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Acta de l’Assemblea General Ordinària València, 2 de març de 2019 

 
L’Assemblea General Ordinària comença a Benicàssim el 2 de març de 2018 a les 
19:00 hores. 
 
  
1. Inauguració de la XLVI Assemblea General Ordinària del Consell Valencià 
de la Joventut 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Dóna la benvinguda i agraeix l’assistència de totes les 
persones assistents.  
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Passa a llegir el llistat de persones acreditades i 
convidades. 
 
 Persona delegada ENTITAT 

1 Fernando Garcia Solis CLJ Elx 
2 Jonathan  Llansola Llopis  CLJ Ontinyent 
3 Kevin Rost Cuadra CLJ Castelló 
4 Iris  Lafita Balaguer  CLJ Castelló 
5 Rafael  Redondo Medina CLJ Mislata 
6 Amanda Morales Borderia CLJ Mislata 
7 Vicent Sancho Sanmartín CLJ Quart de Poblet 
8 Cristina Martínez García  CLJ Quart de Poblet 
9 Adrián  Flores Sornosa CLJ València 
10 Marta  Martí Ferrer CLJ València 
11 Albert Morán López Creu Roja Joventut 
12 Tamara  Sánchez Pons  Creu Roja Joventut  
13 Sergio Alonso Vila FAAVEM 
14 Vanesa Amat Bordonado Federació d'Escoltisme Valencià 
15 Ignacio Mora Guijarro Federació d'Escoltisme Valencià 
16 

Silvia  Marcos Martínez 
Federació de Centres Juvenils Don Bosco 
Com. Valenciana 

17 
Inés Berenguer Jareño 

Federació de Centres Juvenils Don Bosco 
Com. Valenciana 

18 Itzar Alejos González Joves amb Iniciativa - Compromís 
19 Susana  Pérez i Alonso Joves amb Iniciativa - Compromís 
20 Pau  Zamora Ortiz Joves d'EUPV 
21 Estefanía  González Azorín  Joves d'EUPV 
22 Manuela Vera García Joves de CCOO PV 
23 Alfons Ahicart Villach Joves de CCOO PV 
24 Francesc Roig Oliver Joves PV - Compromís 
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  25 Raquel Durbá Martínez Joves PV - Compromís 
26 Yolanda Trujillo Adriá Joves Socialistes del País Valencià 
27 Agustín  Pérez Núñez Joves Socialistes del País Valencià 
28 Luis Albors Almela  Juniors Moviment Diocesà 
29 Javier  Llaves Alonso  NNGG 
30 Irene  Peris López Scouts Valencians 

 
Convidats i convidades presents en l’AGO: 

 
 Persona convidada Entitat 
1 Jose Antonio  López Pérez CLJ Elx 
2 

Paloma 
Fernández del Moral 
Mestre Consell de la Joventut de Mislata 

3 Elena Navarro Olmos  Consell Valencià de la Joventut 
4 Pablo Salvador Giner Creu Roja Joventut 
5 Paula  Martínez Salla Creu Roja Joventut 
6 Violeta García Carreño Fundació Triangle Jove 
7 Javi Vaello Ferrero Fundació Triangle Jove 
8 Natxo Mollà Llin Fundació Triangle Jove 
9 Silvia March Joves amb Iniciativa 
10 Carlos  Alcaraz García Joves de CCOO PV  

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

 
1 Pilar Blasco Climent Presidenta 
2 David  Lizandra Mora Vicepresident 1er 
3 Yolanda Trujillo Adrià Vicepresidenta 2ª 
4 Raquel Sanahuja Bertomeu Secretària 
5 Juan E Gallo González Tresorer 
6 Miguel Giraldos Borque Vocal 
7 Xabier Triana Gómez Vocal 

 
 
En total s’han acreditat 30 delegats i delegades de 18 entitats membre de ple dret 
del Consell Valencià de la Joventut. També s’indica que hi ha un total de 10 persones 
convidades, que tenen dret a veu, però no a vot. 
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2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): comenta les modificacions a l’ordre del dia, les 
quals han de ser aprovades abans de començar per les entitats presents, i que a més 
a més, han sigut enviades prèviament per correu electrònic. 
 
Modificació de l’ordre del dia, afegint els punts: 
 

4. Informe sobre la situació actual del procés d’adaptació al nou RRI. 
5. Informe d’altes i baixes. 
11. Informe del representant de la CVMC. 

 
Quedant l’orde del dia de la següent manera: 
 

1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Jo-
ventut. 

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 sobre la situació actual del procés d’adaptació al nou RRI. 
5. Informe d’altes i baixes, i aprovació si escau, 
6. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la 

Joventut. 
7. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2018. 
8. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball 2019 - 2020. 
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 

2019. 
10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2019. 
11. Informe del representant de la CVMC. 
12. Elecció patronat Triangle Jove. 
13. Elecció d’auditors. 
14. Propostes de resolució. 
15. Precs i qüestions. 
16. Cloenda 

 
 
S’obri un torn de paraules per fer valoracions al voltant de la proposta de modificació 
de l’ordre del dia i hi ha una intervenció per part de Vicent (Consell Local de la 
Joventut de Quart de Poblet), comenta que s’hauria d’afegir “i aprovació, si escau” 
al punt de l’informe d’altes i baixes.  
 

 
S’aprova per assentiment. 
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3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Comenta que l’acta va ser enviada en temps i 

forma i que es tracta d’un acta d’acords, per la qual cosa no cal procedir a la seua 

lectura.  

 

 
S’aprova per assentiment. 

 
 
 
4. Informe sobre la situació actual del procés d’adaptació al nou RRI. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Fa l’exposició de la cronologia de com ha sigut el 

procés d’adaptació al nou Reglament de Regim Intern, exposant totes les dates, 

terminis i així com totes les ampliacions en las que s’ha requerit documentació a les 

entitats. Fa una reflexió sobre els terminis, ja que moltes entitats han deixat tot per al 

últim moment i no han complit els terminis establerts. 

 
5. Informe d’altes i baixes. 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Comenta que únicament hi ha baixes. 

Explica que segons els informes que s’han enviat a les entitats i després del procés 

d’adaptació, hi ha entitats que no han pogut entregar tota la documentació, altres a 

les que únicament li falten els certificats d’implantació territorial i altres que no han 

entregat cap tipus de documentació. 

 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que hi ha entitats i Consells que per problemes 

interns no han pogut entregar tota la documentació en temps, però si que tenen 

intenció de continuar participant al Consell. Des de la Comissió Permanent, demanen 

una reflexió a les entitats perquè voten en consciència i donen una oportunitat a estes 

entitats que volen continuar participant, ja que som un Consell on hi ha cabuda per 

a totes les entitats i consells, i per tant, quants més siguem, més pluralitat hi haurà, i 

això sempre és més positiu.  
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Cada entitat pot votar el que vulga, però des de la Comissió Permanent, es fa aquesta 

reflexió perquè els hi agradaria que aquestes entitats no es donaren de baixa. 

 

Per tant el sentit del vot quedaria així: 

 

En contra – Les entitats no es donen ara de baixa i s’ajorna el termini fins a la pròxima 

plenària, perquè puguen posar-se al dia. 

A favor – Les entitats es donen de baixa en aquesta assemblea. 

 

Passem a votar l’informe d’altes i baixes, quedant de la següent manera: 

 

 

13 vots en contra 

2 vots a favor 

5 abstencions 

 

Per tant, per 13 vots en contra, s’allarga el termini perquè les entitats que encara no 

han aportat la documentació necessària per adaptar-se al RRI, puguen entregar-la 

fins a la pròxima reunió plenària d’entitats membre. 

 
6. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià 

de la Joventut. 

 
Es presenta el vídeo explicatiu de l’informe d’auditoria, per l’auditora interna, Laia 

Mas.  

 

No hi ha acords a destacar. 

 
 

S’aprova per assentiment 
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Fem un recés, continuem demà pel matí, a les 10h. 

 

Reprenem l’Assemblea, el diumenge 3 de març a les 10:33h. 

 
7. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2018. 
 

Juan. E Gallo (Tresorer CVJ): Fa la presentació i explicació del balanç econòmic de 

2018.  

Comenta que s’ha executat, quasi la totalitat del pressupost, el 95,29%. 

Per altra banda, indica que hem tancat l’any amb 36.000€ i que des de la Comissió 

permanent, s’ha decidit destinar-ho a la pòlissa. 

 

No hi ha acords a destacar. 

 
 

S’aprova el balanç econòmic de 2018 
per assentiment. 

 
 
8. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball 2019 - 2020. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica que per a la presentació del Pla de Treball, es 
faran 6 grups, perquè no siga unidireccional i a banda, siga més dinàmic. 
 
S’haurà de rotar i passar per totes les àrees i les persones de la Comissió Permanent 
explicaran que es farà en cada àrea. 
 
Els següents objectius generals, han de ser transversals i complir-se en totes les 
àrees: 
 

A. Desenvolupar Incidència Política 
B. Incentivar la participació 
C. Afavorir la formació 
D. Promoure la Igualtat d’Oportunitats. 

 
 
L’àrea d’incidència política és transversal a totes les àrees. Els principals punts 
d’actuació estaran al voltant de l’estratègia valenciana de Joventut, el decret i les 
eleccions, per a poder incidir en els programes dels partits polítics. 
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Procedim a fer els grups de treball. 
 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Comenta que ara no es poden fer aportacions al Pla 

de Treball, perquè ja és prou extens. Les aportacions s’haurien d’haver fet abans, ja 

que per això es va enviar prèviament. 

  

 
S’aprova el Pla de Treball 2019-2020 

per assentiment. 
 

 
9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del 
pressupost de 2019. 
 
Juan. E Gallo (Tresorer CVJ): Fa la exposició del document, comenta les dades més 
significatives. 
 

Les dotacions específiques que per a tal fi figuren als Pressupostos de la Generalitat 

Valenciana per a l’exercici de 2019, que són de 301.000 €  per a funcionament 

ordinari i 40.000 € per a inversions. 

 

Respecte a les bases d’execució de 2018, un canvi és la remuneració pel desenvolu-

pament de processos formatius per part del personal al servei del Consell (sempre 

que siga fora d’horari laboral) i de la Borsa de Formació, es tramitarà prèvia presen-

tació del rebut amb les dades fiscals i les retencions corresponents per part de la 

persona beneficiària, i els imports bruts a rebre per hora seran els següents: 

 

i. Formacions de més de 4 hores: 19€ / hora 

ii. Formacions de fins a 4 hores: 22€ / hora 

 

No hi ha més acords a destacar, es mantenen els de les anteriors bases d’execució. 
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S’aprova  les bases d’execució del pressupost de 2019 

per assentiment. 
 

 

10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2019. 
 
Juan .E Gallo (Tresorer CVJ): Fa la exposició del document. 

Comenta que és un pressupost molt continuista, i apunta les modificacions més 

significatives. 

 

Capítol I / 1.1. Sous i Personal / 1.1.10 Programació web:  

Es tracta de la contractació d’una persona, a través del projecte europeu “Youth 

Speaks”, per a la realització un MOOC sobre la guia “Consells Locals de la Joventut 

inclusius i apoderats”, i a banda, la realització de la web d’acampades. 

 

Capítol II/ 2.4 Serveis Professionals / 2.4.4 Auditoria Externa 

S’ha duplicat el pressupost respecte a l’any anterior, ja que estem obligades a 

realitzar-la, i en 2018 no es va trobar ningú que fera l’auditoria per eixe preu. 

 

Capítol II/ 2.5 Primes d’Assegurances / 2.5.2 Prevenció de riscos laborals 

Per la contractació de 2 noves tècniques s’ha hagut d’ampliar aquesta partida. 

 

Capítol II/ 2.6 Reparacions i Manteniment / 2.6.4. Sistemes de seguretat 

S’ha augmentat la partida, per la instal�lació de l’alarma de seguretat a l’edifici, ja que 

l’any passat no comptàvem amb ella. 

 

Pel que fa a la partida d’Altres despeses (2.9.2), per la pujada del pressupost, l’1% 

queda en 4.230€, que es destinarà a projectes de cooperació. 
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Capítol IV/ 4.1 / 4.1.8 Estudis sobre l’estat de la Joventut 

S’ha destinat un import significatiu ( 12.300€), perquè es considera un punt clau, 

alhora de conèixer les dades de la joventut valenciana.  

 

La resta es manté igual que el pressupost de 2018. 

 
 
 

S’aprova el pressupost de 2019 
per assentiment. 

 

 

11. Informe del representant de la CVMC. 
 
Andriy Yakubuv (Representant del CVJ a la CVMC): Fa la exposició del seu informe 

sobre el treball desenvolupat al voltant de la representació  del Consell Valencià de 

la Joventut dins del Consell de Ciutadà de la Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació. 

 

Demana la participació i la col�laboració de les entitats per la confecció del següent 

informe i espera que puga tindre proposes. 

 

12. Elecció patronat Triangle Jove. 
 

Primerament es fa la presentació del treball desenvolupat durant els últims dos anys 

per part de les persones que estan representat-nos al Patronat del Triangle Jove per 

part de Violeta García, com a presidenta de la Fundació i Javier Vaello, com a patró.  

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Presenta la proposta de persones que ha fet la 

Comissió Permanent, per al Patronat de la Fundació Triangle Jove que són:  

 

Elena Navarro Olmos, antiga membre de la Comissió Permanent i Natxo Mollà Llin 

antic president i que ha estat participant al patronat com a patró nat. 
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13. Elecció d’auditors. 
 

Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Explica què és l’auditoria interna del Consell i 

quines són les seues funcions i acte seguit es presenten les 3 candidatures a 

l’auditoria interna. 

- Miguel Vargas per ASVAES. 

- Maria Soler per Juniors MD. 

- Anabel Vega pel Consell Local de la Joventut de Quart. 

 

Maria Soler 21 vots  

Miguel Vargas 20 vots  

Anabel Vega 19 vots  

 

4 abstencions 

 

Per tant, queden cobertes les 3 vacants per a l’Auditoria Interna del CVJ, per als 

pròxims 2 anys. 

 

14. Propostes de resolució. 
 

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Comenta que dos de les quatre resolucions que hi ha 

proposades per part de la Comissió Permanent, són d’urgència. Per tant, passa a 

explicar la urgència.  

Exposa primerament la urgència de la resolució per la defensa dels drets de la 

infància i la joventut, en relació a l’Alberg d’Alboraig i es procedeix a la seua votació. 

 
 

S’aprova la urgència per assentiment. 
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Després es defensa la urgència de la segona resolució, contra la banalització de la 

violència de gènere i la violència masclista, en relació a l’autobús “d’Hazte Oir”, que 

va ocórrer aquesta mateixa setmana.  

 
 

S’aprova la urgència per assentiment. 
 

 

Seguidament es procedeix a la presentació de les resolucions que no són d’urgència, 

i que han arribat en temps i forma. 

  

David Lizandra (Vicepresident CVJ): Presenta la resolució perquè la Diputació de 

València implemente un sistema de subvencions eficaç per garantir el bon funci-

onament de les entitats juvenils. 

 
 

S’aprova la proposta de resolució amb: 

19 Vots a Favor 

2 Abstencions 

1 Vot en contra 

 

 

Xabier Triana (Vocal CVJ): Fa la presentació de la proposta de resolució, per garan-

tir la participació i representació de les entitats locals a través dels consells de 

joventut , entorn de les quotes del Consells Locals de la Joventut que ha estat inac-

tius.  

 

S’aprova la proposta de resolució amb: 

23 Vots a Favor 

2 Abstencions 

0 Vots en contra 
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Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Fa la defensa de la resolució sobre el tancament de 

l’alberg d’Alboraig.  

 

S’obre un torn de paraula: 

Ignacio Mora (FEV): Apunta que el compromís es de l’11 de desembre i no l’11 de març. 

Susana Pérez (Joves amb Iniciativa - Compromís): Exposa que hi ha coses que no 

estan reflectides a la resolució. Troben a faltar una redacció, al voltant de totes les 

coses fetes pel govern del botànic per tal de millorar les polítiques d’infantesa en els 

últims anys. 

Francesc Roig (Joves PV – Compromís): Afegeix que en la part dels acords, on es 

sol�licita que siga temporal, apunta que ja està anunciat per la Vicepresidència, que 

tindrà una durada d’un any. 

Sol�licita afegir la proposta que des del CVJ, instem a UNICEF a retirar el títol de 

“Municipi Amic de la Infància” a tots els pobles que neguen l’acollida d’aquests xiquets 

i xiquetes, i que no volen tindre un centre de persones menors al seu municipi. 

 

Es presenta la proposta de resolució amb les modificacions  plantejades per totes i 

es procedeix a la seua votació.  

 

S’aprova la proposta de resolució amb: 

21 Vots a Favor 

2 Abstencions 

0 Vots en contra 

 

 

Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Presenta la resolució d’urgència sobre la 

campanya d’Hazte Oir.  S’obri un torn tancat de paraula.  

 

Raquel Durbá (Joves PV – Compromís): Creu que la primera part no només s’hauria 

de centrar en les dones que han sigut assassinades, perquè la violència masclista és 
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molt més que quan les assassinen. Li agradaria que s’incloga altres tipus violències 

que sofreixen diàriament les dones com assajaments, cosificacions... 

 

S’afegeix la proposta de Raquel i es proposa el títol “Contra la Banalització de la 

Violència de Gènere i la Violència Masclista”. 

 

Es proposa afegir la següent frase: 

“L'any passat van ser assassinades a mans de les seues parelles o ex-parelles 49 

dones i encara així, són incomptables les moltes formes de violència masclista que 

pateixen les dones diàriament i que no es visibilitzen.” 

 

S’aprova la proposta de resolució amb: 

23 Vots a favor 

0 Vots en contra 

0 Abstencions 

 

 

16. Cloenda 
 

Finalitza l’Assemblea General Ordinària, el diumenge 3 de març, a les 14:35 hores. 

 
En Benicàssim, a 3 de març de 2019 

 
 

Vist i plau 
 
Presidenta        Secretària 
Pilar Mª Blasco       Raquel Sanahuja 
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