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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

12 DE JUNY DE 2017 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 

 

ENTITATS ASISTENTS 

 Entitats acreditades com membres de ple dret: 

APOSTA JOVE UGT-PV, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-123, AS. ESCUELA DE A.J. 

INSIGNIA DE MADERA (EAJEF), AS. SEMPREME AVANT, BLOC JOVE 

NACIONALISTA VALENCIÀ, BONAGENT, ELSA, FAAVEM, FAHZ VALENCIA, 

GRUP JOVE LAMBDA, GRUP SCOUT FENIX 215, JOVES DE CCOO-PV, 

JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA (JERPV), JOVES SOCIALISTES DE 

VALÈNCIA, MOVIMENT ESCOLA DE VALÈNCIA (MEV), MOVIMENTO CONTRA 

LA INTOLERANCIA, NUEVAS GENERACIONES DEL PP, ORGANIZACIÓN 

JUVENIL ESPAÑOLA, VALENCIA MOVEMENT, YMCA VALENCIA. 

 

 Entitats acreditades com observadores: 

BLOC D’ESTUDIANTS AGERMANATS (BEA) 

 

 Entitats acreditades com invitades:  

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

  

Lloc: Seu del CJV. C/ CAMPOAMOR, 91, primera planta.  

 

Hora: 17.30 h en segona convocatòria. 

 

Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 20 entitats. 

Nombre de delegats/as: 29 persones delegades. 

Nombre d’entitats observadores acreditades: 1 entitat.  

Nombre de delegats/des acreditades observadores: 2 persones delegades.  

Nombre d’invitats/des: 3 persones invitades.  
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ORDRE DEL DIA:   

1. Lectura de l’ordre del dia.  

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.  

3. Activitats Realitzades Pla de Treball 2017.  

4. Programa de suport a les entitats que realitzen activitats joventut.  

5. Regidoria de joventut de l’Ajuntament de València.   

6. Proposta de resolució de les Entitats del CJV. 

Miguel Benavente, President del Consell de la Joventut de València, inaugura 

l’Assemblea General Extraordinària en segona convocatòria contextualitzant i explicant 

el motiu de fer l’assemblea asseguts en rogle. La Comissió Permanent rere reflexionar, 

tot i que fent les assemblees tal com marquen els estatuts, de vegades les entitats no 

es pronuncien donat que a la gent li costa participar, així que demana que es presenten 

totes les persones. Es fa una roda i es presenten totes les persones dient qui són i per 

quina entitat venen. A continuació i abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, 

Miguel li dóna la paraula a Adrián Flores, el secretari del CJV per a llegir les 

acreditacions de l’assemblea. Procedeix a llegir el nombre d’associacions i persones 

invitades que s’han acreditat per a l’AGE indicant que hi ha quòrum i es pot continuar 

amb l’assemblea. Seguidament llig l’ordre del dia. 

1. Lectura de l’ordre del dia.  

Adrián fa una lectura ràpida de l’ordre del dia. No es passa a la votació donat que és 

una Assemblea General Extraordinària i no es pot modificar l’ordre del dia.  

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.  

Adrián llegeix l’acta anterior amb la mateixa dinàmica de sempre, llegir la primera frase 

i l’última de cada pàgina. Una vegada llegida l’acta anterior, Adrián demana disculpes 

per la seua inexperiència però insisteix a afavorir la participació, per a posteriorment 

procedir a la votació.  
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S’aprova l’acta anterior amb 1 abstenció i 28 vots a favor.  

3. Activitats Realitzades Pla de Treball 2017. 

Miguel, President del Consell de la Joventut de València, pren la paraula i fa una 

introducció i contextualització. Comenta que normalment la gestió del consell s’avalua 

a final d’any però es vol presentar la gestió realitzada fins ara sense haver tingut el 

conveni ingressat. La Comissió Permanent repassa les activitats realitzades una a una 

fins al moment (Planificació, fallera calavera, campanya 8 de març “Perdona”, Intercanvi 

Juvenil a Rocafort crisis refugiats, taller feminista, documental i concurs d'heroïnes de 

la xarxa de dones joves, campanya de l’1 de maig “travessa la bretxa”, Newsletter i 

Jornada de formació per part de CEAR junt amb la xarxa refuga’t). 

Miguel reprén la paraula per a animar a les entitats que participen en les activitats que 

s’organitzen i què per assabentar-se estiguen pendent de la Newsletter. També 

comenta que les xarxes, que són per a fomentar la participació de la gent no associada, 

estan funcionant molt bé, s’estan fent activitats que també són del CJV però 

proposades des de les xarxes, en les quals també poden participar. Carles Vera de 

VALENCIA MOVEMENT pregunta com es fa arribar la Newsletter. Se li contesta que 

s’envia a totes les entitats per correu electrònic i la pot trobar a les xarxes socials. 

4. Programa de suport a les entitats que realitzen activitats joventut. 

Maria, Vicepresidenta del CJV, pren la paraula per a contextualitzar aquest punt. En 

primer lloc diu que una vegada donada una visió d’allò que ha estat fent el CJV, tal com 

es varen comprometre a l’assemblea en la qual s’aprovà el Pla de Treball, ara es parlarà 

de dues qüestions que són el motiu principal d’aquesta assemblea extraordinària. El 

programa de suport a les entitats que realitzen activitats de joventut i la relació amb la 

regidoria de joventut de l’Ajuntament de València.  

Maria informa que una vegada passat el termini de presentació de projectes i finalitzada 

la tasca del CJV en la Comissió de Baremació, la Permanent ha fet una revisió crítica 

d’aquesta convocatòria d’ajudes a projectes juvenils de la qual volen donar compte a 
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l’assemblea perquè totes les entitats estiguen informades i ajuden a proposar solucions. 

En concret, Maria fa saber que la convocatòria i publicació d’aquest programa, ens va 

pillar per sorpresa a tota la gent del CJV, ja que es va trobar la publicació a la web de 

www.juventud-valencia.es una vegada ja s’havia publicat. Sent un aspecte fonamental 

per a la supervivència de les entitats, per part de la Comissió Permanent es considera 

que aquesta situació no pot continuar així, per tant és un punt clar de desacord amb la 

regidoria de joventut donat que el CJV és l’interlocutor entre les entitats i la regidoria. 

Seguidament, Maria conta que la reacció del CJV va ser convocar un grup de treball 

per ajudar a implementar la sol· licitud amb un projecte, per tal d’obtenir la màxima 

puntuació possible, i tanmateix se li va traslladar al Cap de Servei, el qual es va 

comprometre a convocar una Comissió de treball d’aquest programa per tal de 

millorar-lo l’any vinent, finalitat d’aquest punt de l’assemblea.  

Maria fa saber que un dels resultats que busca provocar aquesta assemblea, és tindre 

un treball previ per a poder anar a la Comissió de treball amb un treball fet hui durant 

l’assemblea, dividint-se en dos grups per a dinamitzar el treball. El tècnic del CJV pren 

la paraula i abans de ficar-se a treballar anima a fer que les persones participen donat 

que no s’han pronunciat. Vicent del GRUP SCOUT EDELWEIS, pregunta si la proposta 

per part de l’Ajuntament per a millorar el programa de suport és seriosa o era un 

tema acordat amb el Cap de Servei i que per tant no té continuïtat.  

Miguel, el President del CJV, pren la paraula i comenta que era una qüestió que volien 

comentar. Per si algú no ho sabia, informa que han destituït a qui era el Cap de Servei 

de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València. No obstant això, fa saber a 

l’assemblea que totes aquelles qüestions que es tractaven amb ell, que no són poques, 

es reprendran amb la persona que vinga. I a més, referit al programa que estem 

tractant, fa saber que vol traslladar a eixa persona el malestar amb el programa, i a 

més, la proposta de millora per part del CJV que vinga del treball que es realitze a 

l’assemblea. Artur, del GRUP SCOUT FENIX-215, comenta les dificultats que han 

tingut per la signatura digital, incompatible amb els terminis de l’administració 

establerts per a altres papers, així com els fulls “model” que donen per a emplenar el 
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projecte que tenen l’espai reduït. Miguel, el Tresorer del CJV, pren la paraula per a 

comentar a Artur, que l’Agència Tributària obliga a les entitats a relacionar-se 

electrònicament, i destaca que el que es vol fer des del CJV mitjançant grups de treball 

és millorar aquelles qüestions qualitatives en relació al projecte i facilitar totes aquelles 

qüestions que tenen a veure amb la implementació de la sol· licitud i redacció del 

projecte. Miguel, el president del CJV, pregunta si algú té alguna pregunta més i al 

comprovar que no, dóna la paraula a l’equip tècnic, que comença a explicar la proposta 

de treball.  

L’equip tècnic, explica la proposta metodològica de treball.  

Rere l’explicació, Vicent del GRUP SCOUT EDELWEIS, pren la paraula per a comentar 

que això no s’havia anunciat en la convocatòria i es queixa que s’hauria d’haver avisat 

per una qüestió de preparació. Maria, Vicepresidenta del CJV, conta que la idea és 

treballar un poc per arreplegar una sèrie de crítiques i propostes inicials que 

esdevindran en un grup de treball futur. Maria, de MOVIMIENTO CONTRA LA 

INTOLERANCIA, insisteix que això no impedeix que s’havia d’haver avisat perquè així 

es podria haver convocat a la persona que va redactar el projecte, com és el cas de la 

seua entitat i matisa que no és una queixa, sinó un suggeriment. Artur, del GRUP 

SCOUT EDELWEIS, comenta que compren als companys que s’han pronunciat. 

Fernando, de la OJE, pren la paraula per a demanar que no es tinga por a la participació 

i que, ja que venim a l’assemblea, es pot participar des de la ignorància per aprendre un 

poc, ja que creu que no ens perjudica, sinó al contrari, ens beneficia com entitats. 

Miguel, president del CJV, pren la paraula per a dir que la idea és que tot allò que es 

treballe hui, es trasllade a les entitats en un futur Grup de Treball, que res del treball 

de hui serà vinculant i proposa que l’equip tècnic conte que es farà a continuació i que 

si la gent vol es fa o no. Miguel, el tresorer del CJV, pren la paraula per a matisar que el 

treball estava preparat per a treballar sense coneixements previs, però que si 

prefereixen una exposició de l’anàlisi i que es convoque directament un grup de treball, 

que ho expressen, que elles decideixen. Vicent, del GRUP SCOUT FENIX, insisteix 

amb la queixa i demana que es vote. Adrián, secretari del CJV, pren la paraula per a 

mailto:tecniccjv@gmail.com


Consell de la Joventut de València  

C/ Campoamor - Nº 91, Primera planta 

46022 València 

T.962087131         

www.valenciajove.com 

tecniccjv@gmail.com 

 
 

 

 

opinar que en els quatre punts que tenim alguna cosa es pot aprendre, que ell no té ni 

idea, però anima a la participació o sinó, es pot votar com proposa Vicent a veure què 

fem.  

Es produeix una votació en la qual es vota la proposta de seguir amb la dinàmica 

prevista amb un total de 23 vots, front una altra de fer una breu exposició de 

l’anàlisi i convocar un posterior Grup de Treball que rep 6 vots. Ana Maria, de 

l’EAJEF, vol deixar clar que no està en contra de la proposta inicial, sinó que per una 

qüestió d’organització del temps, creu que s’hauria d’haver avisat, com ja s’ha dit 

anteriorment i per això ha votat l’altra. L’assemblea para, i les persones assistents es 

divideixen en dos grups per a treballar el “programa de suport a les entitats que 

realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut 2017”. En tornar del treball en 

grup, es reprén l’assemblea amb la proposta general que s’avance al següent punt de 

l’ordre del dia i el resultat del treball es retorne als futurs Grups de Treball.  

5. Regidoria de joventut de l’Ajuntament de València.   

6. Proposta de resolució de les Entitats del CJV. 
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