
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORD¡NARIA

I5 DE SETEMBRE DE 20 I8

coNsELL DE LA JOVENTUT DE VALÉNCIA

ENTITATS AS!STENTS

. Entitots ocreditodes com membres de ple dret:

ACONTRACORRENT DE VALÉNCIA, AIESEC EN VALÉNCIA, AMICS DE

VALÉNC|A-ESCOLTES DE L',HORTA, APOSTA JOVE, JOVES DE LA UGT-PV, ASOC.

ESCUELA DE ANIMADORES JUVENILES INSIGNIA DE MADERA (EAJEF),

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESPINA BíFIDA-AVEB, ASOCIACIÓN

VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE FARMACIA (AVEF), BLOC JOVE

NACIONALISTA VALENCIA, EMA, GO EUROPE, GRUP JOVE CENTRE

EXCURStON|STA, JOVES DE CCOO-pV, JOVENTUT PRECAR|A, JOVES

socrALtsTES DE VALÉNC|A, JOVES AMB tNtCtATtVA, MOVTMENT ESCOLTA DE

VALÉNCIA, NUEVAS GENERACIoNES DEL PP, oRGANIZACIÓN JUVENIL

ESPAÑOLA, VALENCIA MOVEMENTS i YMCA.

. Entitats ocreditodes com observadores:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Lloc: Casal D'Esplai El Saler. Av. Gola del Puchol, sin, 46012 Valencia).

Hora: l7:00 h en tercera convocatór¡a

Nombre d'entitats acreditades de PLE DRET: 20 entitats

Nombre de delegats/as: 30 persones delegades

Nombre d'entitats observadores acreditades: I entitat

Nombre de delegats/des acreditades observadores: I persona delegada

Nombre d'invitats/des: I persona invitada



ORDRE DEL DIA:

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

2. Lectura i aprovació, si escau, de I'acta anterior.

3. Presentació de I'informe de gestió del CJV (Gener-Setembre).

4. lnformació de les próximes act¡vitats.

5. Presentació i aprovació, si escau, del procediment de modificació dels estatuts

del CJV.

6. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes del CJV al Pla Jove de la

Ciutat de Valéncia.

7. Presentació del Projecte "Reconoce"

CJV com a entitat col 'laboradora.

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

9. Precs i preguntes.

El Secretari, Javier Milán López, pren la paraula per a donar la benvinguda i inaugura

I'Assemblea General Ordiniria. Es lligen els noms de persones acreditades i convidades

i determina que hi ha quórum per a comensar I'Assemblea en segona convocatór¡a.

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

Javier Milán recorda que I 'ordre del dia es va enviar a les entitats amb la convocatória

de I 'Assemblea General Ordinária i recorda que al tractar-se d'una Assemblea

General Ordiniria hi ha possibilitat de modificar I'ordre del dia. Es fa la lectura de

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

de l'ordre del dia.

S'aprova per unanimitat I'ordre del dia.

2. Lectura i aprovació de I'acta anterior.

Javier Milán recorda que I'acta de l'Assemblea General Extraordinária del 20 d'abril de

2018 es va enviar a les entitats amb la convocatória de I 'Assemblea General Ordiniria.

Després fa la lectura de I'acta, llegint les primeres i úitimes paraules de cada página. Es



procedeix amb la votació. Javier Milán dona el torn de paraula, sense cap intervenció, i

procedeix a la votació de l'acta anterior.

S'aprova per unanimitat I'acta de I'Assemblea General Extraordinária del 20 d'abril

de 2018.

3" Presentació de I'informe de gestié del CJV (Sener-Setembre)"

Javier l'4ilán informa que aquest punt es informatiu i que la votació de la gestió es

realitzará en I'última Assemblea de l'any. Es projecta un Power Point per a presentar

les activitats s'han realitzat en aquests rnesos. Després, dona la paraula a Adrián Flores,

President del Consell de la Joventut de Valéncia.

Adrián flores comensa la seua intervenció assegl¡rant que el CJV está cornplint el seu

pla de treball. Les accions més importants dels últirns mesos son:

- Rehabilitació les Xarxes del CJV (Dones, Refugiats i Corresponsals) i treballar

per a habilitar una nova Xarxa de Músics.

- Convocar dos Assembles: Assemblea General Ordinária del t5 de febrer de

2018 i Assemblea General Extraordinária del 20 de abril de 2018.

- Gestió de dos projectes Europeus:

o Projecte frasmus KA I . Equo/ity in law, equ*lity in work. (Lithuania, &ulgory,

Poland i Hungary)

o Projecte Erasmus KA3. 100% Youth Decided Youth Policies (Portugai i

Bulgary)

- Farmoció d'idiames

o Curs intensiu de preparació del C I de Valenciá

o Curs intensiu de preparació del C2 de Valenciá

o Curs lnformal d'ltalii.

- A/tres projectes:

o Bases de la subvenció a associacions juvenils de I'Ajuntament de

Valéncia.

o Recerca de noves associacions juvenils de Valéncia.

o Procediment de baixa d'entiuts inactives al CJV.



o "DECIDIM VALENCIA" de la Regidoria de Participació Ciutadana i

Acció Veinal.

- Altres act¡vitats:

o Jornades d'aprofitament d'Erasmus amb la col 'laboració de l'associació

Go Europe

o Diversitat Sexual amb la col 'laboració de I'associació Sexualitat

funcional.

o Taller "Com presentar subvencions" amb la col 'laboració del Servei de

Joventut de I'Ajuntament de Valéncia.

o Taller "Prevenció Violéncia Sexual" la col'laboració de fAMUVI.

Adrián Flores informa que també s'han fomentat les relacions institucionals del CJV i

de manera que Ia Comissió Permanent s'ha reunit amb la Delegada d'Estudiants de la

UV i les següents Regidories de I'Ajuntament de Valéncia:

- Regidoria de Joventut.

- Regidoria d'lgualtat i polítiques inclusives.

- Fundació Valéncia Activa. Regidoria de Desenvolupament Económic.

Es senyala que s'ha instat al Regidor a assistir a I'assemblea, que no ha sigut possible

per un accident amb la bicicleta. S'anima a les entitats a tindre una major interacció

amb les xarxes socials del CJV, a Ia qual cosa Fernando Servera, técnic del Consell de

la Joventut de Valéncia afegeix que no es pretén augmentar la xifra de seguidors sinó

fer arribar informació del dia a dia del CJV.

Per últim, Javier Milán dona el torn de paraula, sense cap intervenció.

4. lnforrnació de les próximes act¡v¡tats.

Javi Milán aclareix que es tracta d'un punt merament informatiu, per la qual cosa no es

produirá cap votació. Es projecta un Power Point per a presentar les activitats

planificades per als próxims mesos i dona la Paraula a Marta. Martí, membre de la

Comissió Permanent del CJV.

Marta Martí explica les diferents accions de futur del CJV.



- Guia d'impacte mediambiental de les nostres entitats. Ja tenim resposta de 6

qüestionaris de associacions del CJV i 63 qüestionaris individuals, i la próxima

reunió está prevista per al 28 de setembre.

- Estudi de la qualitat participativa del jovent.

- Pla d'igualtat en les ent¡tats juvenils del CJV.

- XXlll Fira d'Associacionisme del CjV (18 d'octubre).

- Encontres del projecte Erasmus KA3 lAü% Yauth Decided Youth Poiicies

(Portugoli Bulga$.

() Encontre d'emancipació: l8 d'octubrt de 2A l8

o Enconte d'igualtat: 2l de navembre de 2A I 8.

o Encantre de solut: 5 de desembre de 2018.

- Altres projectes.

c Renovació del estatus del CJV

o Renovació de les dades de les entitats del CjV.

o Projecte Reconoce

o Valencia, Ciutat Saludable.

o Participació en altres espais: Consell Social de la Ciutat, Comissió de

Desenvolupament Humi, Educació, Joventut i Esports, i Cultura de

I'Ajuntament de Valéncia i Comissió d'lgualtat de I'Ajuntamer¡t de

Valéncia.

- Altres talers.

o Protecció de Dades: 20 setembre

o Oratória: l2 novembre

o Orientació i Legislació Laboral: l5 novembre

.) Sindicalisme: 22 novembre

o Detecció i lntervenció Violéncia de Génere: l3 desembre

o Economia Social: I 9 desenrbre

Javier Milán dona el torn de paraula perqué els presents puguen fer intervencions en

referéncia a aquest punt.

Vicent Sancho, d'AISEC en Valéncia, pregunta si els tallers abans mencionats es

realitzen a la seu del CJV, carrer Campoamor, i si la informació es facilitará d'alguna

manera. El Secretari li respon que els tallers normalment es realitzen el la nostra seu i



que la informació es facilitará I'enllag pelgrup d'entitats de Whatsapp, correu

electrónic i Xarxes Socials.

No hi ha més intervencions.

5. Presentació i aprovació, si escau, del procediment de modificació

estatuts del CJV.

Javier Milán dona la paraula a Ana Domínguez, Vicepresidenta del Consell

Joventut de Valéncia.

dels

de la

Ana explica que els Estatus actuals estan desactualitzats. No representen la realitat de

les associacions ni representen al CJV, la qual cosa dificulten l'activitat normal del

Consell. La Comissió Permanent vol presentar un procés de modificació dels Estatus

de manera participativa, per a la qual cosa es proposa convocar tres reunions entre

I'assemblea actual i la següent (fixada aproximadament per a febrer). En cada reunió es

treballará una tercera part del document 0, un model d'estatus de Consells Locals

elaborat pel Consell Valenciá de la Joventut. Ana informa que aquest document s'ha

enviat amb la convocatória de I'Assemblea General Ordinária. A continuació presenta

la proposta de procediment de modificació dels estatuts:

PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

L Per qué necessitem una modiftcació d'estatuts?

La Comissió Permanent (CP) del Consell de la Joventut de Valéncia (CJV) troba els

Estatuts actuals desactualitzats i incomplets. Els nostres Estatuts estan signades a data I
de iuliol de 2003. Per tant, sol 'licita a I'Assemblea General un debat participatiu per a

dur a terme la modificació d'Estatuts.

2. Que diuen e/s nostres Estotuts octuals de lo modificoció d'Estotuts?

Article 32. Els Estatuts del CJV hauran de ser aprovats i podran ser modificats per

l'Assemblea General amb l'acord de dues terceres parts dels assistents arnb dret a vot.

En els Estatuts figuraran la data d'aprovació.

3. Que moterialés necessori2

La CP propCIsa fer aquesta modificació sobre la base d'un Model d'Estatuts de Consell

Local com a document zero. Es tracta d'un document molt complet i que está sent



ámpliament ut¡l¡tzat per diferents Consells Locals de la Comunitat Valenciana. Es tracta

d'un treball del Consell Valenciá de la Joventut. Amb els nostres Esmtu$ actuals i el

Model d'Estatuts com a Document Zero aconseguirem obtenir uns Estatuts cornpiets i

actualitzats a les noves necessitats i realitats de les entitats i la joventut en general.

4. Qui pot panicipor?

Senzillament totes les persones que formen part de les entitats de Ple Dret o

Observadores del CJV. Peró, des d'ací fem una proposta metodológica que pot facilitar

el procés. Consisteix a treballar el document de forma interna cada entitat i acudir

presencialment a les reunions quanta major diversitat millor, evitant molta geni d'unes

poquetes entitats i afavorint la preséncia de com més entitats millor.

5. Quino dindmico de debot utiliaarem?

S'establiran tres dies entre setembre de 2018

próxima Assemblea General Ordinária, per a

grans blocs dels Estatuts:

- Dia I : I6 d'octubre de 2018. Disposicions

Deures.

- Dia 2: t3 de novembre de 2018. Órgans del CJV: Assemblea General, Comissió

Permanent i Comissions de treball.

- Dia 3: II de desembre de 2019, Recursos econónrics i Patrimoni i Diss*lució i

Ampliació del Patrimoni.

6. Es podrá pafticipar online?

Sí. S'establirá un procés de participació online en la modificació d'estatuts arnb models

d'esmenes. D'aquesta forma, una vegada treballat el pnimer bloc dels Estatuts en la

Comissió de treball del CJV, es publicari en la web el text consensuat, al que es podrá

realitzar esmenes de modificació, supressió i inclusió. D'aquesta manera es realitzará

amb tots els blocs. El termini de presentació d'esmenes a tot el text finalitzará el 3l de

gener de 201 9 amb I'objectiu de tenir e! material treballat i preparat per a la següent

Assemblea prevista per a febrer.

7. Cóm es vatsrd?

i febrer de 201 9, data prevista per a la

treballar en Comissions de Treball els

Generals i Membres del CJV: Drets i



Juntament amb la Convocatória de la següent Assemblea General prevista per a febrer

de 2019, s'enviaran els Estatuts consensuats per la Comissió de treball del CJV i les

esmenes realitzades per lnternet. Hauran dos punts de l'ordre del Dia previstos per al

debat i votació dels Estatuts en I'Assemblea General.

En el primer d'ells, Debat i aprovació d'esmenes dels Estatuts, un representant de cada

entitat podrá defensar I'esmena que va presentar al text, i I'Assemblea votará A

FAVOR, EN CONTRA O ABSTENCIÓ. Per a la seua aprovació será necessari la

majoria simple dels assistents amb dret a vot. Cada ésmena aprovada per Assemblea

General s'integrari direcmment al text dels Estatuts que será votat en el seu conjunt

en el punt de I'ordre del dia de Votació dels Estatuts del CJV. Tal com preveuen els

nostres estatuts actuals, seran aprovats per acord de dues terceres parts dels

assistents amb dret a vot.

Ana sol 'licita la assisténcia del nombre més gran de persones possibles, que s'hagen

preparat el document préviament a la reunió"

Javier Milán obri el torn de preguntes sobre la proposta de modificacié dels Estatuts

enviada per correu.

Una persona delegada de l'associació Espina Bífida de Valéncia pregunta si es treballará

sobre el text 0 mitjangant un equip de trebal[ perü després podrá fer aportacions

qualsevol entitat dins o fora del grup i recomana per experiéncia própia fer un Drive

que tothom puga modificar, i evitar així haver de recollir i implementar totes les

propostes en un sol document. Ana Domínguez li respon dient que el document 0 está

dividit en tres blocs, a treballar cadascun per un grup de treball diferent, gue després
:-

es podrá millorar fent propostes online per qualsevol persona, per tal de tenir un

document final elaborat perseverantmenl Després li indica que s'ha triat aquest

procediment per a poder estudiar correctament tores les aportacions de totes les

Persones ParticiPants.

Una persona delegada per I'associació A Contracorrenr pregunta si el document inicial

ja está elaborat per I'equip técnic del CJV o si es modifica per totes les enritats. Anna

aclareix que es tracta d'utilitzar un document 0 redactat pel Consell Valenciá de la

Joventut per tal de combatre el desfás d'Estatuts que és un problema que viuen molts

altres Consells de Joventut i que alguns d'ells ja han adoptat, i que I'objectiu d'aquesta



proposta és adoptar pel CJV eixe document i fer les millores i adaptacions que les

entitats del CJV consideren pertinents per a adaptar-lo a la realitat associativa i legal de

Valéncia.

Fernando Servera, técnic del Consell de la Joventut de Valéncia, pren la paraula i

pregunta quantes persones han llegit alguna vegada els Estatuts del CJV. Explica que

són uns Estatuts molt antics i que generen debat. Posa d'exemple que aquesm

assemblea ha comenEat massa tard perqué els mateixos Estatus estableixen que ha

d'haver un quórum per tal de comengar I'assemblea, i que aixó podria debarre's i

modificar-se i que és aixó el que proposa la Comissió Permanent, per tal de decidir

qué es podria fer i canviar-ho.

Sense més intervencions, es procedeix a la votació.

S'aprova per unanimitat el procediment proposat per a la modificació dels Estatuts.

ó. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes del CJY al Pla Jove de

la Ciutat de Yaléncia.

Javier Milá¡r dona Ia paraula a Almudena Requena, menlbne del Consell de la Joventut

de Valéncia. Es projecten dos documents amb els resultats dels encontres del projecte

Hrasmus KA3 100% Youth Decided Youth Palicieq els quals várem ser enviats a les

entitats amb la convocatória de I'Assemblea General Ordinária.

A continuació Almudena Requena explica els resu¡itats de les trobades, que seran

propostes per al Pla Jove de la Ciutat que s'eleven al Servei de Joventut

I'Ajuntament de Valéncia per a la seua incorporació en el Pla Jove de la Ciutat:

r. TROBADA DE pARTtCrpACtÓ (20.04.20t8)

fn aquesta primera trobada es va realitzar una enquesta amb dos parts.

La primera part es tractava de preguntes tancades a prCIp de:

com han de ser les polítiques municipals que promulga la participació juvenil quant als

mitjans de suport a I'associacionisme .iuvenil, al CJV, als joves no associats i a la

Regidoria de Joventut de Valéncial

La majoria de respostes van ser a favor de:

- Consultar a la joventut no associada qué desitja fer.

les

de



- Més i millors accions de promoció de voluntariat

- Més i millors espais de trobada per a joves

- Tramitacions burocrátiques més senzilles

- Formació en I'educació i la part¡cipac¡ó

Almudena conclou dient que el tema del finangament de les associacions no va ser

especialment rellevant, i ho va ser més el tema de ioventut no associada.

En la segona part, es plantejarem sis respostes obertes per a reflexionar sobre la

participació.

l. Quina és la teua proposta per a la promació de lo participoció? RESPOSIES:

- Crear espais de participació gestionats entre I'administració i la

ioventut de la ciutat: Cogestió.

- Que els responsables generals de les árees, visiten ent¡tats associades

i es promocionen.

- Acostament adaptat de Ia política al col 'lectiu juvenil.

- Educació per a la participació en espais formals i no formals, així com

en totes les edats.

- Finestreta única per a trámits burocrátics

- Canals de comunicació més próxims a la joventut per a promocionar temes

del seu interés (xarxes socials, informació més visual, etc)

- Difusió per televisió i rádio (A *punt)

- Tindre en compte la multiculturalitat i la diversitat dins de la

joventut lncentius per a la participació (Reconeix, acreditacions)

- Estudiar necessitats de la joventut (Observatori)

- Major visibilitat a les entitats juvenils i promoció de les seues actiyitats

(Newsletter)

- Eixir a la trobada de la joventut, no esperar que vinguen a "els meus recursos".

- Servei itinerant a I'aire lliure.

2. En qué creus gue han fallat /es esrotégies de porticipació?

3. Consideres que alguno vegado s'ho pres en comPte la teua opinió per a realitzar

processos p a rticipatius? Com?



- S¡, sóc de les poques persones que s'han implicat en projectes de

part¡c¡pació sorgits des de l'administració. I és necessari facilitar la

participació.

- Sí, votem en el CJV sempre.

- S¡, espais joves, grups de treball, reunions amb les regidories.

- Mai he tingut I'oportunitat de participar en un procés participatius.

- No, crec que s'ha demanat opinió peró s'ha quedat ací.

- Sí, peró arnb coses simples de I'institut, corn l'elecció de delegat, presa de

decisions, creació d'una associació de I'institut, prCIpostes.

- Poques vegades. Ara s'escolta la meua opinió en l'associació

d'estudiants del meu institut.

- Sí peró és alguna cosa que s'ha de potenciar lloc que, des del meu punt de vista,

no hi hauria sigut possible de no ser una persona associada"

4. Qui creus que són els principols oc¿ors per a promocionor lo porticipació?

- L'administració (Responsables d'Arees, sobretot la de joventut de

forma transversal, tenint en compte tot el seu seryei, Centres l"lunicipals).

- La joventut hauria de ser la principal protagonista

- La gent jove amb ajuda d'altres persones amb més experiáncia.

- La joventut no associada.

- Entitats i Consells de Joventut.

- Alumnat i Professorat.

- Societat Civil en el seu conjunt

5. Consideres que és importantparticipar? (referent o quolsevol dmbitsocial)

Sí, és un deure i un dret d'una societat derrocrática. És imprescindible

saber, voler i poder participar perqué la societat siga forta i progresse

segons les necessitats ciutadanes.

6. Quins creus que són els principols problemes que té la joventut per a participar?

- Facilitar la participació mitjangant proximitat, gratuitat, horaris, informació.

- Temes importants com la motivació, entusiasme, vergonya o el gaudir".



2. TROBADA D'EDUDCAC|Ó (05 t06.07.20r8)

Almudena explica que es va realitzar una sessió formativa de dos dies on ccmptem

amb associacions d'experts, institucions Valencianes, associacions juvenils i dues

associacions vinculades al projecte KA3 I00% Youth Decided Yauth Palicies de

Portugal i Bulgiria. A continuació es presenten les propostes en matéria d'oci i

temps lliure, dividit en tres blocs:

SECTOR. PRIVAT:

Preus reduits de les entrades a pubs discoteques i serveis de restauració.

SECTOR PÚAI¡C:

- Preus reduits de les entrades a pubs discoteques i serveis de restauració

- Pregunrar a la joventut qué és realment el que vol

- Formacions per a professionals de joventut

- Ampliació dels equips professionals de joventut

- Plataformes d'informació i connexió entre entitats i joves

- Major suport económic

- Creació d'un consell jove de la ciutat

- Projectes i activitats d'apoderarnent juvenil

- Major oferta d'oci i temps lliure

- Transparéncia en els diners públics

- Apertura d'espais

- Gestionar els horaris i usos de centres i espais per a joves

- Renovar i adequar parcs i espais verds

SECTOR SOCIAL:

- Augment de mitjans de comunicació per millorar la disseminació

- Avaluació constant dels projectes

- Creació de les Xarxes de Col 'laboració

- Millorar la comunicació interna i externa amb els consells

- Análisi de la realitat del context en el qual treballen

- Reconéixer les compet¿ncies del voluntariat juvenil

- Processos de relleu



AI concloure Almudena Requena de explicar-ho, Javier Milán obri un torn de

paraula.

Agafa la paraula un delegat de I'associació AISEC que pregunta si aquest document

que es va a aprovar será enviat a I'Ajuntament. Almudena Requena li respon

afirmativament.

Sense més intervencions, es procedeix a la votació.

S'aprova per unanimitat el docurnent de propostes per al Pla jove en matária de

participació i oci i temps lliure.

7. Presentació del Projecte "Reconoce" i aprovació, si escau, de Ia

participació del CJY com a entitat ccl 'laboradora.

Javier Milán dona la paraula a Rocío Barbeito, membre de la Cornissió Permanent, que

pren la paraula i exposa la finalitat del projecte Reconoce.

Rocío explica que el Projecte Reconoce naix en 201 3 anrb la idea de vincular tres

elements: Voluntariat, Competéncies i Ocupabilitat. És una iniciativa compartida per la

Confederació de Centres Juvenils Don Bosco en col 'laboració amb la Federació

Didania ¡ ASDE Scouts d'Espanya. Les tres entihts membre del Consell de Joventut

d'Espanya s'han per a posar en valor I'experiéncia del voluntariat juvenil, per a

sensibilitzar al teixit empresarial i a la societat en general sobre les conrpetüncies

adquirides pel voluntariat i millorar l'ocupabilitat dels joves. A travás de Reconoce les

tres organitzacions han desenvolupant el Sistema online d'Acreditació no formal de

l'acció voluntiria. El Sistema permet I'acreditació de l2 compet¿ncies en el voluntariat,

L'eina aquesta a la disposició de totes les entitats de voluntariat que desitgen acreditar

I'experiéncia dels seus joves voluntaris/as.

Senyala que és positiu difondre i donar suport al projecte, ja que actualment les

cCImpeténcies derivades de voluntaríats no s'acrediten.

Lola, d'Espina Bífida pregunta "Si ei Consell és entitat col 'laboradora, les seues ent¡tats

poden ser acreditadores i, en cas contrari, quines condicions haurien de complir.

Fernando Servera, técnic dei CJV, aclareix que sols el CJV, ent¿s {üm a entirar

d'entitats és la que pot ser entitat col 'laboradora, i les entitats de base són les que



poden ser entitats acred¡tadores si compten amb un pla de voluntariat, amb una

persona formada com avaluadora, etc. El CJV será un punt de referéncia per a les

entitats que aspiren a ser entitats acreditadores lnitjangant assessürament, forr"rració,

etc.

Una persona delegada de I'associació Joves de CCOO de PV, pregunta si les

competéncies acreditades tenen cap reconeixement al currículum. Javi Milán, secretari,

respon que sí, ja que aquesta iniciativa compta amb el supCIrt d'instituciorl§ com

I'|NjUVE i forma part del Ministeri. Per tant, són importants per a les enticats que

reconeixen la iniciativa en l'ámbit públic, peró no és un certificat universitari. Represa

el torn de paraula la delegada de I'associació Joves de CCOO de FV per a preguntar si,

al final, és la mateixa entitat base la que acredita les competéncies i si aixó pot suposar

un problema segons quins casos. El secretari li conresta que no sols I'entitat base

certifica les competéncies, sinó que són totes les entitats adscrites al prajecte les que

figurarien corn acreditadores d'eixes competéncies (entre elles el mateix INJUVt) baix

un segell oficial: Reconoce.

Una persona delegada de AVEF pregunta com poden les entitats de base sunrar-se al

projecte per tal de ser entitats acreditadores. Fernando Servera respon que es donará

informació més endavant, ja que suposa un procés complex, peró que ara s'ha

d'aprovar si el CJV es presenta o no corx entitat col 'laboradora. Malgrat aixó, agents

d'aquest projecte visitaran el CJV per oferir informació a les entitats interessades.

Es procedeix a la votació de la proposta de participació del CJV en el projecte

Reconoce com a ent¡tat col 'laboradora.

YOTS A FAVOR: 29

ABSTENCIONS: I

VOTS EN CONTRA: 0

S'aprova la participació del CJV en el proiecte Reconoce com a ent¡tar col'laboradora.

8. Presentació i aprovació, si escau, de I'informe d'aites i baixes.

El Secretari inforrna que es va enviar juntament amb l'altra documentació de

l'Assemblea General Oridinária, els informes negatius de 20 entitats, o cosa que és el



mateix, 20 informes que insten a l'Assemblea General Oridinária,que resolga sobre la

perduda de condició de membres del CJV d'aquestes ent¡tats.

El Secretari explica que la motivació que porta a aquesta CP a dur a terme aquest

procediment ás principalment la dificultat d'arribar al quórum de les assemblees.

L'anterior Comissió Permanent ja ens va avisar de la problemática i aquesta Comissió

Permanent ha volgut solucionar el problema com més prompte rnillor.

El procediment ha sigut el següent.

o fn els últims sis mesos el Consell de la Joventut de Valéncia va comenear a fer

una ámplia ronda de contactes amb les associacions poc actíves en les act¡yiiats del

Consell. D'aquesta ronda de contactes i de l'análisi de la participació de les entitats del

CJV en les últimes assemblees vam poder concioure que un total de 24 entitats no

havien assistit almenys a les últimes tres assemblees generals del CJV i per tant podien

perdre la seua condició de membre.

o fs va obrir un procediment de baixa del registre del CJV a cadascuna de les 24

entitats que es trobaven en aquesta situacié per inassisténcia a tres assernblees

consecut¡ves, tal com preveu I'article I3, c. dels estatuts.

o Se'ls envia una carta certificada explicant-lr:s la seua situació i donant-los un

període de 20 dies per a realitzar al 'legacions al procediment de baixa.

o Quatre de les 24 entitats van resoldre la seua situació presentant al "legacions la

a CP. Aquestes quatre ent¡tats són les següents:

o Associació Valenciana Espina Bífida CV (Entitat mem.bre de ple dret).

o AIESEC a Valéncia (Entitat membre de ple dret).

' o Unió d'Estudiants Valencians. (Entitat membre de ple dret).

o Cooperació lnternacional (Entitat observadora).

o L'entitat "Departament de Joventut ÚS CV" va presentar al 'legacions al

procediment de baixa sol 'licitant a la CP que tramitará la suspensió de I'entitat en

comptes de la baixa. Per no trobar-se tal situació en els estatuts, la Comissió

Permanent del CJV no ya poder atendre la seua sol 'licitud i presenta I'informe negatiu

d'aquesta entitat.

o I com a resultat, la CP presenta I'informe nodatiu de les següents 20 entitats per

incomplir I'article I 3 dels nostres estatuts que fa referéncia a I'obligació de les

associacions d'assistir a les Assemblees del Consell.



Membres de Ple Dret

- Amics de la Casa de la Demaná.

- Associació Juvenil Viento del Pueblo.

- Associació Juvenil lntercultural.

- C. J. Amics

- CJ. Entre Amics

- Departamento Juventud USO CV

- fAHZ Valencia

- Gestió Temps d'Oci

- Grup Jove Lambda

- La Farigola

Mernbres observadors

- ACSUR Las Segovias

- Associació de Ve'ins i Ve'ines de Nazaret-Secció Juvenil

- Associació JuvenilJose Martíd'Amistat amb Cuba

- Associació Juvenil Delfos

- Asociación Jovenes Empresarios

- BONAVENTURA-CV. Asociación de personas con déficit auditivo.

- Campus Jove-UVEG

- Coordinadora de Consejeros Escolares

- Dones Joves de Valéncia "Las Moiras"

- SüS Racisme

:

Javier Milán obri un torn de paraules abans de procedir a la votació.

Ana Domínguez, vicepresidenta del Consell, explica que I'entitat Departamento

Juventud USO CV, que va ser l'única entitat que va presentar al iegació que no ya ser

acceptada, va entendre perfectament i va estar d'acord amb la decisió de donar-la de

baixa per incomplir unes normes que van acceptar mentre yan ser entitat membre del

CJV.

Una persona delegada per I'associació Valéncia Movement comenta que té la impressió

que són massa ent¡üts, i pregunta per qué se les fa fora" La presidéncia del CJV senyala

que és qüestió de compromís incomplit, ja que moltes d'elles no assistien a les



assemblees ni es podia posar en contacte amb elles i que, d'acord amb I'Estatut l3,c

havien de donar-se de baixa. Argumenta que si les persones assemblades hui s'han

desplagat a El Saler, és molt més fácil desplagar-se al carrer Campoamor, i amb eixa

falta d'interés defén que s'haja donat de baixa a les entitats. També senyala que no

suposa un treu problema per a aquestes entitats, ja que el temps per a presentar

sol {icituds de subvencions ha passat i que quan vulguen poden tornar a ser membres.

La vicepresidéncia del CJV afegeix que no podia ser permés que I'assemblea comencés

tan tard únicament per haver d'esperar que hi haguera quórum, i que les assemblees

ordináries no haurien de ser l'únic punt de reunié de totes les entltats, perü és la

realitat i, almenys, s'hauria de protegir l'única oportunitat formal de prendre decisions

al CJV.

Javi Milán exposa diversos motius pels quals les associacions no part¡cipen del CJV:

canvis en els socis d'algunes associacions, inactivitat d'altres, baixa voiuntária del CJV,

inassisténcia a 3 assemblees del CJV i situacions internes complexes.

Per últim, s'obri el torn de votació dels informes de baixes.

S'aprova per unanimitat les baixes de les següents entitats:

Membres de Ple Dret

- Amics de la Casa de la Demaná.

- Associació Juvenil Viento del Pueblo.

- Associació Juvenil lntercultural.

- C. J. A¡nics

- L.J. tntre Amtcs

- Departamento Juventud USO CV

- FAHZ Valencia

- Gestió Ternps d'Oci

- Grup Jove Lambda

- La Farigola

Membres observadors

- ACSUR Las Segovias

- Associació de Veins i Veines de Nazaret-§ecció Juvenil



- Associació JuvenilJose Martí d'Amistat amb Cuba

- Associació Juvenil Delfos

- Asociación Jovenes Empresarios

- BONAVENTURA-CV. Asociación de personas con déficit auditivo.

- Campus Jove-UVEG

- Coordinadora de Consejeros Escolares

- Dones joves de Valéncia "Las Moiras"

- SOS Racisme

9. Precs i preguntes".

Javier Milán obri un torn de paraules.

La vicepresidéncia del CJV manifesta satisfacció arnb I'assemblea, argumentant que ha

sigut productiva, i que la majoria de propostes s'han aprovat per unaninnitat. Anima a

les associacions a assistir a les activitats realitzades i a les reunions de la Comissió

Permanent per entendre com és el procés de propostes, aprofitant que són a porta

oberta a qualsevol entitat interessada.

El President del CJv informa que se'n va de práctiques a l'estranger i, cor"n s'arreplega a

I'Estatut 25,b, la Vicepresidenta Anna pren les funcions fins a la reincorporació del

President.

La persona delegada per l'associació YMCA afirma que deuríem d'apostar pels cursos

de valenciá, .ia que, per própia experiáncia migrant, són de gran ajuda, a la qual cosa la

vocal responsable de l'área de cultura comenta que s'oferirá en el futur un curs de

valenciá básic i altre d'expressions en valenciá del dia a dia, per tal d'ajudar a totes les
:

persones sense coneixements de valenciá, a comunicar-se amb les persones que sí que

el parlen i afavorir les oportunitats en diferents ámbits com les oposicions.

Guiomar Gibaja, técnica del CJV, recorda les activitats próximes.

Per acabar, s'informa que es repartirá una enquesta de l'Ajuntament sobre participació

i quins són els motius per les que les persones associades s'han associat, per tal

d'incloure les propostes al Pla Jove.
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