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Acta de Reunió Plenària d’Entitats Membre  

31.05.2014 

 

 

La reunió Plenària d’entitats membre comença a Carcaixent a 31 de maig de 2014 a les 11:00 hores.  

 

D’acord amb l’article 27 del Reglament de Règim Intern del CJCV, s’inicia la Reunió Plenària d’Entitats 

Membre, formada per: 

 

- Delegats i delegades amb dret a vot:   

 Delegat/Delegada Entitat 

1 Rubén Zarzo González CJ Mislata 

2 Esther Soler Giner Creu Roja 

3 Ayanta Velasco Martínez FAAVEM 

4 Guillem Vallés Castelló Scouts Valencians 

5 Juanmi Araque Campilla Joves EU 

6 Nuria Oltra Ubeda CJ Carcaixent 

7 José Meri Siscar Aposta Jove 

8 Marc Xelvi Pérez Bloc Jove 

9 Alejandra Bou CJ Alacant 

10 Pedro Ándres Juniors 

11 Guiomar Gibaja López CJ València 

12 Jesús Rosaleny Campus Jove 

13 Ignació Mora Guijarro FEV 

14 Arantxa Andrés Robles NNGG 

15 Carlos Villodres Tirant Lo Blanc 

16 Maite Navarro CJ Alzira 

17 Carlos Sánchez JSPV 

 

- Membres de la Comissió Permanent del CJCV presents, sense dret a vot: David Latorre, Laia 

Murí, Francisco Javier Marco, Alex Vila.  

 

- Convidats presents en la reunió: 

 

 Convidat/Convidada Entitat 

1 Lara Mañez Pons Joves EU 

2 Cristina Cucarella CJ Carcaixent 

3 Alba Talent CJ Carcaixent 

4 Ignaci Escandell Bloc Jove 

5 Pablo Azcoiti Igual CJ València 

6 Alvaro Peris  CJ Alzira 

 

 

En total assisteixen 17 delegats de 17 entitats membre de ple dret del CJCV. Per tant, en virtut de 

l’article 30 del RRICJCV, en concórrer una tercera part dels membres de ple dret, en segona 
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convocatòria, hi ha quòrum suficient, la reunió queda vàlidament constituïda en segona convocatòria 

i dóna inici a continuació. 

 

David Latorre (President del CJCV) dona la benvinguda a la plenària i dona les gràcies per 

l’assistència, així com la implicació amb el CJCV als assistents.  

 

Laia Maurí (secretaria del CJCV) llig el llistat d’acreditats/es i explica el procediment per a presentar 

qualsevol proposta de resolució durant la plenària. A continuació llig la proposta d’ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia. 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Plenària anterior. 

3. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Trebgall 2014-2016. 

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2014. 

5. Presentació d’activitats:  

- Concurs logos Permanent.  

- Pla de Formació i Erasmus+. 

- Campanya informativa de treball temporal.  

- Assemblea CJE.  

 

6. Propostes de resolució.  

7. Precs i qüestions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Plenària anterior. 

 

Laia Mauri (secretaria del CJCV)  llegeix l’acta de la RPEEMM celebrada a Mislata  el 21 de desembre 

de 2013.  

 

 

 

 

 

3. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball 2014-2016. 

David Latorre (President del CJCV) explica les diferències del pla presentant amb els Plans de Treball 

anteriors, com la necessitat de vertebrar les accions i activitats per objectius patint dels principis 

rectors del CJCV.  

 

Laia Maurí (Secretaria del CJCV), explica els principis rectors que marcaran cadascuna de les accions  

 

Alex  (Vicepresident del CJCV), exposa els objectius marcats per al Pla de Treball bianual.  

S’aprova per unanimitat dels delegats. 

 

S’aprova per unanimitat dels delegats. 
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Carlos Sánchez (Responsable de l’àrea de territorial), exposa les activitats marcades per aquest any. 

Recalcant els projectes europeus que es duran a terme.  

 

Francisco Javier Marco (Responsable de l’àrea d’educació) destaca les àrees d’educació i ocupació, i 

la implicació de les entitats per a escollir la formació a impartir des del CJCV. Així com la comunicació 

tan interna com a externa per a donar visibilitat i reforçar als CCLL.   

 

S'obri  torn de paraules: 

Lara Mañez (Joves EU),  vol saber a què és degut que no es parle de la llengua en tot el pla de treball. 

Indica que és necessari que es done més visibilitat a l'àrea d'igualtat, ja que és necessari reivindicar 

els drets de les dones després dels esdeveniments viscuts l'últim any. Així mateix, sol·licita que la 

campanya planificada del VIH continue durant els mesos d'increment d'infeccions, juny, juliol i agost. 

Respecte a la formació, proposa formació en transparència per a les entitats. I sol·licita que quan es 

redacte un document identifiquen les sigles i demana que li expliquen que és, Erasmus+, TASOC, i 

finalment com funcionen les pràctiques d'estudiants que han comentat en el Pla de Treball.  

Guillem (Scouts Valencians), en referència a l'esment d’un grup de treball per al seguiment sobre les 

noves qualificacions de l’INCUAL al pla de treball, sol·licita més informació al respecte.  

 

Alex (Vicepresident del CJCV) respon,  

- En referència a la llengua, no s'ha reflectit com una àrea especifica, tal com s'ha explicat en el Pla 

de Treball, ja que es treballarà per objectius i no per àrees. Però destaca que el compromís de la C.P. 

en referència al foment de la llengua, és continuar treballant com fins al moment, presentant cada 

document del CJCV en valencià i amb els cursos preparatoris per a la junta qualificadora. La llengua 

forma part de la metodologia de treball a l’igual que igualtat.  

 

- Sobre la proposta de formació en la transversalitat, així com en transparència i les distintes 

campanyes com la del VIH, explica que dins del pla de formació marcat, se enviarà una enquesta a 

totes les entitats perquè elles mateixes proposen la formació, quedant obert a demanda de les 

entitats. I destaca que el primer Formacció tractarà d’igualtat.  

 

David Latorre (President del CJCV), explica, 

- que és l’Erasmus+ (nou programa de finançament per a projectes juvenils de la Unió Europea que 

va entrar en vigor al gener del 2014, avanç nomenat “Juventud en acción”).  

 

- Així mateix, explica que el conveni de pràctiques fins al moment ha sigut de sociologia sent una 

experiència molt positiva fins al moment per a les persones que han participat fins ara. Per tant el 

CJCV pretén obrir les pràctiques a altres titulacions que puguen tenir cabuda en el CJCV, com són 

TASOC (Tècnic d'Animació Sociocultural) i MTL (Monitor de Temps Lliure), d'aquesta forma, 

contribuïm al fet que gent externa al CJCV puga conéixer-ho des de dins així com donar més 

oportunitats als membres de les entitats a realitzar practiques.   

 

Alex Vila (Vicepresident del CJCV), destaca que en tot moment s'assumiran solament els estudiants 

que puguem formar en base de l'equip tècnic, ja que en cap moment pretenem que substituïsquen 
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les funcions d'aquests o no puguem ser atesos com cal.  

 

Francisco Javier Marco (Responsable de l’àrea d’educació), explica que el INCUAL és la normativa 

que modifica les titulacions entorn del temps lliure, per la qual cosa moltes de les nostres entitats 

tenen la preocupació de què passarà quan entre en practica aquesta normativa e indica que des del 

CJCV ja s’està en contacte amb l'IVAJ, s'ha estudiat les normatives que ja han sigut aprovades en 

distintes CCAA per a realitzar el seguiment de com s’aplicarà la normativa i per a poder traslladar a 

l'IVAJ una proposta des del consens entre les nostres entitats.  

 

 

S'obri  un segon torn de paraules: 

 

Guillem (Scouts Valencians), apareix en el calendari el projecte “Impacte de l‘educació NO FORMAL 

en la empleabilitat de la joventut“, però no l‘ha trobat en el Pla de Treball.  

 

Alex (Vicepresident del CJCV) respon, que es tracta d’un projecte presentat a la UE, que encara no 

està aprovat, el qual tractarà de posar en valor els coneixements i competències que adquirim al 

teixit associatiu per donar major rellevància al mercat laboral.  

 

Juanmi (Joves EU), pregunta que són la K1 i K2.  

 

David (President del CJCV), explica que son les línies a treballar en l’Erasmus+. 

 

Se sotmet a votació el Pla de Treball:  

 

 

 

4. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2014. 

Alejandra Bou (Tresorera del CJCV), passa a explicar el pressupost 2014. Explica que seguint amb la 

mateixa dinàmica del Pla de Treball, el pressupost s'ha redactat segons els objectius no per àrees, 

d'aquesta forma s'aprecia la concordança entre les activitats a realitzar amb el pressupost. Important 

destacar, que la majoria de les despeses és per a activitat.  

 

S'obri  torn de paraules: 

 

Carlos Vilodres (Tirant Lo Blanc), pregunta si més endavant hi haurà informació desglossada de la 

partida de la K1 i K2 sent les partides més destacades pels imports. En referència als ingressos, 

pregunta per la situació quant a les dates d'abonament per part de les distintes administracions. 

 

David Latorre (President del CJCV), respon que estem pendent d’aprovació tant de la K1 com la K2, 

per tant, quan sapiguem si ens les han concedit, s’informarà. Respecte a les previsions de cobrament, 

17 vots a favor. 

S’aprova per unanimitat dels delegats/des 
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explica que Europa és molt més disciplinada per a açò i que per part de l'IVAJ tenim el compromís 

que ens abonaren el deute aquest mes i al juliol la 1ª part de 2014, ja que el CJCV va prioritzar que 

es pagarà primer a les entitats i CCLL que al CJCV.  

 

Alejandra Bou (Tresorera CJCV), informa del retard en el cobrament de les entitats, entenent la 

situació per la qual estem passant tots.  

 

 

S'obri  un segon torn de paraules: 

 

Ignacio (FEV), felicita a la C.P. pel pressupost, sobretot per la partida d'activitats per la coherència 

entre el Pla de Treball i el pressupost, ajudant a entendre-ho millor i pregunta a què es destina la 

partida de Relacions externes amb el CJE i el Triangle Jove.  

 

Alejandra Bou (Tresorera del CJCV), respon que eixa partida es destina a quotes de les dues entitats 

i activitats comuns.  

 

Se sotmet a votació el Pla de Treball:  

 

 

 

 

 

 

5. Presentació d’activitats. 

David Latorre (President del CJCV), explica el punt sobre el concurs del logo de la C.P. 

 

Taya (Responsable de l’àrea d’educació), exposa el Pla de Formació ERASMUS+. 

 

Alex Vila (Vicepresident del CJCV), presenta la campanya que està dissenyant-se sobre el Treball de 

Temporada.  

 

David Latorre (President del CJCV), exposa el procés del CJE en referència a l'elecció de la nova C.P., 

per al qual des del CJCV es va enviar una carta conjuntament amb altres CCAA a l’atenció de la C.P 

del CJE,  sol·licitant un ajornament de l’assemblea i que es convocara una reunió d'entitats per a 

dissenyar la línia de Treball del CJE el qual s'ha enviat a totes les entitats membre del CJCV. A aquest 

escrit des del CJE, van respondre que l'assemblea continuava avant complint amb els seus estatuts 

però que es convocava una reunió prèvia a la mateixa.  

 

 

S'obri  un torn de paraules: 

 

Guillem (Scouts Valencians), indica que segons la seua visió, l'escrit esmentat hauria de comptar amb 

l'aprovació de totes les entitats abans del seu enviament.  

 

17 vots a favor. 

S’aprova per unanimitat dels delegats/des 
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Esther (Creu Roja), explica el descontentament de la seua entitat pel comunicat per al CJE, ja que les 

entitats del CJCV no han pogut opinar sobre aquest tema, no hi havia urgència per a açò i s'haguera 

pogut tractar en aquesta plenària.  Per la seua banda creu que no s'han fet correctament les coses.  

 

Ignacio (FEV), des de la FEV entenen la postura de la C.P. he indica que la C.P. té potestat per a 

representar a les seues entitats i més sent per a sol·licitar un procés obert i participatiu.  

 

Juanmi (Joves EU), pregunta en referència a l'escrit que va enviar Creu Roja, que no entenen a que 

es degut, sol·licita que s'explique.  

 

Marcelino (Bloc Jove), no entenen el desacord per part dels companys i indica que aquest tipus 

d'actuacions s'han delegat en la C.P. 

 

David Latorre (President del CJCV), des de la C.P. sí van considerar que havia d'enviar-se amb 

urgència pels terminis, a més que no teníem informació suficient del procés de candidatures. Pel que 

es va sol·licitar un procés, obert, transparent i participatiu, en cap moment es va plantejar anar en 

contra de ningú ja que ni tan sols es tènia constància de la candidatura presentada. La decisió es va 

prendre en permanent. En referència de l'escrit de Creu Roja, es proposa que ho explique la delegada 

de l'entitat.  

 

S'obri  un segon torn de paraules: 

 

Lara (Joves EU),  proposa que s'envien aquest tipus de comunicats urgents a les entitats per a poder 

esmenar-ho donant un termini.   

 

Meri (Aposta Jove), des de la seua entitat entenen el posicionament de la C.P. i els donen el seu 

suport.  

 

Esther (Creu Roja), explica que ells no entenen la urgència ja que va haver-hi suficient temps per a 

pensar en les candidatures. Reconeix que el CJE podria millorar els processos, però que el CJCV no 

ho a fet tampoc correctament.  

 

Pedro (Juniors), reforça el paper de la C.P. i el paper dels representants. Així mateix, entenen els 

motius personals que puguen tenir les entitats descontentes. Però reforça que en aquests processos 

la forma idònia de treballar és la del CJCV com a exemple, durant el procés d'elecció de les dues 

últimes candidatures que es va fer a portes obertes i per l'entés el CJE, no ha realitzat aquest procés.  

 

Guio (CJ València), sol·licita que s’explique el procediment de la candidatura del CJE.  

 

David Latorre (President del CJCV), explica que fa una setmana el CJCV no tenia constància de si hi 

havia o no candidatura, es va preguntar al president del CJE i  va indicar que no ho sabia. Per tant 

una vegada vista la convocatòria, la C.P. pensà que era necessari la petició d'un procés obert i 

participatiu tal com s'està duent a terme en el CJCV perquè isquera una C.P. recolzada per totes les 

entitats estant en la situació en la qual es troba el CJE.  

 

S'obri  un tercer torn de paraules: 
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Esther (Creu Roja), exposa que la seua entitat va entrar en la candidatura ja que no hi havia cap altra 

que volguera entrar. Que enteneu per procés participatiu i democràtic? 

  

Guillem (Scouts Valencians), Informa que la seua entitat a l’àmbit estatal ha liderat el procés de la 

candidatura del CJE i sol·licita que s'entenga la urgència del CJE per a realitzar aquest procés.   

 

Guio (CJ València), el CJ València els dona el suport a la C.P. de la seua entitat després d’escoltar la 

resposta del CJCV. Entén que és imprescindible des del CJCV que es sol·licite el procés obert i 

participatiu.  

 

David (President del CJCV), per procés obert i democràtic entenem el procés que es duu a terme 

des del CJCV, reunions prèvies obertes a totes les entitats, la C.P. sortint solament assumeix la 

responsabilitat de gestionar el futur del consell i dinamitzar les reunions i açò no s'ha realitzat en el 

procés del CJE si que entenem la seua urgència però per açò la C.P. es planteja que en la situació en 

la qual es troba el CJE no hem de presentar una candidatura per urgència, sinó consensuada per 

totes i cadascuna de les entitats per responsabilitat.  

 

 

S'obri  un quart torn de paraules: 

 

Esther (Creu Roja), la candidatura no era tancada i podia entrar qualsevol. El CJCV no haguera tingut 

problema en entrar.  

 

Pedro (Juniors), creu que s'estan barrejant coses, ja que el CJCV no sol·licitava l'ajornament per no 

poder entrar en la C.P. sinó per la desinformació.  

 

Meri (Aposta Jove), aprova la preocupació i la implicació de la C.P en aquest procés.  

 

Guillem (Scouts Valencians), informa que no s’ha negat la participació a ningú en  aquest procés 

però reconeix que no ha sigut el millor procés.  

 

Guio (CJ València), recalcar que el procés per part del CJE no ha sigut horitzontal com haguera de 

ser.  

 

David Latorre (President del CJCV), entén que la candidatura era oberta, però en el cas del CJCV no 

es disposà de la informació i des de la C.P. enteníem que si no es convoquen reunions per a tal, no 

es disposa de cap espai ni responsable per a dirigir-nos. En aquest sentit sol·licitàvem el punt de 

trobada per a opinar i consensuar.  

 

 

6. Propostes de resolució. 

Laia Maurí (Secretaria del CJCV), informa que ha arribat una proposta d’urgència per part de la FEV 

la qual s'ha lliurat a tots i totes les delegades.  

 

Ignacio (FEV), explica la urgència de la proposta.  

 

S'obri  un torn de paraules: no hi ha cap intervenció. 
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Es vota la urgència: 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio (FEV),  exposa la proposta. La qual s'adjunta a aquesta acta com a annex I.  

 

 

S'obri  un torn de paraules: 

 

Lara (Joves EU),  pregunta si l’IVAJ té que opinar sobre el nostre pla de treball.  

 

Alex (Vicepresident del CJCV), explica que es tracta del Pla Jove, no del Pla de Treball.  i que es 

comparteix la preocupació de que l'IVAJ podria no acceptar el treball realitzat. Però informa que a 

l'última reunió mantinguda se'ls va traslladar que ho elaborarien els presents, CJCV-ENTITATS-IVAJ. 

 

Juanvi (Joves EU),  recorda que podria passar el mateix que amb la llei de Joventut.  

 

Es vota la proposta de resolució: 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Vila (Vicepresident del CJCV), agraeix la votació a favor de la proposta per la seua importància. 

 

David Latorre (President del CJCV), explica el calendari de reunions de l'IVAJ per a treballar el Pla 

Jove. I que des del CJCV s'ha informat de la coincidència amb l'assemblea del CJE i l'època d'exàmens 

i sol·licita que les entitats participen en els grups de Treball per a defensar les nostres propostes.  

 

 

6. Precs i qüestions. 

Guio (CJ València),  dona l’enhorabona per l'aprovació del pla i pressupost. I dona el suport de la 

seva entitat per a continuar amb aquesta línia.  

 

Esther (Creu Roja), comenta que si volem espais participatius com al CJE, hem d'adonar-nos que si 

no vénen a nosaltres cal cercar, ens quedem coixos si no ens movem. 

 

Ignacio (FEV), dona l’enhorabona per l'aprovació del pla de treball en especial a Taya (Francisco 

Javier Marco) per la proximitat.  

 

17 vots a favor. 

S’aprova per unanimitat dels delegats/des 

 

17 vots a favor. 

S’aprova per unanimitat dels delegats/des 

 



                                        

10 
 

Meri (Aposta Jove), dona l’enhorabona a la CP pels dos mesos tan actius de treball. Pel seu esforç 

per les dates en les quals estem.  

 

David Latorre (President CJCV), conclou la plenària agraint les paraules dels presents, i informa que 

al setembre es facilitarà el calendari oficial, perquè disposen de primera mà les dates.  

 

 

 

 

 

Vist i Plau 

David Latorre García       Laia Maurí Folgado 

 

 

 
  President del CJCV       Secretaria del CJCV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

11 
 

 

 

Annex I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

PRESENTADA PER LA FEV I APROVADA EN LA RPEEMM DE  
CARCAIXENT, EL 31 DE MAIG DE 2014 
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La passada setmana se’ns va convocar des de l’IVAJ-Generalitat Jove  a una jornada de treball del 

Pla Jove el pròxim 4 de juny. És d’agrair que existí un esforç per treballar un pla de joventut de la 

manera més àmplia i consensuada possible, el qual esperem fructifique en un pla de joventut on 

tots els joves ens sentim integrats i partícips.  

 

Tenint en compte aquest esperit de participació, entenem que totes les entitats del CJCV estan 

formades per joves i per açò no entenem la convocatòria de la jornada de treball del pròxim 4 de 

juny d’11:00 a 14:00. Aquesta jornada ens sembla fora de lloc atès que aquestes jornades de treball 

van destinades a joves o entitats juvenils formades per joves. S’ha triat una data en període d’estudi 

d’exàmens finals en la majoria de centres d’estudis d’educació formal, i unes hores en la qual la 

majoria de joves o bé té classes o bé estan treballant, per la qual cosa la convocatòria, lluny de 

fomentar la participació dels joves, la impedeix.  

 

Creiem que per a dur a terme aquestes jornades s’hauria de cercar dates i horaris consensuats que 

fomenten més l’assistència de la joventut, i no que l’allunyen del seu objectiu principal la màxima 

participació i pluralitat en l’elaboració del Pla Jove.  

 

D’altra banda, des del CJCV ja hem treballat el Pla Jove i tenim una proposta tancada. Per la qual 

cosa tornar a plantejar aquest treball, ens sembla un pas enrere, poc operatiu i li resta importància 

al treball realitzat en aquest àmbit fins a l’actualitat.  

 

 

 

Per la qual cosa des de la Federació d’Escoltisme Valencià proposem:  

 

- Consultar als joves i entitats juvenils quines serien les millors dates i horaris per a la 

realització d’una jornada d’aquesta importància. Ens consta que d’una banda existeixen els 

mitjans tècnics per a consensuar un horari que afavorirà  la participació d’una àmplia majoria 

i, d’altra banda existeix l’esperit d’una banda de la joventut de participar de la creació 

d’aquest pla.  

- Realitzar una jornada més, on poder seguir treballant el Pla Jove en unes dates i horaris més 

concorde per a facilitar l’assistència dels joves.  

- Des del CJCV, traslladar la proposta de Pla Jove treballada fins avui a l’IVAJ-Generalitat Jove 

com a proposta representativa de totes les entitats que formem part del mateix.  

 

 

Finalment, volem aprofitar aquest document per agrair tot el treball que s’està realitzant en aquesta 

línia des del CJCV i animar a construir entre tots i totes aquest Pla Jove per a sentir-nos representats 

i identificats.  

 

 


