
ACTA D’ACORDS DE LA
REUNIÓ PLENÀRIA

D'ENTITATS MEMBRE
 
 
-
 

29 DE JUNY DE 2019
VALÈNCIA

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



 

2 

Acta d’acords de la Reunió Plenària  
d’Entitats Membre   

 
Consell Valencià de la Joventut 

 
La reunió Plenària d’entitats membre comença a València a 29 de juny de 2019 a les 

12:00 hores 

 

D’acord amb l’article 27 del Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la 

Joventut, s’inicia la reunió plenària d’entitats membre, formada per: 

 
Delegats i delegades amb dret a vot:   
 
 Delegats/ Delegades ENTITAT 
1 María Robledillo Martín Aposta Jove UGT PV 

2 Amparo Heidi Camarasa Perales CLJ Alzira 

3 Iris Lafita Balaguer CLJ Castelló 

4 Fernando García Solís CLJ Elx 

5 Rafael Redondo Medina CLJ Mislata 

6 Kevin Motos CLJ Novelda 

7 Óscar Soriano Masiá CLJ Ontinyent 

8 Vicent Sancho Sanmartín CLJ Quart de Poblet 

9 Rocío Barbeito CLJ Valencia 

10 Tamara Sánchez Pons Creu Roja Joventut 

11 Enrique Martínez Quirós Federació Valenciana d’Estudiants 

12 Roberto España Paya Federació de Centres Juvenils Don Bosco 

13 Ignacio Mora Guijarro Federació d’Escoltisme Valencià 

14 Pau Zamora Ortiz Joves Esquerra Unida PV 

15 Jose Manuel Gea Almudever Joves amb Iniciativa - Compromís 

16 Álvaro Fernández Mellado Joves CCOO PV 

17 Raquel Durbá Martínez Joves PV - Compromís 

18 Agustín Pérez Núñez Joves Socialistes PV 

19 Paula Medina Huerta Nuevas Generaciones CV 

20 Aurelio Alcayde Peydro Organización Juvenil Española (OJE) 

21 Irene Peris López Scouts Valencians 
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Membres de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut presents, 
sense dret a vot:  

 
 CP Càrrec 

1 Pilar Blasco Climent Presidenta 

2 David Lizandra Mora Vicepresident 1er 

3 Yolanda Trujillo Adrià Vicepresidenta 2ª 

4 Raquel Sanahuja Bertomeu Secretària 

5 Juan Enrique Gallo González Tresorer 

6 Xabier Triana Gómez Vocal 

7 Miguel Giraldos Borque Vocal 

 
Convidats i convidades presents en la reunió: 
 

 Convidat/Convidada Entitat 

1 Álvaro Peris Pardo CLJ Alzira 

2 Pilar Herrero Arnau CLJ Castelló 

3 Miguel Marí Soria CLJ Castelló 

4 Kevin Rost Cuadra CLJ Castelló 

5 Pedro Estor Fernández CLJ Castelló 

6 Esther Dan Sánchez CLJ Castelló 

7 David Mendez Villanova CLJ Mislata 

8 Jonathan Llansola Llopis CLJ Ontinyent 

9 Guiomar Gibaja López CLJ Valencia 

10 Patricia Letterer Ramos FAAVEM 

11 Raquel Bertí JEUPV 

12 Paco Serrano Devís Joves amb iniciativa – Compromís 

13 Javier Martínez Campos Joves de CCOO PV 

14 Carlos Barjola Casaña Organización Juvenil Española (OJE) 

 
En total assisteixen 21 delegats i delegades de 21 entitats membre de ple dret del CVJ. 

Per tant, en virtut de l’article 30 del RRICJCV, en concórrer una tercera part dels 

membres de ple dret, en segona convocatòria, hi ha quòrum suficient, la reunió queda 

vàlidament constituïda en segona convocatòria i dóna inici a continuació. 
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Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Llig el llistat d’acreditats/des i convidats/des i dona 

per constituïda la reunió plenària d’entitats membre amb un total de 21 delegats/des i 

1 vot per persona delegada.  

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Dóna la benvinguda i les gràcies a les persones 

presents. 

 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia 
 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Llig la proposta d’ordre del dia: 
 

1. Presentació i aprovació, si escau, de l'ordre del dia. 

2. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior.  

3. Presentació i aprovació, si escau, de la Revisió del Pla de Treball. 

4. Informe de la Comissió Permanent: Seguiment Pla de Treball 

5. Informe econòmic 

6. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes d’entitats.  

7. Presentació de resolucions, si escau.  

8. Preparació manifestació Orgull LGTB+ 

9. Precs i preguntes. 

10. Cloenda plenària. 

 

Raquel comenta, que al punt 3, únicament serà aprovació, ja que el Pla de Treball ja 

està aprovat a l’última AGO. 

 
 
 
 
 
 
  
2. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió plenària anterior. 
. 
Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Llig l’acta de l’última reunió plenària. 
 
 
 
 
 
  

S’aprova l’ordre del dia 
per assentiment. 

S'aprova l'acta de la RPEEMM anterior amb: 
 

18 vots a favor 
1 abstenció 
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3. Presentació, si escau, de la Revisió del Pla de Treball. 
 
Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica les reestructuracions i canvis que la Comissió 

Permanent ha proposat al Pla de Treball actual que va ser aprovat a l’AGO de març. 

 

Les àrees i blocs, continuen sent les mateixes. No s’aprofundeix, ja que està tota la 

documentació enviada. 

 

Ignacio Mora (FEV): Agraeix el replantejament, ja que era un Pla molt ambiciós, i les 
anima a continuar treballant. 
 
 
No hi ha acords per a votar. 

 
 
4. Informe de la Comissió Permanent: Seguiment Pla de Treball 
 

La persones coordinadores de cada àrea de la Comissió Permanent expliquen que 

coses s’han fet als primers 6 mesos. 

 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Per altra banda, explica que hi ha dos persones que han 

dimitit de la Comissió Permanent, per qüestions personals. Es tracta de Guillem Irles 

(CJ Novelda) i Vanessa Pérez (Aposta Jove UGT PV). 

 

S’explica que s’han obert de nou les 2 vacants, seguint els requisits que van establir-se 

als grups de treball i segon els requisits que marca el reglament de règim intern. 

 

Per una banda, 1 vacant haurà de ser obligatòriament ocupada per un Consell Local 

de la Joventut, ja que com marca el reglament a l’article 33, han d’haver 2, i l’altra, ha 

de ser ocupada per un sindicat, com va ser acordat al grup de treball. 

 

La vacant del sindicat s’oferirà a Aposta Jove UGT PV, perquè és l’entitat que va decidir 

participar de l’anterior CP. En el cas que no puguen aportar a altra persona, es parlarà 

amb CCOO Joventut, i en el cas que cap sindicat puga aportar cap persona, s’obrirà 

a la resta d’entitats. 
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Per altra banda, s’explica que una de les vacants ha de ser obligatòriament una dona, 

per a complir el criteri de paritat, com estableix l’article 33 del RRI. 

 

No obstant això, des de la Comissió Permanent es sol·licita que des de les entitats es 

faça un esforç perquè les 2 vacants siguen dones, ja que també va ser un criteri que 

es va marcar al grup de treball, perquè haguera més participació de dones que 

d’homes a la Comissió Permanent. D’aquesta manera, aconseguiríem ampliar la 

visibilitat i la participació de les dones. 

 

Es convocarà una Assemblea General Extraordinària, amb un únic punt del dia per a 

la incorporació de les 2 vacants. 

 
5. Informe econòmic 
 
Juan E Gallo (Tresorer CVJ): Explica l’informe econòmic, en aspectes generals, 

comenta que des de que es va aprovar el pressupost el 3 de març de 2019, no hi han 

hagut desviacions. 

 

Explica les qüestions més significatives. 

 

Respecte a l’execució pressupostària entorn al 35%, comenta que la justificació del 

conveni de 2018 no es va tancar fins a març de 2019 per problema del servei de 

planificació de l'IVAJ. Això va fer que la tramitació del conveni de 2019 es retardara i 

no fóra ingressat fins al 6 d'abril de 2019, retardant així la seua execució. 

 

Durant aquest període es va poder mantindre l'activitat del Consell gràcies al resultat 

positiu de 2018, la pòlissa de crèdit i els projectes europeus. 

 

La pòlissa de crèdit s'ha reduït en 5.000€ respecte de 2018, quedant en 50.000€. 

 

Respecte al apartat d’ingressos, explica que  s'estan mantenint d'acord al presentat 

en el pressupost de 2019 presentat en l'assemblea de març. 

Respecte al apartat de despeses, comenta que hi ha hagut canvis en el personal del 

Consell derivats de la gestió de projectes europeus i altres convenis. Fent necessari 
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reforçar la plantilla per a complir amb els compromisos adquirits pel que s'han tret 

dues places de durada determinada vinculada a projectes que poden no ser renovats 

en el següent exercici. 

 

Dels 40.000€ previstos per a inversions s'ha executat una quarta part. 

 

Sobre les despeses extraordinàries: 

S'ha realitzat un préstec al Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) per import de 

100.000€ perquè poguera mantindre la seua activitat, fer front als principals 

pagaments i el pagament del personal, ja la resta dels consells i entitats no tenien la 

capacitat o per la seua intervenció no podien fer-ho.  

 

És un préstec que s'ha fet de dos blocs de 50.000 € a retornar a setembre i octubre.  

 

Com a conseqüència de la pròrroga de pressupostos i la celebració de les eleccions 

generals el CJE no té el seu conveni tramitat hui dia i això és el que ha motivat la 

realització del préstec per part nostra. 

 
6. Presentació de l’informe d’altes i baixes d’entitats. 

 

Raquel Sanahuja (Secretària CVJ): Fa un resum de tot el procés d’adaptació al RRI, 

així com dels terminis i les respectives ampliacions. 

 

Entitats que han entregat tota la documentació dins del termini ampliat fins al 14 de 

juny, per adaptar-se al RRI i continuen sent entitat de ple dret.   

- Joves Socialistes del PV. 

 

Entitats que han entregat la documentació, dins de l’última ampliació de termini fins al 

29 de juny, per tant continuen sent entitat membre de ple dret: 

- Nuevas Generaciones CV 

 



 

8 

Entitats que encara no han presentat tota la documentació, però que han sol·licitat ser 

entitat adherida per a continuar participar en el Consell, dins del termini fins al 28 de 

juny: 

- Joves Esquerra Unida PV (JEUPV) 
- Federació Valenciana d’Estudiants (FAAVEM) 
- ACV Tirant lo Blanc 
- Aposta Jove UGT PV 

 

No es sotmès a votació, ja que una entitat pot canviar d’estatus, si així el sol·licita, 
sempre que complisca els requisits, com en aquest cas. 
 
Per tant, aquestes entitats, passen a ser “Entitats Adherides”. 
 

Per altra banda, hi ha entitats que no han aportat la documentació necessària per 

adaptar-se al RRI, ni tampoc han sol·licitat ser entitat adherida, per tant causen baixa 

com a entitat membre de ple dret: 

- USO Joventut CV 
- Campus Jove. 

 

A més sol·liciten directament la baixa per inactivitat: 

- Consell Local de Sant Joan d’Alacant 

- Consell Local de la Joventut d’Oliva 

 

No es sotmès a votació, ja que va ser un acord de l’anterior Assemblea General 

Ordinària. 

 
7. Presentació de resolucions, si escau. 
  
Miguel Giraldos (Vocal CVJ): Llig la resolució, presentada per la Comissió Permanent, 

“Contra les últimes agressions contra el col·lectiu LGTB+ i en suport del 28 de juny, dia 

mundial de l’orgull LGTB+” 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’aprova la resolució,  
“Contra les últimes agressions contra el 

col·lectiu lgtb+ i en suport del 28 de juny, dia 
mundial de l’orgull LGTB+”. 

 

Per assentiment. 
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David Lizandra (Vicepresident CVJ): Llig la resolució presentada per la Comissió 

Permanent, “Per garantir l’acampada com a activitat educativa”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cloenda plenària. 
 
 

Pilar Blasco (Presidenta CVJ): Explica la temàtica d’enguany del Triangle Jove i 

recorda les dates.  

Per altra banda, explica breument la nova companya del Consell “La Joventut en Joc”, 

i comenta que necessitarem unes 12-14 persones de les entitats per a participar, el dia 

de la presentació el 15 de juliol, a les 18h, on hi hauran moltes sorpreses. 

 

 

Dona les gràcies a totes les entitats per l’assistència i participació, i conclou la reunió 

plenària sent les 13:15h. 

 
 
 
 
Vist i plau   

       

Pilar Mª Blasco Climent    Raquel Sanahuja Bertomeu 

Presidenta      Secretària   
            
Consell Valencià de la Joventut   Consell Valencià de la Joventut 
                                                                    
     
  

S’aprova la resolució,  
“Per garantir l’acampada com a activitat 

educativa” 
 

Per assentiment. 
 


