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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

14 DE DESEMBRE DE 2017 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 

 

ENTITATS ASISTENTS 

 Entitats acreditades com membres de ple dret: 

A.C.V. TIRANT LO BLANC, AEGEE, AMICS DE VLÈNCIA-ESCOLTES DE L’HORTA, 

APOSTA JOVE UGT-PV, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-123, AS.INFANTIL Y 

JUVENIL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER, AS. ESCUELA DE A.J. INSIGNIA DE 

MADERA (EAJEF), AS. SEMPRE AVANT, ASOCIACIÓN VALENCIANA DE 

ESTUDIANTS DE FARMÀCIA (AVEF), BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ, 

BONAGENT, FAAVEM, GO EUROPE, GRUP JOVE CENTRE EXCURSIONISTA, GRUP 

SCOUT FENIX 215, JOVES DE CCOO-PV, JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA 

(JERPV), JOVENTUT PRECARIA, JOVES SOCIALISTES DE VALÈNCIA, MOVIMENT 

ESCOLTA DE VALÈNCIA (MEV), MOVIMENTO CONTRA LA INTOLERANCIA, 

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, YMCA VALENCIA. 

 

 Entitats acreditades com observadores: 

BLOC D’ESTUDIANTS AGERMANATS (BEA) 

 

 Entitats acreditades com invitades:  

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, VALORA GAMES 

  

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

 

Hora: 19:30 h en segona convocatòria. 

 

Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 23 entitats. 

Nombre de delegats/as: 32 persones delegades. 

Nombre d’entitats observadores acreditades: 1 entitat.  

Nombre de delegats/des acreditades observadores: 1 persones delegades.  
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Nombre d’invitats/des: 6 persones invitades.  

 

ORDRE DEL DIA:   

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

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

3. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió de 2016 i 2017.  

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic de 2017. 

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

6. Punt informatiu del procés de relleu.  

7. Precs i preguntes 

Adrián Flores Sornosa, com secretari del CJV i en absència de la presidència i 

vicepresidència, inaugura l’Assemblea General Ordinària. En primer lloc es lligen 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 Flores fa una lectura de l’ordre del dia. Incorpora en aquest apartat la justificació 

de per què es fa l’AGO. Explica la situació de Miguel Benavente (anterior president) què 

va presentar la seua dimissió, no pel curs habitual, doncs estem esperant a la presentació 

per registre, fins que no ho faça no constarà la seua dimissió. Mentrestant, tal com 

estableixen els nostres estatuts, passa a tomar la presidència Maria, la nostra 

vicepresidenta que l’hem d’excusar perquè està passant per un procés de postoperatori. 

Una vegada feta l’explicació, procedeix a la votació de l’ordre del dia. 

S’aprova per unanimitat l’ordre del dia.  

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

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

frase i l’última de cada pàgina. Però abans de la votació pren la paraula Jorge Puchades, 

delegat per l’associació MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA (MEV), el qual vol que es 
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modifique el nom de la seua entitat, ja que ha hagut una errada i s’ha posat Moviment 

Escola, i no Escolta. S’anota la intervenció, es incorpora aquesta modificació i es 

procedeix a la votació de l’acta de l’Assemblea General Ordinaria del 12 de juny de 2017. 

S’aprova l’acta per unanimitat. 

3. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió de 2016 i 2017.  

Adrián Flores, li dona la paraula a Laia Mas Climent que explica que a totes les entitats se 

li va fer arribar l’Informe de Gestió 2016-2017, però que tot i això anem a fer un repàs de 

les línies de treball fetes. 

Laia Mas dona bones vesprades a totes, i contextualitza que per a la gent que ha estat 

participant des de fa temps pot comprovar com les cares han anat canviant, que ha sigut 

un treball molt dur crear un equip de treball fort i han passat per situacions crítiques. 

Que moltes persones per motius personals han hagut de deixar el càrrec, i que han entrat 

d’altres. Això els ha fet difícil fer front a totes les activitats que s’havien plantejat en un 

inici. Tot això s’han fet moltes coses, i volien que l’assemblea fóra conscient.  

També anima a tota l’Assemblea i a les entitats a que participen d’una manera més activa, 

que les activitats pareix que únicament les proposen la Comissió Permanent i que 

voldrien apropar a les entitats a la proposta d’activitats. 

Passa Adrián Flores a introduir l’Informe de Gestió amb les diferents línies d’actuació, què 

són: Interlocució Política, Associacionisme i participació Juvenil i Activitats. 

Comença el punt de la interlocució política recordant el principal motiu de l’Assemblea 

extraordinària de juny, el qual es centrava en l’impossibilitat de concertar una reunió amb 

la regidora de joventut, per a parlar amb ella sobre el tema de que els treballadors del 

Consell, que pel plantejament del conveni, no estaven cobrant. Adrián Flores segueix 

explicant els canvis de la regidoria de joventut, ja que, la regidora María Oliver va deixar 

aquesta regidoria i va ser assignada al nou regidor Roberto Jaramillo i excusa la seva 

presència a aquesta assemblea, i recorda que hi ha prevista una reunió amb el regidor el 

20 de desembre per a comentar-li les pròximes actuacions que durà a terme el Consell, 
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com el canvi de la Comissió Permanent del CJV i el conveni de col·laboració entre el CJV 

i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Valencia per a l’exercici 2018. 

En quant al punt d’associacionisme i participació juvenil a Adrián Flores  explica que li 

preocupa el fet de que no hi ha relació entre les diferents associacions que conformen el 

Consell, sols existeix una relació unilateral, en la qual, sols parla la Comissió Permanent, 

però ninguna associació proposa ni respon. Recorda que la Comissió Permanent treballa 

per a les associacions, oferint tallers que poden ser de l’interès dels associats i s’ofereix 

per a crear una cohesió entre les associacions, com ja ha intentat alguna vegada, es el cas 

de la proposta de la jornada de convivència, que no s’ha dut a terme. Per tant la 

permanent espera propostes des de les associacions, per a aconseguir eixa cohesió entre 

el Consell i les associacions.  

Continua valorant l’espai transforma. Explica que era un projecte des de la Regidoria de 

Joventut destinat al Consell, que no va arribar a funcionar. El Consell va prendre la decisió 

de no col·laborar perquè no es creia amb ell.  

Arturo Sala, delegat de l’entitat GRUPO SCOUT FENIX demana que s'explique què és 

exactament l’espai transforma. Adrián Flores explica el projecte, presentant-lo com un 

subhasta d’espais. Arturo li pregunta si les persones que acudien eren representant 

d’associacions juvenils, a lo que Adrián contesta que el projecte estava pensat per a 

persones no associades i a explicat la seva evolució començant amb l’assistència d’unes 50 

persones a les primeres reunions i acabant amb l’assistència  d’unes 2 persones. L’anàlisi 

que es va fer des de la Comissió Permanent a segut que, no era un moviment que naix de 

la joventut cap amunt sinó de dalt cap a la joventut, i segons Adrián Flores, aquest sistema 

de vegades no funciona. 

 Intervé Laia Mas per a contribuir a l’explicació de l’espai transforma. Explica que l’espai 

transforma era un projecte impulsat des de l’Ajuntament que pretenia dinamitzar l’espai 

de Campoamor, 91, pretenia ser una assemblea oberta on podria participar qualsevol 

jove. El que va derivar d’això va ser que van acabar participant molt poques persones, 

l’Ajuntament va donar un pressupost de 8.000€ per a tots els projectes que eixiren del 

projecte, que es va acabar executant no de la millor manera que s’hauria pogut fer, i 
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finalment el projecte va caure, perquè des del Consell no ens veiem capacitats per a 

continuar gestionant-lo i des de l’Ajuntament es va decidir fer-ho d’un altra manera. 

Algunes de les persones que estaven a transforma van constituir una associació i altres 

han continuat fent-ho d’un altra manera. 

Jesús Carmelo, delegat de l’associació  JOVENTUT PRECARIA argumenta que aquest any 

l’associació no a tingut relació amb el projecte Espai Transforma i a la seua pròxima 

reunió decidiran si continuen. 

 Per acabar Miguel Vargas  intervé donant la seva versió de L’espai Transforma explicant 

que l’Ajuntament veia uns recursos de joventut que no s’estaven aprofitant per als joves i 

l’Ajuntament tenia ganes de arribar a la gent jove, aleshores, van dissenyar una idea que 

no va aconseguir el seu objectiu perquè es va crear un disseny de política de joventut 

sense utilitzar un procés en el que la joventut estigui representada amb joves, en 

definitiva, era una bona idea però una mala política de joventut. 

Jesús Carmelo (JOVENTUT PRECÀRIA) aporta que, uns dels grans errors va ser la falta 

de difusió del projecte ja que segons ell, ningú coneixia l’edifici i per tant no podien 

conèixer l’assemblea “d’Espai Transforma”. 

Laia Mas explica que la base de la idea va ser fantàstica pel fet de promoure a tota la 

joventut, tant l’associada com la que no, per a que participe d’una assemblea on totes 

podem decidir sobre el que fem amb l'edifici o quines activitats volem dur a terme amb un 

pressupost que l’Ajuntament està adjudicant directament. Laia Mas reitera que va fallar 

eixa difusió i que aquest projecte es podria plantejar més endavant d’un altra manera per 

arribar a tots els joves d’aquesta ciutat i que aquells que vulguin participen, però una 

assemblea on acaben participant 5 o 6 persones no es representativa de tota la ciutat.  

Nacho Molla, convidat del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, recorda que 

fa un mes es va aprovar la nova llei de polítiques integrals de joventut de la Generalitat 

Valenciana que dona pas a que els Consells de Joventut puguen decidir de quina manera 

fan que la gent jove no associada participi del Consell I opina que igual no era convenient 

que l’Ajuntament fora el qui fera eixe “Espai Transforma” però si que seria convenient 
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que eixe espai sorgira de la pròpia Comissió Permanent o del propi Consell per a 

promoure que la gent jove no associada estigui representada, ja que tots sabem que ens 

costa associar-nos.  

Adrián Flores prossegueix avaluant els tallers: Comença amb els tallers del 2017. El 

primer taller nombrat va ser el d’educació sexual, dient que va ser el que més repercussió 

va tenir, amb una assistència d’unes 25 persones, continua amb el taller d’informació 

sobre voluntariat europeu i servei de mobilitat, el curs intensiu de Valencià, nombra 

l’Erasmus + K1 en Armènia, la Xarrada de voluntariat per la societat Civil catalana 

Internacional, i diversos tallers de diversitat sexual. Un altre projecte va ser un Erasmus, 

que van acudir 7 països amb la temàtica de la crisi dels refugiats. També va nombrar el 

torneig de la fallera calavera. A continuació va fer una relació de les activitats de l’any 

2016. 

Es passa la paraula a Laia Mas per a comentar les campanyes que, tradicionalment, des del 

Consell, s’han dut a terme, com la de la violència de gènere el 25 de novembre o la del 

VIH l’1 de desembre. També menciona la fira d’associacions, destacant l’activitat “ La 

joventut pregunta, i l’Ajuntament respon...o no”. Laia Mas continua el seu torn comentant 

la idea de treballar per a les persones no associades, per aquest motiu es van crear les 

Xarxes. Explica els seus inicis, l’evolució que han tingut aquestes xarxes, com per exemple 

la unió de la xarxa de refugiats amb la Xarxa d’interculturalitat, i explica l’evolució 

individualitzada de cada Xarxa. Finalitza el tema de les Xarxes convidant a totes les 

entitats a participar d’aquestes.  

A nivell orgànic comenta el canvi de seu del Consell, la creació del Coworking i anima a 

les entitats a que formen part de l’espai del Coworking. Recorda que dins d’aquest punt 

faltaria comentar el viatge de part de la Comissió Permanent al Sàhara, al Congres de 

UJSARIO. Laia Mas comenta que l’idea d’aquestes convivències es crear un feedback entre 

el que van veure al Sàhara i la realitat que ens envolta per a que tot el mon sigui 

coneixedor de quina es la situació i fins i tot pot nàixer algun projecte per donar suport a 

la població que esta vivint als camps de refugiats. 

S’obri un torn de paraules, en el que no hi ha intervencions. Posteriorment es vota. 
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S’aprova l’Informe de Gestió del 2016/2017per unanimitat. 

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic de 2017 

Miguel Vargas, tresorer de la Comissió permanent, recorda que a les entitats els van fer 

arribar un resum de l’informe econòmic i que ell va a introduir unes dades per a 

desenvolupar la graella enviada.  

Comença comentant que l’equip tècnic s’ha rellevat. A partir d’aquest moment desglossa 

tots els apartats de l’informe començant per l’apartat de despeses, fent referència a: 

Despeses administratives, l’assegurança, protecció de dades, la gestoria, reunions 

estatutàries, despeses financeres. A continuació passa a parlar del capítol de programes i 

activitats que es desglossat per objectius: el primer objectiu és treballar per la cohesió i la 

dinamització del Consell s’ha vist reflectit a l’informe de gestió amb un nombre important 

d’activitats realitzades al llarg d’aquests dos anys. Continua amb el segon objectiu, que fa 

referència a formació transversal per a l’enfortiment del teixit associatiu. En ell s’han 

invertit 12.000€  dels quals s’han gastat 9.284€, donant importància a la formació en 

temes socials, com son els refugiats o la violència de gènere. L’objectiu tres, que fa 

referència a potenciar la imatge del CJV, s’ha invertit canviant la imatge corporativa, 

invertint a un Erasmus + i a les campanyes de les xarxes. L’objectiu quatre fa referencia al 

foment del treball de les xarxes. En aquest objectiu es presenten les despeses de 

assistència al congres  UJSARIO i despeses variades de les xarxes. L’últim objectiu 

referent al recolzament de projectes de participació s’engloben 2 Xarxes. S’ha executat 

47.000€ en activitats i l’exercici a acabat en unes despeses totals de77.500€, en gran part 

per la iniciativa de l’equip tècnic i en la figura sobretot d’Andrea agraint-li ser la guia dels 

projectes d’Erasmus + aconseguint desenvolupar eixos objectius fixats per les entitats a la 

permanent. 

Miguel passa a parlar de l’apartat d’ingressos. Aquest punt es desglossa en diferents ajudes 

o subvencions: Conveni amb l’Ajuntament de València (66.000,00€), Diputació de 

València, Subvenció per participació (1500,00€), projectes europeus, remarcant que no 

tot està cobrat, ja que la primera part es cobra anticipadament, i per últim l’IVAJ 

(9.324,60€). 

mailto:permanent.cjv@gmail.com


Consell de la Joventut de València  

C/ Campoamor 91 

46022 València 

T.962087131  

www.valenciajove.com        

tecniccjv@gmail.com 
 

 

Per acabar Miguel Vargas dona les gracies a Guiomar i a Andrea, per el treball realitzat i 

convida a tot aquell que tingui interès en consultar qualsevol tipus d’informació 

relacionada amb el tema econòmic, al igual que anima a la gent a que proposi i doni idees 

per a la creació del nou pressupost. 

S’obri el torn de paraula. 

Pren la paraula Arturo Sala, delegat de l’entitat GRUPO SCOUT FENIX, que pregunta si 

per al pròxim any es farà un pressupost més realista, perquè en teoria som una entitat 

sense ànim de lucre i en teoria no te que eixir en superàvit el pressupost. Arturo explica 

que ha fet càlculs i d’ingressos hi ha 112.000€ i de despeses 97.000€, el qual pot suposar 

un problema al Consell. 

Miguel intervé rectificant la xifra de despeses, que es de 134.000€. 

Arturo li recorda a Miguel Vargas que a l’informe enviat a les entitats les despeses sumen 

97.000€. La tècnic Guiomar, intervé aclarint aquest dubte, argumentant que la diferència 

del que falta fins arribar a 134.000€ esdevé una sèrie de despeses que s’han de executar 

abans del termini de l’exercici com es la Seguritat Social i les despeses de l’assemblea 

actual, entre altres. 

Jesús Carmelo, de l’entitat JOVENTUT PRECÀRIA argumenta que preferiria haver rebut 

l’informe econòmic que s’ha presentat a l’assemblea. 

Miguel Vargas argumenta que els informes econòmics solen presentar-se de igual manera, 

buscant la millora de la informació que es facilita. També deixa clar que el Consell no te 

fons propis, per lo tant no hi ha superàvit, ja que les subvencions que no s’utilitzen son 

tornades a la administració pública. Al mateix temps vol recalcar que el fet de realitzar 

tantes activitats a final d’any be degut a que les subvencions no han arribat fins a juny, per 

lo tant hi ha activitats programades per abans d’aquesta data que no s’han pogut realitzar 

per falta de capital. Per lo tant, conclou dient que gracies als productes europeus s’han 

pogut tirar avant certes iniciatives. 
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Continua dient, que per a l’Espai Transforma hi havia una partida pressupostaria per a 

que, dins de la assemblea se pogueren decidir en projectes. També diu que l’objectiu cinc 

va estar dissenyar per a donar cabuda a inquietuds d’entitats o joves no associats o en cas 

d’associacions no tenir pressupost per dur endavant un projecte, per tant convida a les 

entitats a que facin arribar els seus projectes destinats a la joventut, amb la idea de fer un 

reglament per a poder gestionar de forma correcta aquest capital.  

Intervé Adrián Flores contant el cas de l’entitat YMCA, la qual van sol·licitar una quantitat 

econòmica i la Comissió Permanent, per no tenir un conflicte puntual amb les altres 

entitats, no va cedir la quantitat sol·licitada. 

Seguidament demana la paraula Jorge delegat de l’entitat “ MOVIMENT ESCOLTA DE 

VALÈNCIA”, argumenta que la suma de l’objectiu quatre que mostra la pantalla on es 

projecta l’informe econòmic a la assemblea es errònia.  

Miguel Vargas demana disculpes per l’error ja que al enviar-se 15 dies abans de 

l’assemblea en eixe període de temps s’han realitzat diferents despeses que a l’informe 

econòmic enviat no figuren però si que figuren al que es mostra en pantalla. 

Laia Mas vol aclarir que el que diu Jorge es que a la pantalla hi ha una suma que no es 

correcta i proposa que es torni a enviar l’informe rectificat a totes les entitats. 

Sense res més a dir es passa a votació. Aclarint que 3 delegats van abandonar l’assemblea 

per motius personals. 

S’aprova l’informe econòmic amb 1 vot en contra, 28 a favor.  

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

Laia Mas recorda que es va se va fer arribar a les entitats membre un informe positiu  de 

la associació EMA amb els temps establits pels estatuts del CJV. Aquesta associació va 

nàixer de la Xarxa Refuga’t. Per tant, si cap associació no presenta una moció a l’informe 

positiu d’alta de l’Associació EMA, cal ratificar aquest informe. També se presenta a 

l’Assemblea les informes negatius d’altes associacions.  
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Hi ha un debat, entre la Comissió Permanent i entitats si votar la ratificació del informe 

complet d’altes i baixes d’associacions o fer-ho de manera individualitzad. La decisió es 

que es votarà una per una perquè com explica Laia Mas, cada una son una cas diferent. 

Procedeix a explicar els altres casos. 

L’ associació VALENCIA GAMES no ha presentat documentació, sols la sol·licitud 

d’ingrés,  per tant l’informe de la permanent es negatiu i es dona la paraula a Jesús Pinero, 

convidat de dita associació a l’AGO. La seva intervenció es per a rectificar el nom de 

l’entitat, que es denomina VALORA GAMES. 

L’associació AME també ha presentat la sol·licitud d’ingrés al Consell de la Joventut de 

València però no està inscrita en el sens de associacions juvenils i per tant no podrien ser 

membres del Consell. L’informe de la Comissió Permanent és negatiu. No hi ha cap 

delegat que s’haja acreditat com a convidat per aquesta Associació.  

La Federació ASVAES ha presentat quasi tota la documentació a temps però faltava els 

certificats de les associacions  membres de la ciutat de València, expedida per les 

persones que representen legalment aquestes, que ha arribat fa una hora. També existeix 

un error en el certificat del Registre d'Associacions de l'IVAJ doncs no coincideix el CIF 

amb el d'aquesta Federació. L’informe de la Comissió Permanent es negatiu, no obstant 

això, la Comissió Permanent vol traslladar la proposta a les entitats de votar si pensen 

que s’hauria de deixidir si es vota la seua entrada o pensen que no perquè no ha arribat 

en temps i forma. Miguel Vargas, com a representant de la Federació ASVAES profunditza 

en el problema. Diu que els faltaven dos coses, la primera els certificats de les 

associacions com a que formen part de ASVAES i la segon, el CIF que pertoca, ja que va 

haver confusió i estava en tràmits de resolució.  

Demana la paraula la delegada Meme Elitzalde delegada de l’Associació JOVES 

SOCIALISTES DE VALÈNCIA CIUTAT, la qual presenta dos dubtes. El primer és si 

l’Associació AVEF, que pertany al Consell, perdria la titularitat com a entitat membre. 

Miguel respon que si ja que estaria representada per la federació ASVAES. El segon dubte 

fa referència al problema tècnic, ja que la delegada Meme Elizalde pertany al col·lectiu 

SAO València que també han tingut problemes burocràtics per l’admissió com a entitat 

mailto:permanent.cjv@gmail.com


Consell de la Joventut de València  

C/ Campoamor 91 

46022 València 

T.962087131  

www.valenciajove.com        

tecniccjv@gmail.com 
 

 

membre del CJV i explica que aquesta situació la pateixen totes les associacions i per tant 

avança que el seu vot va ser negatiu. 

Laia Mas demana rapidesa en aquest tema, ja que queda poc de temps per a tenir que 

concloure la assemblea per els horaris de l’edifici. 

Arturo Sala, delegat de l’entitat GRUPO SCOUT FENIX pregunta si l’errada està en un 

número del CIF. Miguel li ho explica al·legant que l’administració havia posat un CIF antic i 

quan ho van presentar al Consell amb el CIF actual ja havia passat el termini.  

Pren la paraula Sergio Alonso de la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS que 

entén la posició en la que es troba ASVAES i recolza la seua alta al·legant que el Consell 

no passa per un temps en el que es deurien de posposar la entrada d’entitats. 

Per un altra part pren la paraula Vicent Navarro, del GRUPO SCOUT EDELWEIS el qual 

explica que creu que no es deuria de votar perquè el termini i la forma no han estat 

respectats. Guiomar Gibaja li contesta argumentant que el problema del CIF encara no 

està resolt. 

Laia Mas dubta si seria lo correcte decidir si es deu de votar la seua entrada, ja que els 

estatuts diuen que no es deu de votar la inclusió de una associació si no a presentat els 

papers necessaris en termini i forma. Per lo tant proposa posposar-ho per a la pròxima 

assemblea. Per tant sols es vota a inclusió de l’Associació EMA que es la única que té un 

informe positiu de la Comissió Permanent. 

Una delegada demana informació sobre la associació EMA. Adrián Flores explica que la 

associació té com a objectiu principal tractar el tema dels refugiats.  

Es passa a la ratificació de l’informe positiu d’alta al Consell de la Joventut de València de 

l’associació de EMA.  

Queda aprovada per unanimitat. 
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6. Punt informatiu del procés de relleu. 

Adrián Flores explica que es van crear 2 grups de treball. En el primer hi havia gent que 

no podia formar part de la Comissió Permanent pel fet de que no pertanyen a una 

associació del Consell, com es el cas de EMA, i en el segon grup de treball en el que sols 

hi havia 6 candidats però sols una dona, per lo tant tampoc era vàlid ja que no era un grup 

paritari. Per tant el que es busca es plantejar dos dates, una per a crear un grup de treball 

i l’altra per a convocar una nova assemblea. S’avia pensat per al grup de treball el 5 de 

febrer i per a l’assemblea el 15 de febrer. 

Laia Mas complementa la informació dient que més enllà de les dates la Comissió 

Permanent vol transmetre el missatge de que es important de que participen ja que la 

situació de l’actual permanent, més enllà de la dimissió del president, es bastant crítica. 

Per tant trasllada la necessitat de que tothom participi, especialment les dones per que en 

els dos grups de treball la presència femenina va ser escassa. 

Adrián Flores vol tranquil·litzar a la gent donant un missatge de normalitat pel que 

respecta al funcionament del Consell fins febrer i demana aportació per part de les 

entitats. També diu que ell vol continuar i estar al capdavant del projecte. Per últim es 

proposa votar les dates proposades en conjunt. 

Un delegat pren la paraula i pregunta si el que es busca es una dona per acabar de 

conformar la permanent. Laia Mas li respon dient-li que no, que el que es busca es paritat. 

Per tant si hi ha un candidat que és home els convida ha que vaguin a la reunió de tota 

manera. 

Es passa a la votació de les dates de la Reunió de conformació de la nova Comissió 

Permanent del CJV (05/02/2018) i l’Assemblea General Ordinària de renovació de la 

Comissió Permanent (15/02/2018).  

Queden aprovades les dates amb 1 abstenció i 28 vots a favor. 

8. Precs i preguntes 
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Abans de començar aquest punt la  Comissió permanent presenta diversos tallers 

provinents del Consell. 

La primer intervenció prové de Arturo Sala, delegat del GRUP SCOUT FENIX. Arturo 

Sala presenta un dubte que prové del fet de que les eleccions a la seua associació es 

realitzen en Assemblea Extraordinària i no sap si al Consell es igual, ja que aquesta 

Assemblea està convocada com Ordinària. Miguel Vargas li respon argumentant-li que el 

Consell té el seu propi reglament i es pot fer tant en Ordinària com en Extraordinària. 

La segona intervenció es de Clara Ferrer, delegada de l’Associació AEGEE VALENCIA, 

que pregunta sobre els casals d’esplais ja que no poden accedir al del Saler i el de 

Rocafort no el seden. Miguel Vargas explica que ara mateix no hi ha llocs per albergar a 

gent tipus alberg i en l’únic que es conta es amb instal·lacions del CJCV i anima a les 

entitats a consultar al CJCV. Fernando Servera, tècnic del CJV, recorda que l’esplai de 

Rocafort ja no es hàbil i el del Saler està ocupat fins maig del 2018. Laia recorda que es 

tasca del Consell incidir i exigir millores per a la joventut. 

La tercera intervenció la fa Nacho Molla, president del CJCV i convidat d’aquesta AGO, 

que demana que les associacions s’encoratgen i que formen part de la Comissió 

Permanent perquè es necessari que peguen eixe pas endavant per a transformar la ciutat 

de València i sobretot per fer present el futur que volem. Aleshores des del CJCV 

s’ofereix per a tot el que necessiten les entitats, també anuncia que els Consells ja no 

funcionaran per subvencions sinó per convenis amb l’IVAJ per facilitar la liquidació. 

Per últim intervé Josep Silvestre representant de l’entitat AEGEE VALENCIA, que 

pregunta qui pot assessorar-lo en referència als estatuts i també pregunta com gestionar 

un Erasmus + o activitat a nivell europeu. Laia Mas li respon que l’equip tècnic del Consell 

està per assessorar-los en el que sigui necessari i pregunta a Fernando Servera quin es el 

protocol per atendre a les entitats. Fernando li respon que seria convenient que enviar un 

correu o cridar abans de vindre, no obstant això, li recorda que els tècnics estan tots els 

matins a la seu del Consell i dos vesprades a la setmana. 

No havent més preguntes es tanca la sessió. 
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