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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRN
I5 DE FEBRER DE 20 I8

coNsELL DE LA TOVENTUT DE VALÉNCn

Consell de
Ia ioventu
de Val&nci

ENTITATS ASISTENTS

. Ehtitots ocreditodes com membres de pie dret

A.C.V. TIRANT LO BLANC, AEGEE, AMICS DE VALENCA.ESCOLTES DE L'HORTA,

APOSTA JOVE UGT-PV, AS. GRUP SCOUT EDELWE¡S X-I23, AS.INFANT¡L Y

JUVENIL NOU GRUP. SAN V¡CENTE FERRER, AS. ESCUELA DE AJ. INS¡GNIA DE

MADERA (EAJEF), ASOCIACIÓN VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE

FARMACA (AVEF). BONAGENT. ELSA THE EUROPEAN LAW STUDENTS

ASSOC¡ATION VLNC, EMA, FAAYEM, GRUPJOVE CENTRE EXCURS¡ONISTA,JOVES

DE CCOO.ry, JOVENTUT PRECARIA, JOVES SOCIALISTES DE VALENCA,

MOVIMENT ESCOLTA DE VALÉNCA (MEV), MOVIMENTO CONTRA LA

INTOLERANCIA oRGANIzACIÓtrl IUVENTL EspAñoLA, vALENctA MovEMENT.

YMCA VALENCIA.

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

Hora: l8:30 h en segona convocatória.

Nombre d'entitats acreditades de PLE DRET: 2l entitats.

Nombre de delegats/as: 30 persones delegades.

N om bre d'entitats obserwadores acred itades: 0 e ntitats.

Nombre de delegatsldgs acreditades obselwadores: 0 persones dsle8ades.

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

Ordre del dia:

Cc*sell de
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l. Elecció de la mesa de l'Assemblea.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'ordre del dia.

3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

4. Presentació, i aprovació si escau, de I'informe d'altes i baixes.

5. Acomiadament Comissió Permanent 20 I 5-20,7 .

6. Presentació de candidatures a la Comissió Permanent.

7. Votació de les candidatures.

8. Proclamació dels resultats.

9. Precs i preguntes.

Adrián Flores Sornosa, com secretari del CJV i en abséncia de la presidéncia i

vicepresidéncia, inaugura l'Assemblea General Ordinária. En primer lloc es lligen les

acreditacions de I'assemblea. Procedeix a llegir el nombre d'associacions i persones

invitades que s'han acreditat per a I'AGE indicant que hi ha quórum i es pot cont¡nuar

amb I'assemblea.

l.Elecció de la mesa de l'Assemblea-

Adrián presenta una proposta llist¿ per a que presideixi I'assemblea amb una la següent
composició:

President Jorge fuchades de Moviment Escolta de Valéncia.

Secret¿ri: Sergio Alonso de FAAVEM

Vocat Andrea Devesa de As. lnfantil y Juvenil Nou Grup. San Vicente Ferrer.

Vist que no hi ha cap proposta més s'aprova dita llista i prenen po.r"rr,ó dels seus

respect¡us cárrecs. Jorge Puchades, com a President de I'assemblea, infoila a I'assemblea

que la mesa d'acredit¿cions estari oberca fins els últims minuts avang de Ia votacié.

2. Lectura i aprovació de l'ordre del dia.

Jorge Puchades, recorda que I'ordre del dia es va enviar a les entitats els passat 2 de

febrer iunt la informació de I'assemblea i recorda que va haver una modificació per

atretar el punt de I'aprovació del informe económic 2017, enviat el 6 de febrer. Després
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fa una lectura de I'ordre del dia. Dona el torn

procedeix a la votació de l'ordre del dia.
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de paraula, sense cap intervenció i

S'aprova per unanimitat I'ordre del dia.

3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

Jorge Puchades llegeix l'act¿ anterior amb Ia mateixa dinámica de sempre, llegir la primera

frase i l'última de cada página. Peró abans de la votació pren la paraula Jorge Puchades,

delegat per l'associació MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCh (MEV), el qual vol que es

modifique el nom de la seua entitat, ja que ha hagut una errada i s'ha posat Moviment

Escola, i no Escolta. S'anot¿ la intervenció, s'incorpora aquesta modificació i es procedeix

a la votació de l'acta de I'Assemblea General Ordinária del l4 de desembre de 2017.

S'aprova I'acta de l'Assemblea General Ordiniria del 14 de desembre de 2017 per

unanimitat.

4. Presentació i aprovació, si escau, de I'lnforme d'altes i baixes.

Jorge Puchades dona la paraula a Adrián Flores, Secretari del CJV per a que valore aquest punt.

Acirián o<piica per que no hi ha ninguna aita nova, reninr en compf,e que a i'úidma assemblea es

varen presentar 3 informes negatius: AME, Valencia Game i ASVAES per falta de documentació.

Aclrián explica que aquestes ent¡tats encárá no poat iormar part del Conseil pel íet que ia

documentació encara esti tramitant-se per les administracions pertinents. Per tant no hi ha altes

ni baixes-

Jorge Puchades e><plica que, com I'informe no conta amb altes i baixes, no procedeix la votació,

(üódant com un punt informatiu. Preguna si algú vol prendre la paraula.
i.,:-

Pren la paraula Miguel Vargas AVEF. Recomana a la próxima permanent que els informes nqgatius

quan es recollirá la documenAció i quan estigué complea es quan es te que passar per

I'assemblea. No entén la funció de dur un informe que queda pendeng en el cas de la seua entitat,

( ASVAES) falta corregir un paper i estan a I'espera de rebre'l per part de I'administiació.
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5. Presentació i aprovació, si escau, de I'lnforme Económic de 2017

Jorge Puchades li dona la paraula a Miguel Vargas, tresorer de la Comissió permanent, i

recorda que a les entitats els van fer I'informe económic amb les errades justificades que

es van detectar a I'assemblea anterior. lnforma que tots els comptes s'han presentát a

l'administració pública. Miguel obre a I'assemblea un torn de preguntes, per a resoldre els

possibles dubtes que pugen sorgir.

Pren la paraula, Vicent del Grup scout Edelweis X-213. Recalca que, a I'apartat de

subvencions i convenis, s'han concedit 66.000€ i la despesa autmenta a 34.10€ més i li

agradaria saber el per qué.

Miguel argumenta que es difícil quadrar els ingressos i despeses, perqué quan es ya

elaborar el pressupost del CJV no se sabien els pressupostos del Ajuntament Laia Mas

clarifica que aquests 34.10€ també els a pagat I'Aiuntament.

S'aprova l'informe económic de 2017 amb per unanimitat,

6. Acomiadament Comissió Permanent 2015-2017

Jorge dona la paraula als membres de l'actual Comissió Permanent del CJV.

Laia Mas, Miguel Va¡gas;iAdrián Ftrores, prenen la paraula. Comencen donant pas a ún

áudio que ha enviat Maria Sanchez, vicepresidenta de la comissió permanent. La

permanent s'acomiada dient que estan orgullosos i satisfets amb el treball realitzat i el

suport rebut en aquests 2 anys. També nomenen l'experiéncia positiva (u" h" ,lgrt p".,
cada un d'ells de pertányer a una Comissió Permanent i el creixement persoflal que han

experimentat al llarg d'aque& 2 anys. Per últim anima a la nova permanent i li desitja tóta

la forga i inims.

Pren la paraula, Guiomar, técnica del CJV, donant l'enhorabona a la permanént pel treball

realitzat.



Consell de la Joventut de Yaléncia
C/ Campoamor 9l
46022 Valéncia
1.962087 t3t
r¡¡.r.n¡1.1,1lsnsl2jorJe.ac:'n

tecnicclv@gmail.com

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA
ccl^o c-ra o ínJLUr\L I 

^r\¡^

TESORERÍA

VOCALíA

VOCALiA

VOCALLq

VOCALIA.

Adrian Flores Sornosa

Ana Belén Dominguez Cana
t^.,i^- Mit,(^ I Á^^-
JCYrgr r trr4rr LvPv¿

Almudena Requena Losas
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Rocío Barbeito Lojo
Mrrtr Mertí Farro"

Csnsell de
Ia Joventu
de Valánci

ApostaJove, UGT-PV

Joves Socialistes de Valéncia Ciutat
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EMA

Joves CCOO-PV
ELSA

Grup Jove Centro Excursionista
Irrvanfrr¿{ Prmria
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7. Presentació de candidatures a la Comissió Perma¡rent.
::

Jorge Puchades explica que sols ha arribat al Consell de la Joventut de Valéncia una

candidatura que s'ha entregat per registre d'entrada en temps i forma. Jorge comenta que ha

sigut un treball participatiu, ja que s'han fet reunions convocant a totes les entitats i que a la fi

s'ha creat una comissió paritaria.

El secret¿ri procedeix a la lectura de la candidatura completa:

Jorge Puchades dona la paraula a les persones de la candidatura per a que es presenten. Els

absents van ser Javier Milán, que es va presentar amb un format de vídeo i Joan Cambrils, que

va excusar la seva preséncia per obligacions estudiantils.

A continuació pren la paraula Miguel Vargas de AVEF i Laia Mas de Tirant lo Blanc, donant

suport a la candidatura i oferint-se per a col{aborar en tot alló que necessiten en quant

assessorament i dubtes.

S.Yotacié de les candidaturés.

Es tanca la taula d'acreditacions i comenqa la votació dels i les delegades. De forma

secreta i individual per ordre alfabétic.

g.Proclamació dels resultats.

El resultat es el següent 30 vots emesos, 30 vots a favor de la candidatura i 0

Yots en blanc.

S'aprova la comissió perrnanent del CJV.
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S'obri el torn de paraula.

Sergio Alonso Yila

Secretari de I'Assemblea General

Ordinária del CJV

Jorge Puchades Hutúado

President de I'Assemblea General

Ordinária del CJV
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Pren la paraula Miguel Vargas de AVEF que felicita a l'assemblea per haver triat

Comissió Permanent i felicita a la nova Permanent Dona records des del CJCV i

I'ofereix per a qualsevol recolzament que necessiten.

Pren la paraula Sergio Alonso de FAAVEM iJorge Puchades de MEV. Feliciten a la

mesa per el treball d'ut a terme a aquesta assemblea i a la nova permanent, també els

donen suport oferint-se per al que necessiten.

I O.Precs i preguntes.

Pren la paraula Jefferson Alzate i Carles Vera, representánts de Valencia Movement.

Mostren les seues ganes de participar amb el consell, i volen involucrar-se a les actlvitats

del Consell. Ofereixen un taller de Parkour per a les entitats del Consell per a I'estiu, amb

la finalitat de enfortir en teixit associatiu.

Pren la paraula Laia Mas de Tirant lo Blanc. Aprofita per a recordar les xarxes del

Consell.

Per últim pren la paraula Adrián Flores, representant de Aposta Jove, nou president de la

permanent del CJV. Anima a les entitats a canviar la dinimica de treball entre Ies entitats i

obri les portes del CJV no sols a nivell associatiu, si no, també a nivell individual.

No havent més preguntes es t¿nca la sessió sent les l9 hores i 46 minuts.

Consell de
la Joventut
de Valéncia.


