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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
8 DE FEBRER DE 2017
CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA

ENTITATS ASISTENTS


Entitats acreditades com membres de ple dret:

A.C.V. TIRANT LO BLANC, AMICS DE VALÈNCIA - ESCOLTES DE L’HORTA,
APOSTA JOVE - JOVES DE LA UGT-PV, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS x-123, AS.
SEMPREME AVANT, AS. VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE FARMÀCIA
(AVEF), BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ, BONAGENT, CRUZ ROJA
JUVENTUD, FAAVEM, FAZH VALENCIA, JOVES DE CCOO-PV, JOVENTUTS
D’ESQUERRA REPUBLICANA (JERPV), JOVES SOCIALISTES DE VALÈNCIA,
MOVIMENT ESCOLA DE VALÈNCIA (MEV), NUEVAS GENERACIONES DEL PP,
UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS, YMCA VALENCIA.


Entitats acreditades com observadores:

CAMPUS JOVE-UVEG
Lloc: Seu del CJV. C/ CAMPOAMOR, 91, primera planta.
Hora: 19:00h en segona convocatòria.
Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 19 entitats.
Nombre de delegats/as: 28 persones delegades.
Nombre d’entitats observadores acreditades: 1 entitat.
Nombre de delegats/des acreditades observadores: 1 persona delegada.
Nombre d’invitats/des: 1 persona convidada.
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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, si escau, del pla de treball de 2017.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de 2017.
5. Precs i preguntes.
Adrián Flores, Secretari del Consell de la Joventut de València, inaugura l’Assemblea
General Extraordinària en segona convocatòria, anunciant que el principal motiu de
l’assemblea es presentar el Pla de Treball per al 2017. A continuació i abans de passar
al primer punt de l’ordre del dia, 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.
1. Lectura i aprovació, si escau, 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. Recorda
que per a això han incorporat el punt cinquè de precs i preguntes.
S’aprova per unanimitat amb 28 vots a favor.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
Per agilitzar el procés, Adrián llegeix l’acta anterior amb la mateixa dinàmica de
sempre, llegir la primera frase i última de cada pàgina. Una vegada llegida l’acta
anterior, es produeix la votació.
S’aprova per unanimitat amb 28 vots a favor.
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3. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball de 2017.
Miguel, President del Consell de la Joventut de València, pren la paraula i fa una
introducció i contextualització d’aquest pla de treball. Comenta que aquest pla, dona
continuïtat al treball que iniciaren fa nou mesos en abril de l’any passat arreplegant
aquelles accions que quedaren pendents de fer, així com noves que s’han proposat,
principalment des de la xarxa de corresponsals estudiantils del CJV. Excusa a Miguel el
Tresorer del Consell de la Joventut de València perquè arriba tard.
A continuació, Miguel que continua en ús de la paraula, contextualitza la situació actual
del CJV, que ha deixat de ser irrellevant per a l’Ajuntament de València i per a la
Regidoria de Joventut que conta amb nosaltres per a moltes qüestions.
Seguidament, cada membre present de la Comissió Permanent, explica les accions que
es duran a terme dins de la seua àrea.
S’aprova per unanimitat amb 28 vots a favor.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de 2017.
S’aprova per unanimitat amb 28 vots a favor.
5. Precs i preguntes.

