
AcrA ASSEMBLEA GENERAL ExTRAoRDtNÁnra

20 D'ABRIL DE 20I8

coNsELL DE LA JovENTUT oe valÉNc¡A

ENTITATS ASISTENTS

. Entitots ocreditodes com membres de ple dret:

ACONTRACORRENT DE VALÉNCIA, APOSTA JOVE UGT-PV, AS. GRUP SCOUT

EDELWEIS X-123, AS.TNFANTIL Y JUVENIL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER,

AS. JÓVENES MUSULMANES EN VALÉNCIA, ASOCIACIÓN SEMPRE AVANT,

BONAGENT, CRUZ ROJA JUVENTUD, ELSA _ THE EUROPEAN LAW STUDENTS

ASSOCIATION VLNC, EMA, FAAVEM, GO EUROPE, GRUPO SCOUT FENIX,

JOVES DE CCOO-pV, JOVENTUT PRECAR|A, JOVES SOCTALTSTES DE VALÉNClA,

JUNTORS MOVTMENT DIOCESA, t'.tOVlr.,lENTO CONTRA LA INTOLERANCIA,

NUEVAS GENERACIONES DEL PARTIDO POPULAR, ORGANIZACIÓN JUVENIL

ESPAÑOLA, VALENCIA MOVEMENT, YMCA VALENCIA.

. Entitots ocreditodes com observodores:

B|./., JOVES D',ESQUERM UN/DA-Py.

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

Hora: l8:30 h en setona convocatória.

Nombre d'entitats acreditades de PLE DRET: 22 entitats.

Nombre de delegats/as: 3l persones delegades.

Nombre d'entitats observadores acreditades: 2 entitats.

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

Nombre d'invitats/des: 7 persones invitades.



ORDRE DEL DIA:

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

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

3. Presentació iaprovació, si escau del pla de treball de 2018-2019.

4. Presentació i aprovació , si escau del pressupost de 20 I 8.

5. Altes i baixes

6. Precs i preguntes.

Abans de I'inici de I'assemblea extraordinária, Adrián presenta al regidor de ioventut

Roberto Jaramillo, i li cedeix la paraula.

Explica que, tant la regidoria de joventut i el CJV, estan en plens canvis de directiva i

recalca la irnportáncia de la preséncia de la joventut, no corn a moneda de canvi, si*ó

com a ciutadans i ciutadanes. Anima a les entitats a ocupar altres espais, no solarnent la

regidoria de joventut sinó altres regidories o altres consells i també recalca la

importáncia de tenir un feedbacl< entre Ia regidoria i el CJV"

Es presenta Javi, secretari de la permanent. Fa una lectura dels punts del dia.

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

Dona el torn de paraula, sense cap intervenció i procedeix a la votació de l'ordre del

dia.

S'aprova amb I abstenció i 29 vots a favor.

2. Lectura i aprovació de I'acta anterior.

Javier llig el principi i final de cada fulla de I'acta.

Pren la paraula Cristian delegat de YF4CA. Reclama I'acta, ja que segofi§ [a seua entirat,

no ha sigut rebuda.

Fernando, técnic del CJV, pregunta a la resta d'entitats si han rebut I'acta.

Joan Cambrils, vocal del CJV i representant de CCOO, afirma que la seua enritat



tampoc ha rebut I'acta anterior, sent l'única entitat a pronunciar-se. Sense altres

intervencións es procedeix a la votació de l'ordre del dia.

S'aprova amb I I abstencions i l8 afavor.

3. Presentació i aprovació del pla de trebaltr.

Adrián presenta el pla de treball. Adrián presenta l'área de Participació, voluntariat i

Associacionisme i l'área de relacions institucionals. Almudena presenta l'área d'igualtat i

LGTBI+ i Joan i Ana presenren l'área d'Emancipació i I'irea d'educació. Juan presenta

I'irea de Comunicació. A causa de I'abséncia de Rocío, Juan s'encarrega de presentar

l'área de salut. Marta és I'encarregada de presentar l'área de cultura i política lingüística.

Adrián afig que es realitzará una activ¡tat del joc de cartes "La fallera calavera". Javier

presenta l'área d'internacional i, finalment, Ana presenta l'área de gestió interna.

javier, com a president de l'assemblea, obri el torn de paraules.

Pren la paraula Jefferson de Valéncia Movement. Pregunta a Ana sobre els cursos de

Directar d'Activitats de Temps lliure o també anomenats d'Animadon Juvenil que són

molt difícils de trobar i li demana si podria cabre la possibilitat que el CJV oferisca

aquest tipus de c*rs o que informe i recolze a la gent de les entitats del CJV que

vulguen realitzar-ho. Ana li pregunta a Jefferson si és imprescindible tenir el curs de

Monitor de Temps Lliure per a realitzar els cursos que ell está sol 'licitant. Jefferson ho

afirma.

lntervé Mario representant de Creu Roja Joventut. Diu que la seua entitat ofereix

aquests cursos, i proposa al CJV crear un grup per a fer difusió quan aquests cursos es

facen públics en alguna de les ent¡tats del mateix i que el CJV recolze als joves que

vulguen realitzar-ho mitjangant ajuda económica. Mario proposa crear un equip de

formadors del CJV per a donar una oferta més ámplia.

lntervé Maite representant del Grup scout Fenix. Vol afegir que no és obligatori tenir

el MAT per a fer el DAT, peró que el DAT correspon a un cárrec de responsabilitat.

lnteryé Pedro pertanyent a Juniors Moviment diocesá, que aclareix les diferéncies

entre el MAT i DAT. També lamenta que en el programa no existisquen punts en

concret de I'educació no formal.

l'área d'ernancipació es

existeix a nivell general,

lntervé Dani nepresentant de Acontracorrent" Afig que en

presenten moltes ajudes, peró lamenta la precarietat que



idhuc havent-hi ajudes.

lntervé Adrián d'Aposta- jove. Els proposa a les entitats ajuda d*s del CJV a totes

aquelles entitats que ho necessiten. Joan, vocal de la Comissió Permanent demana

ProPostes concretes.

Segueixen els torns de paraules. En aquest cas intervé Meme, representant de joves

Socialistes. Meme exposa que troba a faltar la col 'laboració del CjV amb la universitat i

anima a la nova Comissió Permanent a posar-se en contacte arnb els responsables de

les universitats i que es realitzen més activitats coniuntes, no solament la Fira

d'Associacions, la qual podria ser realitzada en altres campus.

El següent a intervenir és Joaquín que representa a I'entitat de CC.OO. Felicira a la

Comissió Permanent per seguir comptant amb l'activitat de la Fira en la Universitat,

peró creu no es plasma una análisi correcta del que és la realitat de la Comunimt

Valenciana i en aquest cas de Valéncia, principalment part¡rn de la base que es necessita

reforgar a les entitats quan, realment el problema no són les entitats sinó la gent no

associada. Creu que en actitud de treball no es posa I'accent en la gent no associada, es

menta la necessitat d'arribar a elles, peró amb la finalitat que s'associen, per tant ás un

cercle viciós que fa que no s'arribe a aquestes persones. D'altra banda, comenta que es

creu que la universitat és I'epicentre formatiu peró no és cert, ja que la joventut

trebaliadora de Valéncia no és universitária, és de FP i no passa d'ensenyaments mitjans

i mai es planteja com parlar amb els estudiants de les FP, quan és el propi professorat

de les FP els qui sol {iciten tallers formatius en qüestions que maneja el CJV com és la

inclusió o sindicalisme entre altres. També defineix la FP com un sector precari a nivell

d'ajudes i a nivell del que representa el segon arry de FP, fent referéncia a les práctiques

no rernunerades. Creu que el CJV pot influir en aquests casos i pot afavorir a aplicar
:

mesures polítiques seilse menysprear ni deixar de costat les polítiques universitáries.

Seguidament el president Adrián, diu que la seua principal preocupació és saber el que

la gent vol i no li molestaria visitar universitats i instituts per a saber qué vol la gent

jove. És conscient que la gent no associada del consell, la gent pertanyent a les xarxes,

está fent un esforq brutal, i anima a tots els presents a presentar propostes noves per

al Pla treball.

Marta, representant de Joventut Precária, dóna la raó a Joaquín sobre el tenra de la

precarietat de les FP i lamenta que moltes persones no puguen pagar-se un master i

hagen de fer una FP superior per a tenir una educació complementária.

de



El següent a intervenir és Juanjo d'Aposta jove. Juanjo vol comentar 3 coses:

l': Está de práctiques i li sembla vergonyós tot el que está vivint, creu que es deuria fer

una campanya conjuntament amb les seccions joves dels sindicats amb els sindicats

estudiantils per a aconseguir des de la universitat beneficis per als alunrnes de

práctiques com seria el cost de transport fins al lloc ofi es realitzen les n¡rateixes.

Llanga el següent suggeriment: Campanya activa transversal.

2": Proposa posar-se en contacte amb les comissions falleres per a manar-los

informació sobretot el que faqa el CJV, ja que, ryrouen un nombre important de gent.

3': Proposa mobilitzar a les persones llatinoamericanes joves amb problemes de

diferents ámbits, social, econümic, entre altres.

Es procedeix a la votació del pla de treball afegint les aporracions fetes pels

representants de les entitats.

§'aprova amb 2 abstencions i 27 vots a favor.

4. Presentació i aprovació del pressupost del 2018.

Almudena, tresorera de la Comissió permanent, presenta el pressupost. Comenqa

presentant els ingressos i despeses.

ComenEa el torn de paraules.

lntervé Dani, representant d'Acontracorrent pregunta sobre el funcionament de les

campanyes.

Almudena comenta el seu funcionament, posant com a exemple el dia del V[H. Joan,

vocal de la Comissió Permanent, completa la resposta comentant de celebrar certs

dies internacionals realitzant jornades o actes des del CJV. Adrián, el president, anima a

la gent a fer aportacions per a les campanyes. Fernendo, técnic del CJV, proposa unir a

les entitats xicotetes del CJV per a acudir a les marxes que es realitzen, com per

exemple, la del 8M. Ana, Vicepresidéncia, completa la resposta de Fernando dient que

el consell s'ha de posicionar en certs temes que afecten a la joventut i anirna al fet que

el CJV siga representat en aquestes marxes amb gent no associada.



Dani, d' Acontracorrent, pregunta si el consell va a tenir un carácter polític, en

referéncia a les paraules d'Ana. El president contesta que, l'última paraula, pel que fa a

comunicats del CJV, será de les entitats que se'ls enviará préviament aquest cornunicat

abans de publicar, per a donar la seua aprovació, a I'igual, anima a les entitats al fet que

elles mateixes proposen comunicats. Ana aclareix que si som el consell devem

reivindicar alguna cosa que vulguem tots i totes, en aqó es referia amb posicionarnent.

Es passa a la votació del pressupost.

S'aprova amb 2 abstencions i 27 vots a favor.

5. lnforme d'altes i baixes.

Javier, el secretari de la Comissió Permanent, presenta I'informe positiu de la nova

entitat que vol formar part del CJV, Joves amb iniciativa. lnfornra que en la vo*ció, en

aquest cas, no es pot votar en contra, solament abstenció i a favor ja que el consell no

pot negar I'accés a una entitat que compleix els requisits sol 'licitats. A continuació,

passa la paraula al representant de Joves amb iniciativa.

Jose, convidat a I'assemblea per Joves amb lniciativa, explica la procedéncia de I'entitat,

en aquest cas de carácter polític. Expressa que la seua entitat tá interés de treballar

amb les entitats del CJV per a treballar pels joves de Yaléncia.

Es passa a la votació.

Es ratifica amb I abstenció i 28 vots a favor.

El president els dóna la benvinguda.

ó. Precs i preguntes.

Intervé Dani de I'entitat Acontracorrent. Demana una explicació sobre l'Erasmus K3 i

sobre quins logotips van a aparéixer en les campanyes si aquestes es fan conjuntes.

Adrián aclareix que, les ent¡tats que tinguen una partic¡pació activa en una campanya sí

que apareixeri el seu logo en la mateixa.

Per a explicar el projecte Erasmus K3, Javier cedeix la paraula a Fernando, técnic del



CjY. Fernando aclareix que el K3 és un projecte per a realitzar polítiques de joventut,

consta de 6 trobades de gent jove amb representants polítics que es dediquen a

realitzar polítiques de joventut. Avui s'ha tractat la temática de la participació peró

s'han de tractar més temátiques relacionades amb les árees del CJV. Demana Ia

part¡cipació de la gent jove tant de joves d'entitats com de gent no associada.

lntervé Diego com conyidat de I'entitat d'estudiants de I'IES balears. Diego demana més

preséncia de la Ilengua anglesa en el CJV.

Marta, Vocal del CJV, explica que hi ha previsces activitats de carácter multicultural,

com clubs de lectura o trobades. Javi, el secretari, afig que des del CJV vol que

s'aprenga anglés més per act¡v¡tat que per formacié, posa com a exemples alguns

intercanvis que s'han realitzat. Ho corroboren Ana, Joan i ,&drián convidant als

presents a un intercanvi entre Lituánia i Portugal.

Sense més qüestions es tanca I'assemblea.

President del Consell de la Joventut Secretari del Consell de la Joventut de

de Valéncia Valéncia


