
Bosco Com. Valenciana
Creu Roja
NNGGPP

Membres de la Comissió Permanent del CJCV presents: NO tenen vot Natxo,
Pilar i Paula.

Convidats i convidades presents en l’AGO:

1
2
3
4
5
6
7
8

Persona convidada
Andriy Yakubuv
Carlos Alcaraz García
Guiomar Gibaja López
Marta Martí Ferrer
Abel Martínez Pruñonosa
Violeta García Carreño
Ana Rallo García
Èric Nadal Mira

Entitat
FAAVEM
JOVES CCOO PV
CONSELL JOVENTUT VALÈNCIA
CONSELL JOVENTUT VALÈNCIA
APOSTA JOVE UGT PV
CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
JSPV
JSPV

En total s’han acreditat 24 delegats i delegades de 15 entitats membre de
ple dret del CJCV. L’AGO del CJCV queda constituïda amb 24 vots. També
s’indica que hi ha un total de 8 persones convidades, que tenen dret a veu,
però no a vot.
Pilar Blasco (Secretària Consell Valencià de la Joventut): comenta les
modificacions a l’ordre del dia, les quals han de ser aprovades abans de
començar, per les entitats presents.
S’aprova la modificació de l’ordre del dia per unanimitat.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
Pilar Blasco (Secretària Consell Valencià de la Joventut): llig l’ordre del dia aprovat:
1. Inauguració de la XLIV 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. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de 2017.
5. Presentació de la nova imatge corporativa del Consell Valencià de la Joventut.
6. Presentació i aprovació, si escau, de l’execució pressupostària 2017.
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7. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de l’auditoria interna.
8. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost
2018.
9. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2018.
10. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes del Consell Valencià de
la Joventut per a l’Estratègia Valenciana de Joventut.
(recés fins al dia següent)
11. Elecció, si escau, de vacants per al Consell Rector de l’IVAJ.
12. Elecció, si escau, del representant del Consell Valencià de la Joventut al
Consell de Ciutadania de la CVMC.
13. Presentació i aprovació, si escau, del Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la Joventut.
14. Procés de regularització d’entitats.
15. Informació Fundació Triangle Jove.
16. Informació Consejo de la Juventud de España.
17. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
18. Propostes de resolució.
19. Precs i qüestions.
20. Cloenda de la XLIV Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de
la Joventut.
*Els punts blaus, són canvis proposats per la Comissió Permanent

S'obri torn de paraules: Cap persona intervé.
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: Unanimitat (21)
S’aprova per vots a favor
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
Pilar Blasco (secretària del CJCV): Llig la primera i la última línia de cada una
de les fulles de l’acta anterior, la qual ha sigut enviada a les entitats.
S'obri torn de paraules: Cap intervenció.
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Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: Unanimitat (21)
S’aprova per vots a favor

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de 2017.
Els membres de la CP expliquen, fent servir un Power Point, les seues àrees.
Preguntes bloc 1: No hi ha preguntes
Preguntes bloc 2: No hi ha preguntes
Preguntes bloc 3: No hi ha preguntes
Preguntes bloc 4: No hi ha preguntes
Altres accions:
Adrian (Tirant): Una apreciació lingüística (“recolzar” a “donar suport”).
Laia (Tirant): Agraeix el treball de la CP.
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: Unanimitat (20)
S’aprova per 20 vots a favor

5. Presentació de la nova imatge corporativa del Consell Valencià de la
Joventut.
Serezade, agafa el torn de paraula i explica el repte que suposava renovar la
imatge del Consell. Per això es va tomar la decisió de tindre un nou logo i una
nova imatge.
El primer canvi va ser modificar el nom a Consell Valencià de la Joventut. Era
necessari trencar amb l’estil que es tenia fins al moment, i per això es va
decidir modificar el logo i la imatge.
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Torn de paraula:
Andrey (convidat): Acord amb les propostes de la CP. La imatge és molt
suggerent i pot tindre moltes interpretacions.
Agustín (JSPV): Dóna l’enhorabona per la selecció del logo.
Pilar informa de l’aprovació de la nova imatge del Consell de la Joventut.

6. Presentació i aprovació, si escau, de l’execució pressupostària 2017.
Miguel Vargas, explica l’execució mitjançant un PWP perquè siga més senzilla
d’entendre.
Informa que en la web de transparència del Consell joventut es pot trobar tota
la informació (a temps real): cada capítol del pressupost, factures, execució
pressupostària, etc.
Torn d’intervencions:
Ana (CJV): Dubte de la part Capítol IV, diu que en l’apartat de comunicació no
hi ha res imputat a comunicació.
Serezade (CP): Un dels objectius era fer una nou pla de comunicació. La CP
no es ficava d’acord, per això es va parar fins que entrara el nou tècnic de
comunicació. Hui en dia ja s’està treballant aquest pla.
Agustín (JSPV): Agrair la gestió que s’ha fet de la CP i de l’ET. Proposa que,
amb el romanent, es poguera convocar alguna ajuda per a CJL o Partits
Polítics (no es poden presentar a subvencions).
Miguel (CP): L’instrument per a utilitzar el romanent és el pressupost del 2018.
La llei de subvencions prohibeix donar ajudes a partits polítics però si que s’ha
aconseguit que l’IVAJ convoque ajudes per a seccions juvenil sindicals.
S’agafa la proposta de convocar ajudes a CLJ o entitats amb el romanent i la
CP ho valorarà. Miguel agraeix el treball de Carol i Ignacio per portar la
documentació econòmica de la manera tan correcta i positiva com ho fan.
Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: Unanimitat (21)
S’aprova per 21 vots a favor
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7. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de l’auditoria interna.
Té la paraula Laia Mas (auditoria interna del Consell): Presenta l’informe
d’auditoria (despeses, moviments, etc.). A banda d’aquesta auditoria, informa
que el Consell està sotmès a una auditoria externa de l’IVAJ.
Miguel i Sebastian són els altres dos persones que formen part de l’equip
d’auditors.
Miguel (CP): fa algunes explicacions de l’auditoria interna.
Resultat de la votació:

Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: 21
S’aprova per 21 vots a favor

8. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost
2018.
Miguel explica les bases d’execució (CP): com funcionen, què són, etc.
Incideix en l’apartat que fa referència al claustre de la BdF.
Resultat de la votació:
Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: Unanimitat (20)
S’aprova per 20 vots a favor
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9. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2018.
Miguel (CP): explica el pressupost de 2018. Ha preparat un PWP.
Agustín (JSPV): Agrair a la CP l’augment del pressupost del 45%. Hi ha dos
dubtes: tècnic de participació cobrarà 13000 i el de comunicació 12000 (quan
ja està contractat). Pregunta si es podria fer una auditoria externa.
Miguel (CP): La diferència de les quanties es dóna perquè el tècnic de
participació es va incorporar en gener, fins que en març entre com a cap de
programes.
Respecte a l’auditoria externa es valora la necessitat de tindre una auditoria
feta per experts, però això s’invertirà en aquesta acció.
Laia (Tirant): Pregunta què es farà amb el romanent de 2017.
Miguel (CP): Explica com es fa el pressupost del Consell. La CP agafa la
proposta del romanent i ho deixa perquè una Plenària puga modificar alguna
partida.

Laia (Tirant): Proposta treballar sobre persones migrades i refugiades.
Natxo (CP): S’agafa la proposta i s’intentarà incloure dins del Pla de treball.

Resultat de la votació:

Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: Unanimitat (21)
S’aprova per 21 vots a favor
8

Es fa un recés per a berenar.
Fran (aposta Jove): Ha s’ha d’anar a treballar i demana si es pot ajornar el
següent apartat fins demà.
Pilar demana un recés de la CP.
La CP explica que no es pot ajornar a demà. Es pot parar 10 minuts i es
continua amb l’ordre del dia.
10. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes del Consell Valencià
de la Joventut per a l’Estratègia Valenciana de Joventut.
Gustau, explica el procediment de l’EVJ.
Violeta García: L’eix d’equitat ha de parlar de persones amb mobilitat reduïda
i no discapacitats. Raúl comenta que el mateix col·lectiu ha tornat a utilitzar la
terminologia de discapacitat.
Andriy (convidat): que conste en acta que s’han d’incloure les propostes del
matí (llenguatge inclusiu).
Resultat de la votació:
Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: Unanimitat (21)
S’aprova per 21 vots a favor

Pilar demana un recés, fins al dia següent a les 10h.

----A les 10.45h del diumenge, reinicia l’AGO.
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11. Elecció, si escau, de vacants per al Consell Rector de l’IVAJ.
Pilar explica el procediment per a cobrir la vacant al Consell Rector.
Les dos candidatures han d’explicar la seua proposta.
1. Ana presenta la candidatura del CJ València al Consell Rector (Ana
Belén Domínguez Cana)
2. Elena presenta la candidatura de CCOO al Consell Rector (Raquel
Bernabé).
Resultat de la votació:

CJV:11
CCOO: 12
Blanc: 1
S’aprova la candidatura de CCOOPV per 12 vots a favor

L’AGO tria com a representant al Consell Rector de l’IVAJ a Raquel Bernabé
de CCOO PV.
12. Elecció, si escau, del representant del Consell Valencià de la Joventut
al Consell de Ciutadania de la CVMC.
Elena (CP) explica el procediment d’elecció del representant en el CVMC. Elena
comenta que per la Llei d’incompatibilitats no poden ostentar càrrecs públics
i/o orgànics ni en partits ni en sindicats.
Meme (JSPV), explica que han retirat la candidatura i demana més temps per
poder presentar alguna persona.
Fran (Aposta Jove): comenta que no s’hauria de votar perquè només hi ha
una candidatura i no seria democràtic no tindre més opcions.
Pilar demana un recés per a trobar una solució.
Pilar (CP), explica que la CVMC va fixar uns requisits de dates i no es pot allargar. Les bases marcaven els requisits i això ho marca la Corporació. S’ha de
10

votar la candidatura perquè encara que les altres hagen caigut, s’han de votar
hui.
Andriy, agafa la paraula per a defensar la candidatura seua al CVMC.
Resultat de la votació:

Si: 14
Abstencions: 9
Nul: 1
S’aprova l’elecció d’Andriy vots a favor

Meme (Joves PV): pregunta perquè la candidatura del Consell Rector no calia
estar present i en el CMVC era necessari. Comenta que les bases estan mal
redactades i s’hauria d’haver avisat amb més temps a l’entitat que no podia
concórrer.
Pilar (CP) demana un recés. Respecte a la redacció de les bases, només es
van redactar per a participar del procés de selecció no per a ser escollit, perquè aquestes venien predefinides al CVMC.
Natxo (CP) comenta que respecte a la presència va ser una decisió política
de la CP i com que estarà 5 anys es considerava important que es fera una
defensa presencial de la seua candidatura.

13. Presentació i aprovació, si escau, del Reglament de Règim Intern del
Consell Valencià de la Joventut.
Natxo (CP) comenta que en l’espai informal amb totes les entitats on es va
transmetre que el procediment no va ser suficientment madur com per a
votar hui el RRI. Es va parlar d’ampliar el tràmit per a poder treballar millor les
esmenes. Natxo demana un compromís de les entitats per a treballar el nou
RRI. La proposta que fa és la de llevar la documentació del punt del dia per a
poder modificar el procediment.
Fran (Aposta Jove): Intentaran participar en tots els Grups de treball i dóna
suport a retardar el procediment.
11

Vicent (FEV): Explica que la postura que defensa la seua entitat és que el
document que s’ha treballat es vote.
Agustín (JSPV): Agrair a la CP l’espai d’ahir per a treballar els possibles
problemes. Les esmenes s’han d’explicar bé perquè no donen malentesos.
Pedro (Juniors MD): Demana disculpes per no haver treballat. Però considera
que si la CP presenta un document cal valorar el treball que comporta aquest
document (per la gent, els grups de treballs, etc.). Posposar el procediment
només pot comportar que s’allargaria el procediment i seria una falta de
respecte per a aquelles entitats que sí que han participat amb esmenes o als
grups de treball. Com a entitat sí que ha faltat més treball entre els grups de
treball i la redacció del document final. Considera que sí que seria bo poder
parlar les al·legacions i intentar amb un consens.
Pilar demana un recés.
Elena (CP) comenta que la CP entén que la FEV demana defendre el text
assumint-lo. Como CP s’ha retirat el RRI però una entitat pot assumir-lo i
defendre’l. S’obriria un torn per a defensar les esmenes presentades. La nova
ponència haurà d’assumir o no l’esmena.
Pedro (Juniors) comenta que és complicat que una entitat assumisca el RRI,
que ha de fer-ho la CP. Si la CP no defensa el document no és lògic que una
entitat ho faça. No hi ha problema en no aprovar el RRI hui, però no tindrà per
a debatre les esmenes. Juniors no assumirà el RRI.
Vicent (FEV) comenta que no entén que una entitat haja d’assumir el RRI com
a propi. I que si no es va modificar el punt de l’ordre del dia perquè no es
treballa ara el RRI.
Meme (JSPV) comenta que es va tractar en el moment de la vesprada.
Demana que es convoquen nous grups i que siguen participatius. Si el text es
defén ells continuaran defensant les esmenes presentades.
Pedro (Juniors) defensa que ha de ser la CP qui defenga el document RRI.
Aquest és l’època més clara, oberta i participativa del consell. La participació
és la que és. Sí que comenta que els temps han precipitat el procés (massa
ràpid). La participació de les entitats es lliure.
Sergio (FAAVEM) proposa que la CP pregunte a les entitats que volen fer amb
el RRI.
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Claudia (Don Bosco) defensa el document pel treball que han fet les entitats
i és just per a ells. Que Don Bosco no haja participat suposa que no es tire per
terra el treball de les altres entitats. Que una entitat faça propi el document
és una responsabilitat molt gran i no hauria de ser. Hauria de ser la mesa del
CP qui més el coneix i qui millor el podria treballar.
Laia (Tirant) comenta que en la reunió d’ahir es va arribar a un acord. Però
l’assemblea està demanant que s’òbriga el procés. Proposa que es treballe el
RRI i només es voten les propostes més complexes (tal com es va acordar a
la vesprada).

Pilar (CP) demana un recés.
Natxo (CP): Demana disculpes a l’assemblea i a les entitats, ja que no és fàcil
prendre aquest tipus de decisions, hi ha de ser un procés legítim.
Les dates les van posar les mateixes entitats a la plenària.
La decisió que des de la permanent consideren més legítima és continuar com
estava previst des d’un principi.
Miguel (FAAVEM): Explica com continua el procediment. (Power procés)
Comença a explicar les aportacions al document (en blau).
Pilar explica que s’anirà treballant esmena per esmena.
-

-

1: Cau
2: Meme (JSPV) vol defensar aquesta esmena. La implantació que es
demana és molt baixa.
o Pedro (Juniors): pregunta perquè el número de 8 de facultats.
o Laia (Tirant): aposta per mantenir el text com està per a
fomentar la participació.
o Meme (resposta): 8 és un terme medi perquè la gran majoria ja
estan present en aquesta quantitat de facultats.
o Votació: NO (14), abs (2), Si (8).
3: cau
4: cau
5: cau
6: cau
7: Meme (JS): defensa l’esmena
o Pedro (Juniors). És trist que estiga aquest article en el RRI i
l’al·legació. L’apoderament de les dones és un fet. No crec que
siga necessari tindre un % de representació.
o Sergio (FAAVEM): Proposa que es retire l’esmena.
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-

-
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o Natxo (CP): comenta que en qualsevol moment es pot modificar
el RRI.
o Meme (JSPV): Comenta que no hi ha problema en modificar
l’esmena i acceptar-la dins del RRI.
o Pilar (CP): Comenta que el procediment va ser així i que no es
pot modificar a mesura que es va presentar.
o Votació: NO (14), abs (6), si (3).
8: es retira.
9: la defén Pedro
o Pedro (Juniors): el consell ha de ser un espai democràtic i
igualitari. Considera que és discriminatori i perjudicial a les
entitats xicotetes i els Consells Locals. La participació es pot
motivar d’altres formes que no siguen els vots
o Agustín(JSPV): Proposa que es mantinga el sistema actual.
o Votació: NO (0), abs (1), SI (22)
10: Agustín (JSPV)
o Votació: NO (9), abs (2), SI (12)
11: cau
12: cau
13: Agustín (JS): defensa l’esmena.
o Votació: NO (10), abs (7), SI (6)
14: Rafa (CJMislata): defén l’esmena.
o Votació: NO (13), abs (5), SI (5)
15: cau
16: cau
17: cau
18: cau
19: cau
20: cau
21: cau
22: cau el text original i es queda l’esmena
23: cau
24: cau
25: cau
26: cau
27: cau
28: cau
29: cau
30: cau
31: cau
32: cau
33: cau

Pilar comenta que es va votar la totalitat del RRI
Resultat de la votació:
Abstencions: 0
En contra: 2
Vots a favor: 21
S’aprova per 21 vots a favor

Natxo (CP): Agraeix la participació i l’aprenentatge que ha suposat aquest
procés.
Meme (JSPV): Felicita l’assemblea per l’aprovació del RRI. La CP s’ha de
comprometre en continuar treballant el RRI i anar adaptant-lo a la realitat.
Ana (CJV): S’alegra del debat i de l’aprovació. CP s’ha de comprometre per
tindre un grup de treball de seguiment del RRI.
Pilar (CP): Comenta que accepta tindre aquest debat continuat sobre el RRI.
14. Procés de regularització d’entitats.
Pilar (CP): Comenta els nous requisits de permanència al Consell (llig el nou
articulat del RRI).
Miguel (CP): Comenta els nous requisits econòmics.
Ver PWP
15. Informació Fundació Triangle Jove.
Violeta (TJ): Explica que s’ha fet en la Fundació TJ.
Elena (CP): Agraeix el treball que estan fent els patrons a la fundació.
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16. Informació Consejo de la Juventud de España.
Diego (CJE): pren la paraula i presenta el seu treball.

17. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
Pilar (CP): No hi ha res que presentar.

18. Propostes de resolució.
No hi ha propostes
19. Precs i qüestions.
Claudia Gil (Don Bosco): agraïx la tasca de la CP per la feina que ha suposat
l’assemblea i l’aprovació del RRI. I l’aprenentatge que hem tingut hui no només
ha de quedar-se en la CP sinó també en les entitats i en el mateix Consell.

Paula (CP) agreix l’esforç de les entitats per que hi hagen cada vegada més
dones participant dels espais del Consell.

20. Cloenda de la XLIV Assemblea General Ordinària del Consell Valencià
de la Joventut.
Finalitza l’Assemblea General Ordinària a les 14.30 hores.
En Piles, a 4 de març de 2018

Vist-i-plau
Pilar Blasco
Secretaria CJCV
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Natxo Mollà
President CJCV

