Acta de l’Assemblea General
Ordinària del CJCV
26 de febrer de 2017
PLA D’ACTUACIONS 2009-2010

Acta de l’Assemblea General Ordinària

Piles, 26 de febrer 2017

L’Assemblea General Ordinària comença a Piles el 26 de febrer de 2017 a les 10:30 hores.

1.

Inauguració de la XLIII Assemblea General de Gestió del CJCV
-

Natxo Mollà (President CJCV): Dóna la benvinguda a totes les entitats membre.
Agreix la seua participació i disculpa a dues de les membres de la CP, Paula i Elena, qui
no han pogut assistir-hi. No obstant això, transmet de la seua part que els agradaria
haver pogut estar-hi present.

-

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

ENTITAT

Persona delegada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

Pere Auñón Morales
Antonio García del Río
Serezade Enguídanos Seguí
Borja Carrascosa Canet
Xabier Triana Gómez
Javi Vaello Ferrero
Agustín Perez Nuñez
Noelia López Galiana
Sergio Alonso
Andrea González
Fran Roca
Mª del Mar Boronat
Quique Castello
Adrián Sisternes
Sergio Cebral
Miguel Martínez Mira
Miguel Vargas Rodriguez
Miquel Alventosa

Joves de CCOO PV
Joves de CCOO PV
NNGG PPCV
NNGGPPCV
FEV
CJ ONTINYENT
CJ MISLATA
CJ MISLATA
FAAVEM
FAAVEM
CJ ALZIRA
CJ ALZIRA
JOVES PV COMPROMÍS
JOVES PV COMPROMÍS
DON BOSCO
DON BOSCO
CJ VALENCIA
ACV TIRANT LO BLANC

-

Membres de la Comissió Permanent del CJCV presents, sense dret a vot:
Pilar Blasco, Natxo Mollà i Gustau Pérez.

-

Convidats i convidades presents en l’AGO:
Persona convidada
Fernando Pascual
Amparo Heidi
Violeta García
Efraim Ferrer
Àlex Segura
Reis Gallego
Amanda Gonzalez
Rubèn Ramiro Rubal

FEV
CJ ALZIRA
CJCV
TRIANGLE
TRIANGLE
TRIANGLE
TRIANGLE
TRIANGLE

Entitat

JOVE
JOVE
JOVE
JOVE
JOVE

En total s’han acreditat 18 delegats i delegades de 10 entitats membre de ple dret del CJCV.
L’AGO del CJCV queda constituïda amb 18 vots. També s’indica que hi ha un total de 8 persones
convidades, que tenen dret a veu, però no a vot.
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Pilar Blasco (secretària del CJCV): 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 18 vots a favor.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
Pilar Blasco (secretària del CJCV): llig l’ordre del dia aprovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inauguració de la XLIII Assemblea General de Gestió del CJCV
Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.
Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del CJCV.
Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2016.
Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball 2017 - 2018.
Descans
7. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2017.
8. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2017.
9. Elecció, si escau, de vacants per a l’Auditoria Interna
10. Elecció, si escau, de vacants per al Consell Rector de l’IVAJ
11. Elecció patronat Triangle Jove.
12. Propostes de resolució.
13. Precs i qüestions.
14. Cloenda de la XLIII Assemblea General de Gestió del CJCV.
S'obri torn de paraules: Cap persona intervé.
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 18
S’aprova per 18 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.

Vots en contra: 0
Abstencions: 1
Vots a favor: 17
S’aprova per 17 vots a favor
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4. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del CJCV.
Natxo Mollà (President CJCV): Explica que Xabier Triana era auditor fins que ha entrat a
formar part de la CP, ja que entenen, no és coherent que hi continue dins, amb aquesta
circumstància. Per altra banda, Àlex Vila, ja no és membre d’Aposta-Jove PV i per tant, ha
manifestat la seua renúncia en aquest espai. Aquests dos motius han produït que Laia Mas, haja
hagut de realitzar tota la feina de l’auditoria de 2016.
Disculpa a Laia perquè no ha pogut estar present hui. Però, puntualitza, ha tingut el detall de
gravar un vídeo on explicar com ha sigut l’auditoria, resumint el document “Informe auditoria
2016” que es va enviar en la convocatòria d’aquesta assemblea.
Natxo dóna pas a la visualització del vídeo.
Pilar Blasco (Secretària CJCV): Després de visualitzar el vídeo, obri torn de paraules:
Sergio Cebral (Federació Don Bosco): Proposa que, a l’igual que s’ha enviat la informació de
tot, haguera estat bé, tindre la còpia física.
Natxo Mollà (President CJCV): Li contesta que, per tal de no gastar innecessàriament tant de
paper, s’envia tota la informació amb temps per correu per tal que les entitats ho llegeixen abans,
tal i com posa a la convocatòria.
Xabier Triana (Vocal CJCV): Agraeix el paper i l’esforç de Laia Mas, ja que ell no ha pogut
acompanyar-la degut al seu paper en la CP.

5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2016.
Miguel Vargas (tresorer CJCV): Passa a explicar el document “Executat 2016” enviat
prèviament a totes les entitats.
Explica punt per a punt totes les partides i puntualitza en alguna d’elles.
-

Capítol dos: Hi ha més canvis perquè no preveiem que hi hauria 6 persones allotjades a
la seu amb el projecte OPES, però que es compensa amb altres despeses administratives
que no han sigut gastades com per exemple comunicacions i enviaments.
Pel que fa a la desviació a l’apartat d’impostos i tributs, es deu a la realització d’una
complementaria que hem hagut de fer per un impost que no es va liquidar al exercici que
corresponia.
A l’apartat de despeses extraordinàries hi ha més diferència, degut a algunes reparacions
que no teníem previstes.

-

Capítol tres: Hem tingut més despeses a l’apartat de transferències i comissions diverses,
degut a la política comercial de Caixa Bank, la nova entitat on tinguem el compte, però
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recalca que el balanç es positiu ja que la relació i condicions generals amb l’entitat ens
afavoreixen.
-

Capítol quatre: Les despeses a la part de projectes europeus (4.2.3) ha augmentat degut
al projecte de voluntariat italià OPES.
La part del Pla de comunicació no s’ha invertit com estava prevista per prioritzar altres
activitats, però, en canvi si que s’ha invertit molt més en campanyes de sensibilització
(Super joves, Joves en perill, Animalarium) i presencia web i xarxes socials.

En quant als ingressos, estan previstos augments, la CP agraeix l’esforç que fa l’Administració,
tot i així busquem noves vies per a solucionar els problemes de liquiditat.
Pel que fa a les quotes d’entitats membre estan totes emeses. La diferencia en la part de quotes
d’activitats es deguda a que ja no gestionem les inscripcions del Triangle Jove. En quant al lloguer
de l’edifici, enguany no s’ha pogut llogar, però sabeu que està previst que es llogue en 2017.
Miguel explica que l’error pressupostari es perquè a l’assemblea de València el sumatori donava
balanç zero, però tot i això hi havia 2000 euros més d’ingressos que de despeses, per això, per
recomanació tècnica han volgut reflectir l’error així.
Superàvit: 1.413,97 €
Pilar Blasco (secretària del CJCV), obri torn de paraules: cap persona intervé.
Resultat de la votació:
Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: 18
S’aprova per 18 vots a favor

6. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball 2017 - 2018
Natxo Mollà (President CJCV): Primerament, comenta que, com es va informar en l’anterior
assemblea, la CP ha decidit treballar en 4 grans blocs, els quals estan coordinats, cada un d’ells
per una persona de la CP. Recorda que es va obrir un grup de treball perquè les entitats pogueren
aportar la seua en ell, aportacions que s’han inclòs en aquest pla.
Passa a explicar els principis bàsics del pla de treball, seguint el document enviat “Pla treball
2017-2018”. Presenta l’esquema i els i les coordinadores de cada bloc, donant-les pas perquè
expliquen elles mateixa cada bloc.
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Gustau Pérez (Vocal de la CP CJCV): Destaca que aquest pla de treball ha comptat amb la
participació de les entitats i que s’han inclòs totes aquelles plantejades, cosa que és un punt a
destacar en aquest. Com a coordinador del bloc 1 (foment de l’associacionisme) passa a explicar
l’organització del mateix, d’acord amb el document enviat “Pla treball 2017-2018”. Té dues àrees:
territorial i participació.
Serezade Enguídanos (Vocal de la CP CJCV): Passa a explicar el bloc 2 (foment de
l’autonomia jove), com a coordinadora del mateix. Passa a explicar l’organització del mateix,
d’acord amb el document enviat “Pla treball 2017-2018”. Té tres àrees: comunicació, internacional
i socioeconòmica.
Pilar Blasco (Secretària CJCV): Explica el bloc 3 (foment de relacions equitatives entre
gèneres): ho explica ella perquè Elena no ha pogut acudir-hi i la disculpa de nou. Passa a explicar
les línies de treball, d’acord amb el document enviat “Pla treball 2017-2018”. El àrea de treball
és equitat.
Xabier Triana (Vocal de la CP CJCV): Passa a explicar el bloc 4 ( foment de l’educació i la
cultura) com a coordinador del mateix, d’acord amb el document enviat “Pla treball 2017-2018”.
Té tres àrees: educació formal, educació no formal i cultura.

Pilar Blasco (Secretària CJCV) obri torn de paraules:
Sergio Cebral (Don Bosco): Dóna les gràcies per fer el procés tan participatiu. Ha de reconèixer
que és molt ampli i si es compleix tot seria genial. Se li ocorreix que per a formació sempre es
tracta la formal i no formal i que potser caldria incloure la formació informal. No obstant això,
entén que potser, per a un pla de treball posterior, ja que ja hi ha molta feina a fer.
Natxo Mollà (President CJCV): Recorda que la gent que va acudir a la reunió es va plantejar
que el pla de treball fora revisable en cada reunió plenària o assemblea, per tal que siga accessible
i poder incloure les inquietuds de les entitats.

Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: 18
S’aprova per 18 vots a favor

7. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de
2017.
Miguel Vargas (tresorer CJCV): Explica que bàsicament les bases d’execució són les normes
perquè les entitats tinguen en compte que com a CP han de complir-les per tal de vetlar pel bon
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funcionament econòmic del CJCV. No obstant això, puntualitza que aquestes normes han quedat
un poc obsoletes i per tant, caldrà revisar en un futur les mateixes.
Després d’aquesta introducció, passa a explicar el document enviat.

S’obri torn de paraules: cap intervenció.

Resultat de la votació:
Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: 18
S’aprova per 18 vots a favor

8. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2017.
Miguel Vargas (tresorer CJCV): Passa a explicar el document “Pressupost 2017”. Seguint les
bases d’execució, s’han desglossat els costs dels diferents llocs de treball que tenim al CJCV, que
abans no s’indicava així.
Indica les qüestions més significatives, ja que el document estava enviat prèviament per correu
electrònic.
Al capítol 2, funcionament i serveis, hi ha un increment substancial degut al lloguer de la segona
planta al Col·legi d’educadores i educadors socials, especialment la llum.
A la part de primes d’assegurances hem volgut pujar la partida per a tindre l’edifici més cobert.
S’ha creat dins de Reparacions, manteniment i inversions la partida de Reparacions i manteniment
per valor de 8.000€ ja que són moltes les reparacions que necessita l’edifici en aquest moment.
A la part de programes i activitats s’ha incrementat fins a 111.400€, i s’ha dividit en 3 objectius,
a diferència d’altres anys.
En quant a la part d’ingressos, destaca els projectes europeus, a més de la continuïtat del projecte
OPES i el lloguer de l’edifici per part del COEESCV, com a font d’ingressos pròpia substancial.
S’obri torn de paraules:
Agustín Pérez (CJ Mislata): Comenta que ha augmentat les despeses de llum, aigua, etc., pel
tema del lloguer al col·legi. Volia saber per curiositat, si també el col·legi va a pagar aquesta part
o està inclosa al lloguer.

7

Miguel Vargas (Tresorer CJCV): respon al dubte, comentat que s’ha negociat i nosaltres
assumim la despesa de subministrament, excepte el internet i el telèfon, a canvi del preu del
lloguer.
A més, agraeix la feina de la CP, especialment a la gerència, pels criteris de prudència i eficiència
que facilita molt el treball.
Resultat de la votació:

Abstencions: 0
En contra: 0
Vots a favor: 18
S’aprova per 18 vots a favor

Descans per a esmorzar.

9.

Elecció, si escau, de vacants per a l’Auditoria Interna

Pilar Blasco (secretària del CJCV): Explica que s’han presentat 4 persones per a l’Auditoria
Interna, per a les quals sols hi ha 2 places. En la papereta trobareu les 4 opcions, fins un màxim
de vots de 2.
En quant al Consell Rector, ha de ser paritari, així ens ho marca el reglament i a més en la nova
llei es reflectirà. S’han presentat 3 xics i una xica. D’ací que es proposa que les votacions es facen
per gènere.
Quant als xics, ja hi ha un, per tant sols es podrà votar a un xic. D’aquesta manera, tindrem dos
xics i una xica, quedant una vacant, que anirem omplint amb substitucions i en la pròxima plenària
es votarà si hi ha candidatura xica.
Es passa a votar la forma de realitzar-ho: unànimement es decideix que sí.
Passem a presentar les persones per a l’Auditoria Interna:
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-

Miguel Ibáñez Cuquerella (JOVES CCOOPV)

-

Ana María Gomis Pérez (JSPV)

-

Mireia Fernández Olaso (JOVES PV Compromís)

-

Sebastian Lovaszi (FAAVEM)

Cap persona de JSPV ha vingut a l’Assemblea, per tant, ningú presenta la candidatura de Ana
Maria Gomis.
Si les persones no estan presents, ix altra persona de la mateixa entitat en el seu nom per a
presentar-la.

-

Miguel Ibáñez (JOVES CCOOPV): Pere Auñón, presenta al company, comenta que
han elegit molt bé el perfil tenint en compte que la gent es puga comprometre’s. Els
haguera agradat contactar amb Aposta Jove, per tal que els sindicats estigueren representats en els dos espais.

-

Mireia Fernández (JOVES PV COMPROMÍS): Quique Castelló defèn a Mireia, ja que
ella no ha pogut vindre per qüestions laborals. Comenta que ha sigut secretaria de finances durant dos anys, a més d’estar en el CJV. Té molta experiència en l’associacionisme
juvenil i està compromesa amb els objectius.

-

Sebastià Lovaszi (FAAVEM): Sergio Alonso, defensa a Sebastià, com a tresorer de la
Federació. Van veure positiu que el tresorer estiguera participant, ja que volen anar involucrant-se cada vegada més. Sergio, com a president, defèn el paper del seu company
i demana el suport de les entitats.

Resultat de la votació:
Sebastià Lovaszi (FAAVEM): 10 vots
Miguel Ibáñez (Joves CCOO-PV): 10 vots
Mireia Fernández (Joves PV-Compromís): 9 vots
Ana Mª Gomis (Joves Socialistes PV): 7 vots
Pilar Blasco (Secretària CJCV): informa que amb el resultat de les votacions, i tenint en
compte que sols hi ha dues places, les persones elegides són: Sebastià i Miguel.

10.

Elecció, si escau, de vacants per al Consell Rector de l’IVAJ

Pilar presenta les persones que es presenten com a representants del Consell Rector, o en el
seu cas, les persones que els o les defensen:

-

Íngrid Lafita (Joves PV-Compromís)

-

Sergio Cebral (Federació Don Bosco)

-

Sergio Alonso (FAAVEM)

-

Carlos Alcaraz (Joves CCOO-PV)
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-

Carlos Alcaraz (Joves CCOO-PV): Pere Auñón defensa a Carlos, amb el mateix motiu
que han comentat abans, ja que volen tindre representació dels sindicats en els dos
espais. Que a més, comenta que ell es meneja molt en el món associatiu i que creu que
el seu compromís cal donar-li suport.

-

Sergio Alonso (FAAVEM): Considera que és molt important, que la Federació estiga
representada, com a entitat d’educació formal al Consell Rector i a més que tenen molta
base de joves menors de 16 anys i que per tant, haurien d’estar més i millor representants.

-

Íngrid Lafita (Joves PV-Compromís): Quique Castelló, vol defensar la seua candidatura ja que la coneix des de fa temps i ha sigut un descobriment la seua capacitat. Com
a periodista no renuncia als seus somnis i considera que és molt positiu per a la joventut,
per açò ha d’estar representada.

-

Sergio Cebral (Federació Don Bosco): Destaca que es presenten perquè en la seua
associació ocupa gent jove menor de 16 anys. A més, que l’educació no formal pot donar
una perspectiva de joventut més general, per tal de no ser veu de la seua entitat en el
Consell Rector sinó veu de la joventut. També comenta, que és psicòleg, TASOC i porta
molt de temps en el moviment associatiu.

Resultat de la votació:
Íngrid Lafita (Joves PV-Compromís): 16 vots
Sergio Cebral (Federació Don Bosco): 7 vots
Sergio Alonso (FAAVEM): 7 vots
Carlos Alcaraz (Joves CCOO-PV): 4 vots

Pilar Blasco (secretària del CJCV): Comenta que ha hagut un empat a les votacions. Es passa
a una segona votació, a votar entre: Sergio Cebral i Sergio Alonso.

Resultat de la 2ª votació:
Sergio Cebral (Federació Don Bosco): 9 vots
Sergio Alonso (FAAVEM): 9 vots
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Pilar Blasco (Secretària CJCV): Amb els nous resultants, i degut a que ha eixit un nou empat,
la CP decideix que les dues persones que s’han presentat, isquen i al·leguen els motius pels quals
es presenten.

-

Sergio Cebral (Federació Don Bosco): Comenta sobretot la participació que estan
tenint, no sols en el CJCV, mitjançant Pilar (CP), sinó la implicació que estan intentant
tindre des dels CLJ. D’ací que moltes entitats seues estan fent-se pas i involucrar-se. Sols
matisa que l’única diferència, és que tindrà molt en compte, no sols la gent de formació
reglada, sinó en tots els àmbits de la seua vida. A més, la seua formació està enfocada
amb els i les més joves i més específicament, amb els i les joves més necessitades.

-

Sergio Alonso (FAAVEM): Ofereix la seua experiència en la seua participació des de la
Federació i en els consells escolars i en el CJCV, com a única que participa a l’àmbit de la
formació reglada. Comenta que potser els diferència que estan acabats d’arribar i volen
involucrar la seua entitat en el CJCV i fomentar la participació de la seua entitat en aquest
organisme i una forma de fer-ho és en aquest espai.

S’obri torn de paraules:

-

Miguel Vargas (Tresorer CJCV): Pregunta quina és la disponibilitat, ja que
representaran com a persona i no com a entitat, i que, el motiu de l’elecció de les vacants
és precisament aquest aspecte, ja que es necessitarà disponibilitat per acudir a les
reunions i treballar conjuntament amb la CP.

-

o

Sergio (Don Bosco): Disponibilitat plena, per la seua situació, viu a València i
això facilita, a més del suport de la seua entitat.

o

Sergio (FAAVEM): Disponibilitat total ja que és estudiant. La disponibilitat
territorial és total, perquè viu molt prop de València i a més, la motivació de
formar-hi part.

Pilar Blasco (secretària del CJCV): passa de nou a obrir el torn de les votacions.

Resultat de la votació:
Sergio Cebral (Federació Don Bosco): 9 vots
Sergio Alonso (FAAVEM): 9 vots
11

Miguel Vargas (tresorer del CJCV): Comenta que de nou hi ha hagut empat. S’ha valorat una
nova opció per a desempatar, es procedirà a fer un sorteig. Es posaran 5 papers pars i 5 senars,
i per insaculació es triarà un paper.
Pilar Blasco (secretària del CJCV): Dóna pas a les votacions d’aquesta proposta:
Vots en contra: 0 vots
Abstencions: 2 vots
A favor: 16 vots
S’aprova per 16 vots a favor.

Es posen 10 papers amb 5 opcions pars i 5 opcions senars.
Par: Sergio Cebral (Don Bosco)
Senar: Sergio Alonso (FAAVEM)
Una persona representant del Triangle Jove ix per a fer la insaculació i finalment ix “par”
Pilar Blasco (secretària del CJCV): Finalment la persona elegida es Sergio Cebral (Don
Bosco).

11.

Elecció patronat Triangle Jove.

Natxo Mollà (President CJCV): Comenta que la CP ha proposat dues persones per a presentarse al Triangle Jove. Comenta que és una aposta de la CP, ja que són dues persones involucrades
en aquest espai i que coneixen el projecte des de fa anys.
Convida a les persones candidates perquè es presenten, abans comentant que és una ratificació
el que s’ha de fer, no hi haurà votacions en contra, sinó abstencions o a favor:

-

Violeta García: Formalment no ha participat d’un CLJ perquè en el seu poble no hi havia
i les entitats a les quals ha participat han sigut sempre molt menudes com per a participar
al CJCV. Pot aportar la seua experiència en totes les entitats i aplecs, AGO’s, trobades...,
a més de les ganes, perquè es creu el projecte, ja que et dona la possibilitat de crear
xarxa amb gent molt diversa, intercanvia problemes i solucions i que creu l’equip farà
bona feina.
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-

Javi Vaello: Ho ha agafat amb molta il·lusió, ja que li dona l’oportunitat d’involucrar-se
encara més. Pot aportar el seu temps, la seua experiència des de menut en moviments
associatius i en CLJ Ontinyent. A nivell professional porta tota la trajectòria amb joves i
adolescència.
Ha participat en diferents espais del Triangle i té ganes de participar i fer coses.

Natxo Mollà (President CJCV): Demana que Reis i Amanda isquen, per a que s’acomiaden de
la gent:

-

Reis Gallego: Comenta els seus inicis fa 4 anys amb Carol i l’important que ha sigut
l’experiència de treballar a la Fundació personalment per a ella. Destaca la recuperació
de la xarxa de l’aplec i agraeix a tots els presidents del CJCV i al patronat del PV. Sense
deixar de fer autocrítica, ja que cal fer un seguiment perquè les dones facen un pas
endavant i es visibilitzen. I dóna les gràcies per haver-li donat aquesta oportunitat.

-

Amanda González: Vol donar les gràcies a la gent que li ha acompanyat durant aquesta
etapa. Ha sigut uns anys molt intensos a nivell vital, ara després de 10 anys militant en
espais de joventut, aquesta etapa ja s’ha acabat. Comenta que la Fundació Triangle Jove,
sempre ha sigut el projecte més bonic que té el CJCV, per la manera de compartir realitats
en els territoris. Per a ella ha sigut un honor participar i tindre a Reis com a presidenta i
tots els companys, patrones. A més afegeix que s’ha sentit molt estimada i ha sigut molt
feliç.

S’obri un torn de paraula: cap intervenció.
Resultat de la ratificació:

Abstencions: 0
Vots a favor: 17
Es ratifica per 17 vots a favor

12.

Propostes de resolució

Pilar Blasco (Secretària CJCV): Exposa que no hi han hagut propostes en temps i forma.
Però han arribat 2 propostes de resolució d’urgència.
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Pere Auñón: (Joves CCOO-PV): Exposa la urgència de la seua proposta sobre la Vaga Mundial
de becaris/ies. La consideraven important ja que és la primera vegada que es fa que des del
Consell es done el recolzament, per què principalment afectarà a gent jove. L’han presentat d’urgència perquè ha ocorregut fa uns 3 dies.
S’obri un torn de paraules: sense cap intervenció.
Passem a votar la urgència:

Abstencions: 0
Vots a favor: 17
S’aprova per 17 vots a favor

Queda aprovada la urgència de la proposta amb 17 vots a favor.
Pere (Joves CCOO PV) passa a llegir la proposta. (Annex 1)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 18
S’aprova per 18 vots a favor

Natxo Mollà (President CJCV): Des de la Comissió Permanent del CJCV es presenta un altra
proposta de resolució d’urgència referent a la precarització i a la complicada situació de liquiditat
en la que es troba el Consell, ja que des del IVAJ encara no han signat el conveni, per tant no
s’ha avançat el diner. Una de les reivindicacions del Consell, es que l’IVAJ garantisca el 100% de
bestreta en el pressupost, però de moment no s’ha pogut aconseguir encara.
Des del Consell havíem arribat a un acord amb l’IVAJ perquè els diners s’alliberaren de forma
progressiva amb el 30% i 14 justificacions del 5%. Tot açò amb el sobreesforç que suposa per a
l’equip tècnic per a justificar.
Ara ens hem trobat que aquest acord ha canviat, ja que seria el 50% i que els diners entraran
molt més tard. Des del CJCV, sabem que les entitats i CLJ es troben amb la mateixa situació amb
l’IVAJ, esperant les subvencions del 2016. Des de la CP no podem consentir aquesta situació, ja
que els nostres tècnics es troben sense cobrar des del mes passat, perquè no tenim liquiditat.
Per això el motiu de la urgència es que es solidaritzeu amb nosaltres, ja que també és un tema
que ens afecta a totes, amb les subvencions de 2016 i 2017.
S’obri un torn de paraules: Cap intervenció.
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Passem a votar la urgència:

Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 18
S’aprova per 18 vots a favor

Natxo Mollà (President CJCV): Llig la proposta de resolució. (Annex 2)
S’obri un torn de paraules:

-

Adrián Sisternes (Joves PV): Està a favor de la proposta, però li agradaria escoltar a
Jesús i Alberto, per a conèixer quines han sigut les causes dels retards i les irregularitats
a la concessió de les ajudes.

-

Sergio Alonso (FAAVEM): Vol conèixer quines altres entitats a banda del Consell, estan
patint la mateixa situació.

-

Natxo Mollà (President CJCV): Contesta a Sergio, que totes les entitats que han presentat les ajudes del 2016 (Escoles, Associacions i Consells Locals).

-

Miguel Vargas (CJV i Tresorer CJCV): Al CJV també ho estan patint, tant per la part
de les ajudes com amb els seus tècnics sense cobrar. És una situació insostenible. Entenem la aposta que fa l’IVAJ, perquè realment el pressupost ha augmentat, però si açò te
com a conseqüència aquesta situació, ja l’hem sobrepassat. No podem deixar passar
oportunitats interesant per culpa d’aquesta situació.

Pilar Blasco (Secretària CJCV): dóna pas a la votació:
Vots en contra: 0
Abstencions: 3
Vots a favor: 15
S’aprova per 15 vots a favor

Natxo Mollà agraeix l’esforç d’assistir a l’AGO a Alberto Ibáñez i Jesús (IVAJ) i explica la proposta
aprovada i la torna a llegir.

15

Alberto Ibáñez (Director IVAJ): Primerament, dóna les gràcies per la situació difícil. Pensa
que es necessari posar els marcs de on ens trobem, on ens trobàvem i cap a on anem. La realitat
d’aquest any ha sigut inacceptable per les 2 parts, i evidentment demanen disculpes, ja que no
és tolerable. També creu que és important recordar quins són els marcs legals pels quals, l’IVAJ
no ha pogut agilitzar més enllà, no hi ha hagut l’aprovació d’una llei concreta, i no se’ns permet
realitzar-ho d’altra manera.
En 2016 i 2017 les quanties han millorat, pel que s’entén que el CJCV es l’òrgan d’interlocució
vàlid de representació de l’associacionisme juvenil. Com sabeu hi ha un acord d’arribar en 2019
al pressupost de 2009.
Ara mateix, l’IVAJ es troba treballant per a resoldre al més prompte possible les resolucions i
quant abans poder desbloquejar la situació.
L’1 de març la mateixa secretària d’Hisenda es reunirà amb el CJCV per a trobar una eina per a
generar estabilitat en 2018. Ja que, si tenim eixe diner pressupostat no hi ha cap interès en que
això no es pague.
Agraeix l’esforç i la relació tant a nivell personal com polític, entén la situació. Es porten la proposta de resolució per a poder agilitzar les propostes del CJCV a la reunió amb hisenda.
Natxo Mollà (President CJCV): Agraïm l’esforç, però necessitem veure accions efectives.

13.

Precs i qüestions.

Pilar Blasco (Secretària CJCV): Obre un torn de paraula sense cap intervenció.

14.

Cloenda de la XLIII Assemblea General de Gestió del CJCV.

Per a la cloenda Natxo Mollà demana la presencia de les persones convidades i agraeix
Rubèn Ramiro (CNJC), Efraim (CJIB), Alberto Ibáñez (IVAJ) i Alex Segura (CJIB)
Alex Segura (CJIB): Comença donant el suport per la delicada situació del CJCV. Dóna l’enhorabona per l’assemblea. Vol donar les gràcies per els 5 anys de lluita a les Illes Balears, i tot el
suport rebut a tots els nivells.
Dóna l’enhorabona a la nova permanent, ja que a moltes d’elles no les coneixia. Per últim i més
especial, acomiadar a les patrones Amanda i Reis.
Efraim (CJIB): Subscriu tot el que ha dit Alex, agraeix el convit del CJIB. Reforça el sentiment
que tenen, des del CJIB ja que es senten molt reforçats.
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Rubén Ramiro (CNJC): Primerament excusa el secretariat perquè no ha pogut vindre ningú.
Ofereix el ple suport tant per part del CNJC com per la Fundació TJ, pel procés que està vivint el
CJCV. Agraeix a la Amanda i a Reis totes les experiències viscudes.
Alberto Ibáñez (IVAJ): Dona la benvinguda a les noves persones triades per al Consell Rector
de l’IVAJ, ja que treballarem colze a colze.
Agraeix l’esforç diari que s’està fent per part del CJCV. Espera que el dimecres puguem desbloquejar part d’aquesta situació.

Finalitza l’Assemblea General Ordinària a les 14:40 hores.

En Piles, a 26 de febrer de 2017.

Vist-i-plau
Pilar Blasco
Secretaria CJCV

Natxo Mollà
President CJCV
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