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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
14 DE DESEMBRE DE 2016
CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA

ENTITATS ASISTENTS
Entitats acreditades com membres de ple dret:
A.C.V. TIRANT LO BLANC, A CONTRACORRENT DE VALENCIA, APOSTA JOVE,
JOVES DE LA UGT-PV, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-213, AS. INFANTIL Y
JUVENIL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER, A. ESCUELA DE AJ ENSENYA DE
FUSTA (EAJEF), AIE GO EUROPE, FAZH VALENCIA, ASOCIACIÓN JUVENIL LA
FARIGOLA, ASOCIACIÓN VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE FARMÀCIA
(AVEF), BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ, BONAGENT, ELSA, FAAVEM,
GRUP SCOUT FENIX, JOVES D’ESQUERRA REPUBLICANA EL PAIS VALENCIA,
JOVES SOCIALISTES DE VALENCIA, MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCIA,
NUEVAS GENERACIONES DEL PP, ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, UNIÓ
D’ESTUDIANTS VALENCIANS, YMCA VALENCIA.
Entitats acreditades com observadores:
JOVES DE CCOO-PV-SECRETARIA JOVENTUT

Lloc: seu del CJV. C/ CAMPOAMOR, 91, primera planta.
Hora: 19:00h en segona convocatòria.
Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 22 entitats
Nombre de delegats/as: 29 delegats/des
Nombre d’entitats observadores acreditades: 1 entitats.
Nombre de delegats/des acreditades observadores: 1 delegats/des.
Nombre d’invitats/des: 7
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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, de l’Informe de Gestió de 2016.
4. Presentació i aprovació, si escau de l’Informe Econòmic de 2016.
5. Presentació de les candidatures per a suplir les vacants de la Comissió
Permanent.
6. Votació de les candidatures.
7. Proclamació dels resultats.
8. Presentació i aprovació, si escau, d’altes i baixes d’entitats al CJV.
9. Constitució grup de treball modificació d’estatuts.
10. Propostes de resolució.
11. Precs i preguntes.
Maria Sánchez, Vicepresidenta del Consell de la Joventut de València, inaugura
l’Assemblea General Extraordinària en segona convocatòria, llegint l’ordre del dia. A
continuació i abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, nomena a les persones
acreditades com delegats/des i convidats/des. Sense cap intervenció més es procedeix
a llegir el nombre d’associacions i persones invitades. Rere la lectura, es fa saber a la
persona acreditada per l’associació Joventut Precària que a partir d’aquesta assemblea
ja podran acreditar-se com a membres de Ple Dret.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
María fa una lectura ràpida de l’ordre del dia. Abans de passar a aprovar l’ordre del dia,
es pregunta si es vol fer algun canvi. Com no hi ha cap intervenció es procedeix a la
votació.
S’aprova per unanimitat amb 29 vots a favor.

Consell de la Joventut de València
C/ Campoamor - Nº 91, Primera planta
46022 València
T.962087131
www.valenciajove.com
tecniccjv@gmail.com

2. Lectura i aprovació, si escau, de l´acta anterior.
Per agilitzar el procés, Maria llegeix l’acta anterior amb la mateixa dinàmica de sempre,
llegir la primera frase i última de cada pàgina. Abans de començar a llegir, com s’ha
enviat prèviament junt amb la convocatòria, pregunta si hi ha alguna al· legació i com
ningú intervé procedeix.
Una vegada llegida l’acta anterior, pregunta si algú tenia alguna cosa que aportar, no va
intervindré ningú i es procedeix a la votació.
S’aprova per unanimitat amb 29 vots a favor.
3. Presentació i aprovació, de l’Informe de Gestió de 2016.
Miguel Juan Benavente Garcia, President del Consell de la Joventut de Valencià, pren la
paraula i disculpa al seu company Adrián, que per motius de treball no ha pogut vindre,
al igual que el seu company Miguel i a la seua companya Mireia, que arriben tard.
Miguel, comenta que van a procedir a explicar el que han fet aquest any en l’informe de
gestió. Comença amb la introducció dient qui és el Consell de la Joventut de Valencià i
remarcant que és l’interlocutor vàlid enfront de l’administració.
Menciona, que per aconseguir l’objectiu d’impulsar la participació de les persones
joves, han dut a terme accions amb aquest fi, i també amb el fi de reactivar el consell, ja
que portava un anys un poc inactiu; i estan en procés de reactivar el consell com a
centre d’informació i punt de trobada de les entitats, i remarca que desitja que en
algun moment totes les entitats del consell puguin fer alguna cosa juntes.
Recorda que l’informe no reflexa les activitats de tot un any, sinó de huit mesos.
Encara que, estan satisfets de la quantitat i la qualitat de les activitats i dels objectius
que s’han dut a terme. Miguel, aclareix que han intentat seguir les línies de treball que
es va fixar al pla, i que han donat tot el recolzament a l’espai transforma, l’aposta de la
regidoria de joventut per atraure al jovent no associat.
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Llig les línies de treball que es van marcar al pla de treball, diu que s’han centrat molt
en potenciar la imatge del consell a les xarxes socials, així com fomentar les xarxes de
treball, recorda que aquest treball s’ha dut a terme des de les àrees del consell. A
continuació fa un repàs ràpid per les qüestions més destacables com a interlocutors
amb l’administració, comenta que la relació és intensa i donat que des de la regidoria
sempre tenen idees amb les que conten amb el Consell de la Joventut, cosa que li
pareix fantàstic.
Miguel demana disculpes en nom de la regidoria, per la demora de la resolució dels
pressupostos i exposa que ells i elles estan pressionant molt a la regidoria per a que
l’any que ve s’intente agilitzar el procés i no passe el que ha passat enguany, que encara
no s’ha resolt. Nomena el fet de traslladar-se de seu. Comenta que aquest mati han
participat en el fòrum d’ocupació i comenta un poc del que ha anat, i que la regidoria
vol comptar amb nosaltres per a revisar el Pla de Joventut que es va aprovar al 2014.
Per altra banda fa referència a que el treball del consell ha estat dirigit a les entitats i
que esta serà la línia a seguir, així com en les accions del CJCV. Parla de l’espai de
coworking en el que estan produint-se sinèrgies molt interessants. En referència a
l’espai Transforma diu que el CJV ha participat des de l’inici en les assemblees que va
proposar la regidoria per atraure al jove no associat. Comenta la gestió que ha
realitzat el consell per a facilitar la realització de propostes sorgides a les reunions.
També comenta la formació que ha oferit el consell.
Miguel comenta les diferents accions que s’han dut a terme i li passa la paraula a la seua
companya Maria, la qual comença a comentar les campanyes dient que son necessàries
per a que se li doni visibilitat al consell. Acaba de comentar el pla de gestió, fent de nou
menció a les possibilitats que s’han obert des de que estem a la nova seu, ja que ens
facilita la relació amb l’administració. A més, diu que la renovació de la imatge era
necessària par apostar per la comunicació hi ha que hui dia si no comuniques dona
igual el que fages.
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Després d’acabar de comentar l’informe de gestió s’obri un torn de paraula. Fernando
de la OJE dona l’enhorabona. A continuació pren la paraula Javi de Joves Socialistes per
donar l’enhorabona a la C.P i fer especial menció en l’obsessió del President de fer
sinèrgia, diu que destaca la tasca del consell per tractar de fer de les entitats tota la
gestió del CJV, i dona l’enhorabona a María, la seua companya ja que és una de les
persones més referents de la seua entitat i encoratja a seguir en aquest treball.. Maria
dona les gracies per el recolzament a la gestió del consell.
S’aprova per unanimitat amb 29 vots a favor.
4. Presentació i aprovació , si escau de l’informe econòmic.
Maria li dona la paraula a Miguel Vargas el tresorer, per a que comence amb
l’explicació de l’informe econòmic. Abans de començar es disculpa per la seua tardança
i trasllada a les entitats presents que el projectes que presentaren a les subvencions
que dona la regidoria de joventut de l’Ajuntament de València estan aprovades però
encara no s’ha publicat la resolució, i que en un parell de setmanes es publicaria i es
farien les transferències. Miguel trasllada que la C.P està molt preocupada per aquest
tema, tot i que no afecta al CJV, les persones de la C.P també formen part d’Entitats
Membre que estan pendent d’aquesta subvenció i la insistència a la regidoria és
constant. Per altra banda, també comenta que des del CJCV estan traslladant la
mateixa preocupació a l’IVAJ que encara no ha tret la convocatòria de l’ordre de
subvencions per a associacions, consells locals i entitats prestadores de serveis a la
joventut.
Una vegada ja en el pressupost del CJV, menciona que per la part d’ingressos s’ha
executat el conveni amb l’Ajuntament i que estem pendents de la convocatòria de
l’IVAJ. Per altra banda, per la gestió de l’equip tècnic s’ha concorregut a la subvenció de
la diputació de València i la de la Conselleria de Transparència i Participació, quedant
suficientment dotada la part d’ingressos.
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En la part de despeses, la partida de sous i seguretat social ha augmentat més del que
és tenia previst donat que l’augment de les necessitats per projectes com per exemple,
l’espai transforma, a banda de tota l’activitat pròpia del consell (guies, tallers, cursos,
etc.) fa que la Comissió Permanent com a voluntària que és necessite més personal.
Fa un repàs per la resta de partides referents a les despeses d’estructura, en les quals
com a norma general no s’han executat al 100%. Les despeses de la Comissió
Permanent destaca que si han augmentat donat a que algunes despeses de
desplaçament de la Comissió Permanent s’ha de fer front. En referencia a les despeses
financeres comenta que estem en Triodos Banc però que la seua opinió com a
Tresorer es proposar un canvi, ja que la política de despeses ha canviat.
Per a les despeses d’activitat, va explicant el pressupost executat per objectius, aclarint
quines activitats s’han realitzat dins de cada objectiu. Miguel tanca el punt oferint-se
per a contestar qualsevol pregunta, ara en l’assemblea, o en qualsevol moment a la
Comissió Permanent.
Laia de Tirant Lo Blanc, pregunta si la subvenció de l’Ajuntament esta resolta, Alex,
tècnic del CJV, li contesta que l’Ajuntament li ha dit que no esta resolta, que les
quantitats estan aprovades i ara mateix es troben en intervenció, i la regidoria no pot
publicar-les perquè les quantitats poden variar.
S’aprova per unanimitat amb 29 vots a favor.
5. Presentació de les candidatures per a suplir les vacants de la Comissió
Permanent.
Maria, li cedeix la paraula a Miguel el President per a que explique la situació. Aquest,
recorda el e-mail que es va enviar, explica que les dues baixes pertanyents a les
vocalies han sigut per diferents problemes personals. Exposa que per a suplir aquestes
vocalies va rebre tres candidatures, però una s’ha retirat.
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Abans de tot es procedeix a llegir les cartes de dimissió, de les dues companyes, per a
acomiadar-les com es mereixen. Després de llegir les cartes, els nous candidats es
presenten.
Comença Laia Mas, de A.C.V Tirant Lo Blanc, i explica en que treballa la seua
associació, la qual esta al àrea de coworking, on invita a que participen més
associacions. Laia pensa que pot aportar coses noves al consell, i explica que quasi
sempre ha tingut contacte amb la joventut.
El següent en presentar la seua candidatura és Enric, d’Unió d’Estudiants Valencians, i
expressa que volen seguir aportant i participant en el consell, per això presenta la seua
candidatura.
6. Votació de les Candidatures
Es procedeix a la votació, aquesta no es a mà alçada sinó amb urna, en la papereta
deuen ficar al costat del nom si o abstenció, ja que no es pot votar no, perquè hi han
dues vacants que s’han de cobrir en aquesta assemblea.
Per a comptar els vots es fa un xicotet recés de 5 minuts, i el recompte es realitza de
forma pública en la taula.
7. Proclamació dels resultats
Es proclamen els resultats, Laia és triada amb 25 vots i Enric amb 21, des del dia de hui
formen part de la Comissió Permanent. Miguel lis demana que se senten amb ells, i
Maria lis dona la benvinguda. Laia, dona les gràcies per la confiança depositada en ella i
transmet que tant ella com la Comissió Permanent esta a la disposició de tots i totes.
8. Presentació i aprovació, si escau, d’altes i baixes d’entitats al CJV.
Se li dona la paraula a Mireia la qual exposa les entitats que han sol· licitat l’alta com a
membres de ple dret:
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 Joventut Precària
 Valencia en Movement
Com a membres observadors:
 Associació Juvenil Delfos
Entitats que sol· liciten passar d’observadors a ple dret:
 Secretaria de Joventut de CCOO-PV
Entitats que s’ha denegat l’alta:
 Unión de Juventudes Comunistas de España
Valencia en Movement demana el torn de paraula, presenta el que fa la seua associació,
i expressa que vol treballar amb el Consell de la Joventut ja que les accions de la seua
associació estan molt destinades a l’educació dels joves en diferents àmbits.
A continuació es presenta Joventut precària, exposa que volen pertànyer al consell, pel
que va veure a l’espai transforma. La seua associació aposta per un oci alternatiu per
als joves. L’associació de Delfos també es presenta, i exposa les seues activitats.
CCOO, expressa que han reprès en gran mesura la part de joventut.
Es procedeix a la votació de l’informe, explicant que al ser un informe no hi hauran
vots en contra.
S’aprova per unanimitat amb 29 vots a favor.
9. Constitució grup de treball modificació d’estatuts.
S’explica que l’equip tècnic, enviarà un correu per a tot aquell que l’interesse participar
en la comissió i participar en l’elaboració del procés. En eixe grup, hi hauran membres
de la Comissió Permanent, per fer un seguiment del procés, com s’ha fet fins ara.
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Es pregunta que en quina direcció es volen canviar. Se li contesta que volen fer una
reforma total, perquè les lleis canvien. A més volen seguir la línia de la nova llei de
joventut, i treballar per a que les persones no associades tinguin cabuda en el Consell.
10. Propostes de resolució.
Miguel te la paraula, i explica que es vol aprovar una proposta de resolució que
presenta la Comissió Permanent al voltant de l’acord d’ús de material i espais del
consell. I diu que en la web estan els recursos que es pot sol·licitar, Miguel demana
l’opinió de l’assemblea i passen a la votació.
S’aprova per unanimitat amb 29 vots a favor.
11. Precs i preguntes.
Joventut precària pregunta per les xarxes i les àrees, per conèixer l’estructura del
consell i veure en quin àrea poden participar. Se li respon que l’equip tècnic li farà
arribar la documentació.
Per a tancar la reunió Maria recorda que qualsevol proposta d’activitat o suggeriment
és bona i anima a que la gent ho faça.

