
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

10 DE MARÇ DE 2020 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 

                                                                                                                                                                                    

 

ENTITATS ASSISTENTS 

 Entitats acreditades com a membres de ple dret: 

ACONTRACORRENT DE VALÈNCIA,  AMICS DE VALENCA-ESCOLTES DE L’HORTA, 

APOSTA JOVE-UGT PV, AS. JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO, AS. GRUP SCOUTS EDELWEIS 

X-213, AS. INFANTIL Y JUVENIL GOU GRUP. SAN VICENTE FERRER, AS. JÓVENES 

MUSULMANES EN VALÈNCIA, AS. ESCUELA DE ANIMADORES JUVENIL INSIGNIA DE 

MADERA (EAJEF), AS. SEMPRE AVANT, BONAGENT, CENTRE JUVENIL AMICS, CENTRE 

JUVENIL ENTRE AMICS, CRUZ ROJA JUVENTUD, ELSA – THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ 

ASSOCIATION VLNC, EMA, GRUP JOVE CENTRE EXCURSIONISTA, JOVES DE CCOO-PV, 

JERPV-JOVENTUTS REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ,  JOVES SOCIALISTES DE 

VALÈNCIA, JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, NUEVAS GENERACIONES DEL PARTIDO 

POPULAR, VALENCIA MOVEMENTS I YMCA.  

 Entitats acreditades com a membres observadores: 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL I ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ.  

 Invitacions: 

Representant de VALORA GAMES  

Representants de JÓVENES EUROPEOS FEDERALISTAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (JEF CV).  

 

Lloc: Carrer de Sant Ferran, 12, Centre Octubre. 

Hora: 15:30h  

 

Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 22 entitats 

Nombre de delegats/des: 36 persones delegades 

Nombre d’entitats observadores acreditades: 2 entitats 

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

Nombre de persones acreditades com a representants: 2 persones acreditades 



ORDRE DEL DIA: 

1. 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 l’informe d’altes i baixes.  
 

5. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2018-2019 
 

6. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2019 
 

7. Acomiadament de la Comissió Permanent 2018-2019 
 

8. Presentació de candidatures a la Comissió Permanent 2020-2022 
 

9. Votació de candidatures i proclamació de resultats 
 

10. Guia de Bones Pràctiques per la Igualtat entre dones i homes per a associacions 
 

11. Comissió de seguiment Juvenil del Pla Jove de València 2019-2023 
 

12. Precs i preguntes 
 

Ana Domínguez, presidenta del Consell de la Joventut de València, dóna la benvinguda 

i presenta l'Assemblea General Ordinària (AGO). En primer lloc, disculpa la data i l’hora 

d’aquesta convocatòria, que assumeix com prou complicada per a coordinar amb 

estudis o treball, però justifica  la decisió de la Comissió Permanent per tractarse d’un 

mes de març amb moltes dades importants, festes i altres activitats. Amb tot això, 

afirma, es l’Assemblea amb més assistents des de fa anys al Consell de la Joventut.   

Seguidament, són llegides les acreditacions de l’Assemblea. Procedeix a llegir el 

nombre d'associacions i persones convidades que s'han acreditat a I'AGO indicant que 

hi ha quòrum i es pot continuar amb l’Assemblea. 

A continuació explica que aquesta AGO es una assemblea prou diferent a les anterior 

ja que suposa el canvi de Comissió Permanent. D’acord amb els estatuts del Consell, en 

aquests cassos, s’elegirà una Mesa Electoral per a la Mesa de l’Assemblea, composta 

per tres delegats o delegades de l’Assemblea, que no podran figurar entre les 

candidatures elegibles, i que s’elegiran per llista oberta.  Per això, Ana pregunta quines 

persones son les interessades en formar part de l’assemblea i hi han tres propostes:  

- Almudena Requena Losas, delegada de l’associació EMA 

- Jordi Garcia, delegat de Aposta Jove-UGT PV 

- Adrian Señoris, delegat de Valencia Movement 



Celebrant aquesta situació, agredeix també l’assistència de la Regidora de Joventut de 

l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez, i de la Presidenta del Consell Valencià de la 

Joventut, Pilar Blasco, a les que li dona la paraula.  

En primer lloc, Pilar M. Blasco Climent, la presidenta del Consell Valencià de la Joventut 

pren la paraula i intervé felicitant per la gran participació de joves a la AGO i també 

agraint a la Comissió Permanent per la invitació a inaugurar la mateixa. Des del Consell 

Valencià de la Joventut creuen que és important crear un bon teixit associatiu  perquè  

les entitats juntes fan més força que el que es pot fer individualment i aquesta gran 

participació ajuda a trencar els estereotips que els mitjans de comunicació transmeten 

de la joventut. Per últim comenta que  el CJV té  tot el suport del Consell Valencià per a 

tot el que necesite.  

A continuació Ana Domínguez agraeix l'atenció de Maite Ibáñez, sempre disposada a 

reunir-se amb el Consell des que va prendre la representació de la Regidoria, i la 

col·laboració i cooperació que tenen amb el CJV i el reconeixement de la labor de com 

a representants de la joventut. 

Per conclore parla Maite Ibáñez, Regidora de Joventut de l'Ajuntament de València, 

que agraeix la invitació a participar en la inauguració d'aquesta assemblea. Explica que 

han estat estudiant els mecanismes de col·laboració perquè és important la 

participació dels joves en les polítiques municipals de joventut. També explica que 

estàn actualment en un procés d'activació dels Centres Municipals de Joventut (CMJ) 

perquè totes les persones joves puguen interactuar i conèixer les seues activitats i 

també estan fomentant projectes com les Residències Artístiques, en col·laboració 

amb La Marina. En resum, tots els projectes que tenen a la joventut com a 

protagonistes. Agraeix al CJV i al Consell Valencià de la Joventut (CVJ) la labor de 

fomentar la participació que considera molt important i la vertebració del teixit 

associatiu de la ciutat, a més de la labor d'avaluació del balanç de l'any i la recollida de 

noves propostes que es produirà en aquesta assemblea. Per últim desitja una bona 

assemblea a totes les persones presents. Després de les intervencions, abans de 

començar l’Assemblea, la presidenta del Consell, Ana Domínguez, proposa començar 

amb el punt 11 de l’ordre del dia, la Comissió de seguiment Juvenil del Pla Jove de 

València 2019-2023, per a aprofitar l’assistència de Jose Luis López, cap de secció de la 

Regidoria de Joventut i Maite Ibañez. Es tracta d’un punt en el que els representants 

del Servei de Joventut faran un balanç de aplicació del Pla Jove de la ciutat en 2019 i en 

el que podrem fer aportacions per al futur d’aquest Pla amb finalitat de que siga 

d’utilitat real per a les persones joves de la nostra ciutat.   

Comissió de seguiment Juvenil del Pla Jove de València 2019-2023 

José Luis, cap de secció tècnica de la Regidoria de Joventut pren la paraula i explica el 

Pla Jove de la ciutat de València 2019-2023 aprovat el 28 de març de 2019. És un pla 

innovador en plantejaments i en objectius i està fonamentat i protagonitzat per la 

participació jove. Aquest Pla està articulat en cinc eixos estructurats en diferents 

àmbits de treball que contenen les accions concretes que la Regidoria de Joventut es 



compromet a realitzar en aquests anys junts amb un cronograma. Explica que el procés 

de participació ciutadana del Pla Jove "Diàlegs Joves als Barris" va ser triat millor 

projecte en Transparència, Bon Govern i Participació d'Espanya. Seguidament explica 

les accions que s'han dut a terme en 2019. Durant el 2019 han sigut 125 accions les 

que s’han desenvolupat. En aquest moment s'està fent una avaluació tant interna com 

externa, amb una empresa contractada, i el resultat s’ha valorat com prou positiu i 

l’execució de les accions es considera  ha tingut una alta cobertura. Afirma que, en 

general, totes les accions que s’havien planificat per a 2019 estan consolidades i 

funcionant o acaben de començar a treballar.  

Indica que prompte s'enviarà la memòria d'execució definitiva encara que explica que 

el pla jove és dinàmic i que permet desestimar motivadament accions que es considere 

que estàn mal plantejades, també permet intensificar el desenvolupament d'altres 

accions o ajuntar accions molt relacionades. De manera quantitativa els percentatges 

d'execució són els següents: Aproximadament el percentatge de les accions 

desestimades són l'11%, les accions iniciades són el 37%,  les accions consolidades són 

el 25% i de les accions finalitzades són el 10%. Informa que el Pla Jove defineix tres 

comissions: Una Comissió política que es convocarà a la fi de març en el 

qual Maite Ibáñez, Regidora de Joventut, presentarà el Pla Jove als diferents grups 

polítics, una Comissió Interdepartamental per a coordinar l'execució d'accions que 

requereixen la participació d'agents d'altres serveis de l'Ajuntament i, finalment, la 

Comissió de seguiment juvenil. Les conclusions d'aquesta última, que considera la més 

interessant quant a la recepció de suggeriments i propostes, seran transmeses en les 

altres dues comissions.  Demana al Consell que envie la memòria definitiva de 

l'execució del Pla Jove, aquesta es treballe individualment a les associacions i després 

es convoque una Comissió de treball per a desenrotllar totes les propostes i que es 

presenten en la pròxima Comissió de Seguiment. 

Abans d’obrir el torn de paraules, Ana Domínguez, presidenta del CJV sol·licita a les 

associacions que aprofiten l’assistència de Maite Ibáñez per a proposar accions i 

presentar les dubtes que tinguen.  

S’obri el torn de paraula i la primera entitat en parlar és València Movement. Pregunta 

si la Regidoria de Joventut està oberta a propostes de noves accions. José Luis López 

respon que sí, sempre que aquestes estiguen dins dels objectius i àmbits marcats en el 

pla jove. Afirma que seria molt bona notícia que l'execució del pla en 2023 fóra 

diferent del que es va desenvolupar en un inici i es compliren els mateixos objectius. 

D'aquesta manera tindríem una base més sòlida per al desenvolupament del següent 

Pla. 

María, tècnica del Consell pregunta sobre el nivell de participació dels joves i 

associacions de joves al Pla. Jose Luis respon que cada vegada hi ha mes joves que 

s’implica al Pla, sobre tot en les acciones derivades de les Residencies Artístiques i la 

finestra de participació. També àmplia informació del suport del servei de joventut al 

associacionisme recordant el Conveni de col·laboració amb el CJV amb un pressupost 

de 100.000 euros i  també la subvenció a projectes de joventut que es convocarà 



próximament amb un pressupost de 100.000 euros per a la realització de projectes de 

joves amb joves, projectes d'associacions de joves i projectes d'associacions amb joves 

per a així potenciar totes les accions destinades a la joventut que es duen a terme a la 

ciutat de València.  

Maite Ibáñez explica a l'assemblea que poden utilitzar la memòria i el pla jove com una 

eina per a l'elaboració de propostes, ja que, encara que el pla va tindre una elevada 

participació en la seua elaboració, és important la incorporació i actualització de les 

accions. També es pot utilitzar per a convocar a altres regidories, agents 

col·laboradores en aquest pla, per a conèixer els seus compromisos amb les polítiques 

juvenils municipals. 

Seguidament pren la paraula Ana Domínguez que pregunta sobre si s'han identificat 

els principals problemes de la participació activa de la joventut en el pla de joventut, ja 

que, a pesar que en un inici sí que va ser participat per associacions i joves, actualment 

la participació és menor. Pregunta si coneixen els projectes d'altres Ajuntaments. Jose 

Luis contesta que sí s'han tingut en compte i que la base del projecte que es va 

presentar en els Diàlegs Joves va ser fruit de l'avaluació dels plans de molts 

ajuntaments, la història de les polítiques municipals de joventut de la ciutat i del 

compromís d'intensificar les relacions interdepartamentals. 

Un representant de l’entitat Valora Games pren la paraula i pregunta com pensa la 

regidoria millorar i fer arribar a més gent els serveis i ferramentes dels CMJ. Respon 

que hi ha una estratègia àmplia de difusió dels CMJ que inclou un canvi d'imatge, a 

més de treballar amb els joves perquè s’identifiquen amb el seu barri i coneguen el seu 

CMJ. Per a obrir al barri i potenciar als CMJ s'estan fent dos projectes: La Plaça de totes 

i Obrint-nos als barris amb xarrades en instituts, col·legis, associacions i juntes de 

districte. Són diferents les línies de participació activa per a donar-los a conèixer amb 

el fi de recollir propostes del barri tant de joves individuals i d'associacions.  

Es passa la paraula a un representant de AEGEE Valencia que pregunta que accions 

s'emporten a terme sobre Europa, com s’acosta Europa als joves valencians i com 

pensen fer de Valencià una ciutat més europea. Ana Domínguez pren la paraula en 

representació de la CP i comenta que cada vegada hi ha més associacions que treballen 

per a integrar el concepte de ciutadania europea en el imaginari col·lectiu i, a proposta 

d’una associació europeista del Consell, Go Europe, s'ha intentat impulsar amb el 

suport de la Regidoria de Joventut que València el projecte “València, The European 

Youth Capital”. Pren la paraula el representant de la CP i l'entitat de Go Europe, que 

explica que aquest gallardó es del Fons Europeu de la Joventut i és una proposta molt 

beneficiosa per a València perquè es realitzen multitud d'esdeveniments durant tot 

l'any i impulsa la identitat europeista a València. Aquesta proposta es va intentar 

presentar però per diferents circumstàncies no es va arribar fins al final però per a 

l'any vinent es tornarà a proposar. Torna la paraula a Ana Domínguez que  informa que 

el CJV a més participarà en el European Youth Event  amb representació de moltes 

associacions del CJV encara que s'ha ajornat a causa de l'amenaça pel Covid-19. Torna 

el torn de paraula a José Luis que per a finalitzar amb la pregunta de Javier que 



informa que des de la Regidoria de Joventut donaran un impuls a través  de les 

universitats als projectes de Erasmus + i Erasmus Escènica. També volen finançar 

beques laborals a Europa amb el conveni en la politècnica de València. 

Seguidament una representant de Joves Europeistes i Federalistes (JEF), associació 

col·laboradora del Consell felicita al CJV per la iniciativa de presentar a València per a 

ser Capital Europea de la Joventut i s’oferix per a ajudar  en la elaboració del projecte. 

També pregunta a la regidoria com va a implementar una quota juvenil a les Juntes 

Municipals de Districte. Jose Luis respon que en alguns barris ja hi ha representants del 

CMJ en les Juntes (Benimaclet i Trunitat) però en altres encara no hi ha suport de la 

participació de cap jove. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Regidoria de 

Participació.  

El representant de ELSA, Equip Europa i JEF pregunta si la subvenció de la Regidoria pot 

finançar les conferències i tallers que realitzen les seues associacions principalment 

dirigides a potenciar els valors europeus entre la joventut. Jose Luis respon 

afirmativament condicionant aquestes accions a projectes dirigides a la joventut, que 

estiguen relacionades amb algun objectiu del Pla Jove i siga un projecte de qualitat, 

innovador i integrador. El mateix representant també pregunta per a tramitació de la 

subvenció. Jose Luis respon que es convocaran pròximament, ja que les bases ja estan 

signades per la Regidora i que posteriorment a la convocatòria organitzarem una 

reunió monogràfica per a explicar com presentar els projectes.  

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

La presidenta de la mesa, Almudena Requena, recorda que l'ordre del dia es va enviar 
a les entitats amb la documentació de l'Assemblea el 24 de febrer, complint així amb el 
que determina l'article 15.3.1.C dels estatuts. Informa que, com ha explicat la 
presidenta del Consell, s'ha hagut de començar l'assemblea amb el punt 11 per motius 
de disponibilitat dels representants del Servei de Joventut de l'Ajuntament de 
València. D'aquesta manera, l'ordre del dia quedaria de la següent forma: 
  

1. Elecció de la mesa de l’Assemblea 
2. Comissió de seguiment Juvenil del Pla Jove de València 2019-2023 
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia 
4. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior 
5. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes  
6. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2018-2019 
7. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2019 
8. Acomiadament de la Comissió Permanent 2018-2019. 
9. Presentació de candidatures a la Comissió Permanent 2020-2022 
10. Votació de candidatures i proclamació de resultats 
11. Guia de Bones Pràctiques per la Igualtat entre dones i homes per a 

associacions 
12. Precs i preguntes 

 



A continuació obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i es procedeix a la votació 
de I'ordre del dia amb aquesta modificació.  
 

S'aprova per unanimitat I'ordre del dia. 

 

4. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior 

La presidenta de l'Assemblea recorda que l'acta que es procedirà a votar es va enviar, 
juntament amb la resta de documentació de l'Assemblea, el 24 de febrer i es tracta de 
l'acta de l'Assemblea General Extraordinària del 9 de maig de 2019. Es fa una lectura 
de I ‘acta anterior llegint les primeres i últimes paraules de cada pàgina. Donat el 
torn de paraula, sense cap intervenció, es procedeix a la votació de I ‘acta anterior. 
 
Amb dos abstencions, s’aprova l’ acta anterior amb 34 vots a favor.  
 

 

5. Lectura i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes 

La Presidenta del Consell de la Joventut dóna la paraula al secretari de l'actual 
Comissió Permanent, que explica que durant aquest any s'han produït algunes 
sol·licituds d'entrada al Consell de la Joventut de València, i que, estudiats per la 
Comissió Permanent els diferents casos, proposem a I ‘assemblea les següents 
modificacions del nostre cens:  

INFORMES POSITIU 

CANVI D'ESTATUS 

A PLE DRET: 

 Joves d'Esquerra Unida - València Ciutat 
MOTIUS: 
- Acompleix el requisits de I ‘article 5.1. 
- Presenta la documentació que es requereix a I ‘article 7.1 en temps i forma. 
 

 Cooperació Internacional 
MOTIUS: 
- Acompleix el requisits de l'article 5. l. 
- Presenta la documentació que es requereix a I ‘article 7.1 en temps i forma. 
 
 

ALTES 

A PLE DRET: 

 Valora Games 
MOTIUS: 
- Acompleix el requisits de l'article 5.1 . 
- Presenta la documentació que es requereix a I'article 7.I en temps i forma. 
  



La presidenta informa que, de ratificar-se l'informe d'altes, el cens del Consell de la 

Joventut de València serà el següent: 

COM ENTITATS DE PLE DRET 

1. A.C.V. TIRANT LO BLANC 

2. ACONTRACORRENT DE VALÈNCA 

3. AEGEE 

4. AIESEC EN VALENCIA 

5. AMICS DE VALÈNCIA. ESCOLTES DE L'HORTA 

6. APOSTAJOVE, JOVES DE LA UGT-PV 

7. AS. JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO 

8. AS. ESCUELA DE ANTMADORESJUVENTLES INSIGNIA DE MADERA (EAJEF) 

9. AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-2I3 

10. AS. INFANTIL Y JUVENTL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER 

11. AS. JÓVENEE MÚSULMANES EN VALÈNCIA 

12. AS. SEMPRE AVANT 

13. AS. VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA-AVEB 

14. AS. VALENCTANA DE JOVES ESTUDTANTS DE FARMACTA (AVEF) 

15. BLOC JOVE NACTONALTSTA VALENCTA 

16. BONAGENT 

17. CENTRE JUVENIL AMICS 

18. CENTRE JUVENIL ENTRE AMTCS 

19. COOPERACIÓN I NTERNACIONAL 

20. CRUZ ROJAJUVENTUD 

21. ELSA. THE EUROPEAN LAW STUDENTS'ASSOCIATION VLNC 

22. EMA 

23. FAAVEM 

24. GO EUROPE 

25. GRUP JOVE CENTRE EXCURSTON|STA. 

26. GRUPO SCOUT FENIX 

27. JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIA (JERPV) 

28. JOVENTUT PRECARTA 

29. JOVES AMB INICTATIVA 

30. JOVES DE CCOO-PV 

31. JOVES D'ESQUERA UNIDA-PV 

32. JOVES SOCIALISTES DE VALÉNCIA 

33. JUNIORS MOVIMENT DIOCESA 

34. MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA 

35. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

36. NUEVAS GENERACIONES DEL PP 

37. ORGANTZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

38. UNIÓ 

39. VALENCIA MOVEMENTS 

40. VALORA GAMES 



41. YMCA 

COM ENTITATS OBSERVADORES 

1. BLOC D’ESTUDIANTS AGERMANATS 

 

S'aprova per unanimitat l’informe d’altes i baixes. 

 

6. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2018-2019 

La presidenta de la CP pren la paraula i fa balanç d'aquests dos anys amb valoració 

molt positiva. En primer lloc comença a parlar dels inicis de la CP en el que hi havia una 

situació estructural complicada perquè faltava estabilitat.  

En primer lloc afirma que quan van començar a treballar les associacions no 

participaven com ara, era impossible arribar a quòrums en les assemblees, tenien 

vertaders problemes de liquiditat fins i tot no podien pagar als tècnics del Consell en 

els primers mesos de l'any. Van aconseguir revertir la situació millorant la relació amb 

l'ajuntament aconseguint un acord per a realitzar un conveni de col·laboració biennal 

el que facilitava l'organització de projectes. 

Els estatuts també s'han modificat perquè estaven molt antiquats i es van actualitzar 

amb la participació de totes les associacions del CJV mitjançant un procés participatiu. 

En referència a les activitats dutes a terme en 2019, d'una banda destaca la XXIV Fira 

d’Associacions que és per excel·lència l'esdeveniment més important del consell i que 

en 2019 va ser un salt qualitatiu important respecte a anys anteriors, ja que es va dur a 

terme un dia sencer i així van poder participar més temps les associacions, establir 

vincles amb les diferents entitats i conéixer-se millor entre tots. No obstant això valora 

negativament haver-ho tingut que celebrar al novembre, culpa dels procediments 

administratius per a la gestió de la sol·licitud d'un espai públic diferents del de tots els 

anys. Avança que aquest any 2020 s'ha començat a moure des de gener perquè ha 

costat l'autorització de espai públic però es pot dir que està confirmat i reservat. Serà 

al juny en la plaça de l'Ajuntament.  

També els Cursos del mitjà (C1) i superior (C2) de valencià son una activitat important y 

amb moltíssim èxit entre els joves de la ciutat. En les xarxes socials tenen un impacte 

entre més de 500 joves associats i no associats. Indica que es una manera d'arribar a la 

gent que no està associada i donar a conèixer el Consell i una manera de donar 

ocupació a persones joves com a professors.  

Per altra banda, la campanya "Crea la teua associació en 10 minuts"  està sent molt 

positiva. Aquesta va dedicada a la configuració d'una associació des dels seus inicis 

explicant la burocràcia i simplificant-la.  Exemples d’aquesta campanya són l’Associació 

Gamusinos i la Associació Valora Games. 



La presidenta afirma que altra activitat a destacar és el debat polític  de la campanya 

de les eleccions municipals. En 2019 es van convocar diversos processos electorals i el 

debat va ser molt positiu perquè tots els partits polítics amb representació política en 

l’Ajuntament de València tenien representació en el Consell i van participar en aquest. 

A més, enguany se li volia donar un enfocament jove, ja que en els debats sol faltar una 

clau jove. Per altra banda també es va realitzar el primer debat televisat per les 

eleccions universitàries que va ser pioner per al CJV i va estar online diverses setmanes 

per a què els universitaris pogueren veure-ho per internet. 

Ana Domínguez destaca la nova relació institucional amb la Regidoria de Joventut, i 

manifesta que la CP està molt agraïda per l'acolliment. Explica que gràcies a les 

reunions periòdiques cada sis mesos entre la Regidoria i el Consell es podrà transmetre 

les problemes de les associacions directament les institucions. A més amb la 

participació en el European Youth Event el CJV tindrà més presència en esdeveniments 

europeus.  

Per a finalitzar, recalca que s'ha donat un gran canvi en el CJV i s’han aconseguit 

moltes coses fruit a la participació de les associacions, s’ha crescut moltíssim graciés al 

grup de treball que fem tots. 

S'aprova per unanimitat l’informe de Gestión2018-2019.  

7. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2019 

La presidenta de la mesa procedeix a explicar l'informe econòmic, que es va enviar a 

les entitats amb la documentació de l'Assemblea el 24 de febrer, i es projecta l'informe 

complet per a la visualització del mateix per les persones delegades. 

A continuació s’exposa l’informe econòmic de 2019.  
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DESPESES 2019 
 

 

 

 
 
 

 PRESUPUESTADO EJECUTADO 

CAPITOL I – PERSONAL 75.038,17 € 68.141,49 € 

 1.1.- Sous i Seguritat Social 73.792,46 € 67.394,20 € 

1.2.- MOD 111. Rendiment dinerari d'activitats econò m 1.245,71 € 747,29 € 

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS 5.738,19 € 4.960,56 € 
 2.1.- Subministraments 42,29 € 42,29 € 
 2.1.1- Hosting i domini de la web 42,29 € 42,29 € 
 2.2.- Despeses Administratives 1.000,00 € 469,49 € 

 2.2.1.- Material d'oficina 600,00 € 236,28 € 

2.2.2.- Copies i materials d'impresions 400,00 € 233,21 € 
 2.3.- Primes d'assegurances 700,00 € 440,68 € 
 2.3.1.- Asseguraça d´activitats 700,00 € 440,68 € 

 2.4 Serveis Professionals 2.845,90 € 3.203,98 € 

 2.4.1.- Gestoria 2.165,90 € 2.574,03 € 

2.4.2.- Proteccio de dades 318,00 € 291,50 € 

2.4.3.- Comunicacions i enviaments 50,00 € 51,45 € 

2.4.4.- Prevenció de riscs laborals 312,00 € 287,00 € 
 2.5.- Reunions Estatutaries 450,00 € 621,05 € 

 2.5.1.- Assemblees 300,00 € 271,09 € 

2.5.2.- Comissió Permanent 150,00 € 349,96 € 
 2.6.-Fulles de liquidació 700,00 € 183,07 € 

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES 300,00 € 222,00 € 
 3.1.- Despeses financeres 300,00 € 222,00 € 
 3.1.1.- Transferències i comissions diverse 300,00 € 222,00 € 

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS 65.005,77 € 64.478,58 € 

OBJETIU 1:Treballar per a la cohesió i dinamització del Consell de la 

Joventut de València a través d'activitats dirigides especialment a les 

entitats membre. 

 
21.500,00 € 

 
29.746,25 € 

 XXIV Fira d'Associacions 2018. 10.000,00 € 14.601,68 € 

XXIV Fira d'Associacions 2018. Menjar 500,00 € 456,50 € 

XXIV Fira d'Associacions 2018. Ayuda € - € 694,42 € 

XXIV Fira d'Associacions 2018. Altres 10.000,00 € 13.409,31 € 

Trobada anual d’entitats membre 500,00 € - € 

Cerca de noves entitats 100,00 € 345,45 € 

Altres 400,00 € 238,89 € 

OBJETIU 2: Formar en qüestions transversals per a enfortir el teixit 

associatiu i la participació juvenil. 

 
14.325,77 € 

 
11.350,05 € 

 KA3 100% Youth Decided Youth 1.805,77 € 1.721,59 € 

KA1 Fighting for Equality 11.220,00 € 8.450,34 € 

Resultats del Plá d'Igualtat 300,00 € - € 

Guia de Medi Ambient 600,00 € 600,00 € 

Altres 400,00 € 578,12 € 

OBJETIU 3: Potenciar la imatge del CJV. Fer del Consell un 

referent de la joventut de la ciutat que exercisca de punt 

d'informació en qualsevol qüestió que ens puga afectar com a joves. 

 
5.550,00 € 

 
11.101,87 € 

 Merchandaising 1.000,00 € 1.236,99 € 

El Consell es va de festa 1.300,00 € - € 

Actualització del logo 800,00 € 1.452,00 € 

Debat municipal 16 maig - € 1.742,25 € 

Assessoria per a associacions 500,00 € 72,60 € 

Presència en mitjans i organismes 600,00 € 22,40 € 

Xarxa de recursos compartits 250,00 € - € 

Campanyes 700,00 € 656,74 € 

Jornadas Inluencer - € 5.339,69 € 

Altres 400,00 € 579,20 € 

OBJETIU 4: Fomentar xarxes de treball, tant en les plataformes de 

les quals ja formem part com amb associacions d´altres àmbits a 

través d'associacions estratègiques de cooperació. 

 
8.720,00 € 

 
7.879,98 € 

 Xarxa de Corresponsals 500,00 € 1.102,36 € 

Xarxa de Dones Joves 500,00 € 699,70 € 

Xarxa Refuga't 500,00 € - € 

Promoció de les Xarxes 1.300,00 € 1.338,21 € 

Dinamització de Xarxes 3.000,00 € 2.999,63 € 

Tallers 650,00 € 368,09 € 

Taller d'igualdad en festes culturals 1.200,00 € 1.142,79 € 

Relació amb altres Consells de la Joventut 670,00 € 229,20 € 

Altres 400,00 € - € 

OBJETIU 5: Participar i recolzar els projectes de participació que 

s’estan produint a la ciutat de València, fent d’altaveu de la joventut 

i donant a conèixer les seues necessitats. 

 
14.910,00 € 

 
4.400,43 € 

 Estudi del jovent 6.500,00 € - € 

Formació de Valencià 6.010,00 € - € 

Patrocini Roler Derby 2.000,00 € 1.950,84 € 

Orgullo LGTB - 1.264,39 € 

Debate universitari  900,85 € 

Altres 400,00 € 284,35 € 

TOTAL 146.082,13 137.802,63 
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INGRESSOS 2019 
 
 

Tipus Ingrés previst Ingrés final executat 

Conveni Regidoria Ayuntament València 100.000,00 € 100.000,00 € 100.033,44 € 

Conveni IVAJ 14.200,00 € 14.200,00 € 14.201,78 € 

Ajuda Injuve ERASMUS. 100% Youth Decided Youth 3.856,23 € 3.856,23 € 3.787,67 € 

Ajuda Injuve ERASMUS. Fighting for equality. 2019 11.220,28 € 11.220,28 € 11.219,81 € 

Ajuda Política Lingüística. Conselleria d'Educació GVA 7.504,80 € 5.892,99 € 5.926,29 € 

Altres subvencions (Descentralització i Participació i 

Prevenció d'adiccions de l'Ajuntament de València) 
4.450,00 € 

2.990,88 € 500 € * 

2.121,55 € 2.121,64 € 

Romanent exercici 2018 4.850,82 € 4.850,82 € 12,00 € 

Ingressos taxes de valencià 0,00 € 3.100,00 € 0,00 € 

total 146.082,13 € 148.232,75 € 137.802,63 € 

 

RESULTAT 2019: INGRESSOS – DESPESES EXECUTADES: 10.430,12 € * 

* A tindre en compte: 

- El Projecte “IMPLICA’T PER UNA #VALÈNCIAJOVE” presentat a al Servei de Descentralització i Participació 

ciutadana DE L’Ajuntament de València ENCARA NO HA FINALITZAT. Falten per executar 2.490,88€ del 

pressupost. 
 

ROMANENT REAL 2019: 7.939,24€ 

http://www.valenciajove.com/
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DESPESES 

XXIV FIRA D’ASSOCIACIONS JUVENILS 
 
 
 

 PRESUPOST  
EXECUTAT 

AGO 
09.03.2019 

Grup de treball 
14.10.2019 
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Total estructura 9.000,00 € 12.515,64 € 13.210,18 € 

Lloguer i muntatge de 30 carpes  1.452,00 € 1.815,00 € 

30 impreses per a laterals carpa  277,70 € 277,70 € 

40 taules plegableS  309,76 € 387,20 € 

100 sillas negras plegables  193,60 € 242,00 € 

Escenari 6x8 a 1 m d'altura  638,88 € 638,88 € 

Generados 100kvas  1.210,00 € 1.210,00 € 

5wc químics  726,00 € 726,00 € 

Vall inclinada  217,80 € 217,80 € 

Equip de so i personal tècnic  2.299,00 € 2.662,00 € 

Pantalla Led 3,5x2  726,00 € 726,00 € 

Il·luminació espai, garlandes i bombetes  726,00 € 726,00 € 

Il·luminació corrent segons horaris carpes  968,00 € 968,00 € 

Photocall 4x3 amb estructura i lona impresa  423,50 €  

2 jornades de 4 tècnics  2.129,60 € 2.129,60 € 

Transport  217,80 € 217,80 € 

Servei vigilant nocturn 10h   266,20 € 
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Total assistència tècnica 1.000,00 € 2.117,50 € 1.391,50 € 

Projecte d'activitat    

Pla d'actuació davant emergències    

Certificat tècnic d'estructures    

Certificat d'instal·lació    

  
D
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U
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Total difusió 1.600,00 € 2.400,00 € 1.686,11 € 

Cartelleria i impressions 

Vídeo 

 350,00 € 

600,00 € 
1.149,50 € 

Presència en mitjans de comunicació  600,00 € 156,67 € 

Merxandatge  850,00 € 379,94 € 

  
M

Ú
SI

C
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Total música 6.500,00 € 11.000,00 € 9.967,76 € 

Concert acústic mig dia (l'HOME BRUT)  2.000,00 € 636,00 € 

Concert nit(LA OTRA)  6.000,00 € 5.561,20 € 

DJ (SPACE ELEPHANTS)  3.000,00 € 3.025,00 € 

SGAE  - € 745,56 € 

 
 
 

 
AJUDA 

Total ajudes a entitats del CJV - € 2.500,00 € 694,42 € 

Associació Juvenil Joventut Precària   100,00 € 

ELSA València-UV   30,16 € 

YMCA   98,00 € 

Centro Infantil y Juvenil Nou Grup   100,01 € 

Asociación Jóvenes Musulmanes en Valencia   65,56 € 

oves d'Esquerra Unida - València Ciutat   101,21 € 

Joves Socialistes de València   99,99 € 

Valencia Movement   101,49 € 

 

CONTINGUT 

Total contingut 1.500,00 € 900,00 € 1.095,00 € 

Tallers i formació  300,00 € 300,00 € 

Guia Medi Ambient  600,00 € - € 

Monologuista "Guia de bones pràctiques"  - € 795,00 € 

 
DECORACIÓ 

Total decoració 400,00 € 900,00 € 495,51 € 

Jardí vertical  300,00 €  

Altres (lletres i cartells)  600,00 € 495,51 € 

ALIMENTACIÓ Total alimentació 500,00 € 500,00 € 456,50 € 

ALTRES Parking, neteja, etc. - € - € 164,93 € 
 TOTAL 20.500,00 € 32.833,14 € 29.161,91 € 
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La presidenta, i tresorera de la Comissió Permanent de l’actual Comissió Permanent de 

Consell de la Joventut explica l’informe econòmic.   

Quant als ingressos:  

- Es van concedir les subvencions que teníem previstes, excepte per una xicoteta 

minoració del pressupost que presentem al projecte de l'ajuda a Política Lingüística. 

Excepte això, tots els ingressos han sigut els esperats. 

- Una consideració a part són els ingressos relacionats amb els cursos de valencià que 

organitzem, que són difícils de preveure al començament d'any ja que depenen de 

l'assistència de l'alumnat. Recordem que aquests cursos són gratuïts encara que es 

demana un abonament de 50€ per a reservar la classe i es retornen íntegres si 

s'assisteix a més del 80% de les classes. 

Quant a les despeses: 

- Podem dir que s'ha complit bastant bé les previsions de despesa que presentem a 

començament d'any. És a dir, hi ha un bon ajust entre el pressupostat i l'executat 

finalment. 

- A nivell de personal, s'ha executat una mica menys que el pressupostat ja que el 

nostre company Fernando va demanar la baixa voluntària en aprovar una oposició. El 

temps que no va estar coberta la seua plaça va ser la causa per la qual es va generar 

menys despesa en aquest capítol. 

- En el capítol de funcionament i serveis, hem executat menys despesa, degut 

principalment a la reducció en despeses administratives i en assegurances, finalment 

contractat més barat que l'any anterior. Com podreu veure també hi ha una elevada 

despesa en el capítol de la Comissió Permanent que es deu a la compra d'un telèfon 

mòbil que ens permetrà millorar la comunicació entre el CJV i les associacions i altres 

plataformes i col·laboradors. 

- El capítol 4 de programes i activitats m'agradaria destacar les despeses que no 

estaven previstos d'algunes activitats com el Debat de Polítiques Municipals del 16 de 

maig, les Jornades Influencers, la celebració de l'Orgull *LGTB o el Debat Universitari. 

Van ser accions que van sorgir en col·laboració amb entitats importants i que la CP 

considerem incloure en el nostre Pla de Treball i que s'indicat individualment per a la 

vostra informació. 

- Altres consideracions d'aquest capítol són que no s'ha executat l'apartat sobre els 

resultats del Pla d'Igualtat perquè no teníem els resultats complets per a culminar el 

projecte. Per aquest motiu en aquesta assemblea tractarem aquest tema en el punt 

10. També ens agradaria comentar-vos que en l'apartat denominat “Actualització del 

logo”, tal com es va acordar en l'última assemblea, es van incloure les despeses de 

gestió de la web. 

- Finalment, podreu veure el pressupost específic de la Fira d'Associacions que 

aprovem en el grup de treball del 14 d'octubre, previ a la celebració de 

l'esdeveniment. Durant l'organització de l'esdeveniment vam veure que les despeses 



pressupostades s'estaven desviant i es va decidir aprofitar la reunió sobre el contingut 

de la Fira per a aprovar un nou pressupost més ajustat.  

Donat el torn de paraula, sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’informe 

econòmic de 2019.  

S’aprova per unanimitat l’informe econòmic de 2019.  

8. Acomiadament de la Comissió Permanent 2018-2019 

La presidenta de la mesa dona pas a la vicepresidenta de la Comissió Permanent actual 

Rocío Barbeito i en segon lloc al Secretari, Javier Milán. 

La vicepresidenta de la Comissió Permenent valora positivament el treball realitzat per 

aquesta CP. Afirma que sobretot a consistit en un treball de base, un treball que no es 

massa visible però imprescindible i necessari. Agredeix als companys de la CP per la 

seua implicació i el treball des de la voluntarietat i també als membres del equip tècnic 

per la seua tasca diària.  

Seguidament el secretari afirma estar d’acord amb Rocío en la labor dels tècnic i que 

considera que es d’admirar la  seua dedicació. Conclou dient que ha sigut una 

experiència on ha aprés molt sobre com funcionen les coses. Desitga molta sort a les 

persones de la futura Comissió Permanent i es posa a la seua disposició  per al que 

necessiten.  

Almudena afegeix que ha sigut una etapa molt bonica, que l’equip de la CP han sigut 

molt bons companys i agredeix a l'equip tècnic i a les associacions que ens han donat 

suport a seguir avant. Afirma que la càrrega de treball era molt gran i que el vertader 

èxit es veure la participació de totes les associacions hui en aquesta assemblea.  

L’equip tècnic del Consell li dóna un regal a la Comissió Permanent en nom de totes les 

delegats de l’Assemblea. Toma la paraula Carlos Manzana, tècnic del Consell per a 

agrair a les persones que conformen la Comissió Permanent del Consell perquè han 

ocupat una gran responsabilitat dirigint l’entitat que té molt de mèrit, ja que és un 

treball voluntari. Afirma que assumir aquesta responsabilitat i mantindré les seues 

tasques personals, laboral i estudiantils ha sigut el motiu d’èxit d’aquesta CP.  

9. Presentació de candidatures a la Comissió Permanent 2020-2022 

 

La presidenta de l'Assemblea informa que només s'ha rebut una candidatura a la 

Comissió permanent del CJV i aquesta compleix la normativa que estableix els nostres 

estatuts. Per aquest motiu, dóna la paraula a la persona que encapçala aquesta 

candidatura: Ana Domínguez afirma que només s'ha presentat una candidatura i 

explica el procés participatiu en el que es va basar tot el procediment. En primer lloc 

diu que es el mateix procediment que s’ha fet en el CJV des de sempre per a triar una 

nova CP, a través de grups de treballs convocades totes les associacions del CJV i previ 

a l’Assemblea de elecció. D’aquesta manera, convocades totes les associacions del 

Consell de la Joventut de València (CJV) el dilluns passat 3 de febrer per e-mail oficial 



de contacte, s'organitza el dilluns 10 de febrer a les 18.30h a la seu de l'entitat, una 

reunió sobre el procés de composició de la pròxima Comissió Permanent del CJV. 

Participen 10 entitats i totes presenten candidatura per a formar part de la futura CP. 

Tal i com articulen els estatuts actuals del Consell, la Comissió Permanent pot estar 

formada entre 7 i 9 persones (Article 20. Composició i manament) i per tant, es va fer 

necessari que les entitats reflexionen sobre el projecte, les candidatures i la disposició 

de cada una d’aquestes. Finalment es va aprovar l’organització d’un altra reunió el 

dilluns 17 de febrer per a continuar debatent aquesta qüestió. 

El dilluns 17 de febrer les 10 entitats van presentar novament la candidatura amb una 

persona representant. Després que totes les associacions van informar sobre la 

persona seleccionada i sobre la disposició d’aquestes a formar part de la Comissió 

Permanent va ser necessari votar entre totes les 9 persones que definitivament 

formaran part de la candidatura oficial per al nou òrgan col·legiat de govern. El vot es 

va emetre per entitat i va ser secret. El resultat de les 9 persones seleccionades per 

ordre alfabètic va ser el següent: 

 

- AEGEE Valencia      Javier Lahuerta i de Manuel 

- Associació Juvenil Musulmans en Valencia   Maysun Sari Beldad 

- Cooperació Internacional     Jose Muñoz Barrasa 

- Grup Jove Centro Excursionista    Rocío Barbeito Lojo 

- Joves d’Esquerra Unida de València  Victoria López Andrés 

- Joves Socialistes de València    Ana Domínguez Cana 

- Nuevas Generaciones    Lucía García Barranchina 

- Valencia Movement     Carles Vera Gómez 

 - Valora Games     Jesús Pinero Frances 

 

Després de les votacions els representants van decidir tornar a fer una reunió el 

dimecres 19 de febrer per a acordar, entre altres qüestions, les funcions de cadascun 

en la Comissió Permanent. En aquesta reunió es va decidir presentar definitivament 

per Registre d’Entrada General del Consell de la Joventut la candidatura completa que 

s’adjunta a aquest document i que a continuació exposa: 
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La presidenta dóna un recés de mitja hora per a berenar i conèixer a les membres de 

les entitats i de la candidatura. 
 

10. Votació de candidatures i proclamació de resultats 

Es reprèn l'Assemblea en el desè punt de votació de la candidatura. La presidenta 

explica que, segons els nostres estatuts, la votació de les candidatures ha de ser per 

sufragi universal, directe i secret de tots els delegats. 

Com només hi ha una candidatura, i per a tractar que siga més àgil, la taula proposa 

que es procedisca a votar a mà alçada, sempre que totes les delegades estiguen 

d'acord. 

Per assentiment, es procedeix a la votació a mà alçada. 

S’aprova per unanimitat la candidatura a la Comissió Permanent 2020-2022.  

Abans del següent punt, la Presidenta obri un torn de paraules.  

En primer lloc, la representant de Joves Socialistes, valora com a espectacular el treball 

de la CP. Ella va formar part de la Comissió Permanent anterior i coneix el treball i 

esforç que suposa estar en aquest òrgan i recalca que la gran participació en 

l'assemblea és símptoma de la bona faena que s'ha fet i agraeix als companys per 

haver-lo executat tan bé. Marca com a grans encerts d'aquests dos anys la XXIV edició 

de la Fira d'Associacions amb el canvi d'ubicació i horari, les classes de preparació dels 

exàmens oficials de la Junta de Qualificació de Coneixements de Valencià i el Conveni 

de col·laboració biennal amb l'Ajuntament. Finalment desitja molta sort i ànim a la 

nova CP i posa a la disposició d'aquests a la seua organització per a la gestió 

d'activitats. 

Carlos Manzana, tècnic del CJV, dóna la benvinguda a la nova CP, els felicita pel 

consens en la seua elecció i presenta dos precs. En primer lloc considera el relleu 

generacional com una oportunitat però també un risc, ja que les persones que 

participen en el CJV canvien molt ràpidament i per això demana implicació de les 

associacions. Finalment, agraeix als nous membres de la CP per fer aquest pas i posa a 

la seua disposició, i també a la de les associacions, a l'equip tècnic. 

La Presidenta de la CP afirma estar molt contenta pel resultat d'aquesta assemblea. 

Explica que és difícil aconseguir la unanimitat dels suports de les associacions, ja que 

cadascuna d'elles representa diferents cuses però que els uneix la reivindicació dels 

drets del col·lectiu juvenil. També anima a la participació de les associacions del CJV en 

la mesura de les possibilitats de cadascuna i es posa a la disposició d'aquestes per a 

qualsevol necessitat. 

Presa la paraula la representant de Joves Musulmans a València, que agraeix la 

confiança depositada en la nova CP i transmet un missatge d'unió i comunitat, ja que 

des del Consell es representa a un col·lectiu jove i divers i considera que la societat 



valenciana ha de ser inclusiva. Finalment afirma que l'objectiu general és el de canviar 

la societat a millor. 

Finalment pren la paraula el representant del sindicat A Contracorrent que pregunta a 

Joves Musulmans de València per què s'han abstingut en la votació de l'acta de l'última 

assemblea. La representant de l'entitat respon que, com no van estar en l'assemblea 

anterior i no tenien constància de les coses que llavors es van debatre i van aprovar, no 

podien posicionar-se en contra ni a favor. 

 

11. Guia de Bones Pràctiques per la Igualtat entre dones i homes per a associacions 

La presidenta de l'Assemblea, i responsable de l’àrea d'igualtat de la Comissió 

Permanent passada, explica que han preparat una dinàmica per a recollir informació 

quantitativa i qualitativa en matèria d’igualtat de les diferents associacions allí 

presents per a després poder desenvolupar la Guia de Bones Practiques i perquè siga 

més divertit han preparat un KAHOOT que és una  eina online.  A continuació 

s’exposen les qüestions que es van treballar amb l’eina online i pròximament es 

publicaran els resultats.    

o Gènere de la persona que ostenta el càrrec de presidència? 

o Gènere de la persona que ostenta el càrrec de vicepresidència? 

o Gènere de la persona que ostenta el càrrec de secretaria? 

o Gènere de la persona que ostenta el càrrec de tresoreria? 

o Gènere de la persona que ostenta el càrrec de vocalies? 

o Apareixen en els estatuts criteris d'igualtat? 

o Han de complir les juntes directives de les vostres associacions un criteri 

de paritat? 

o Té la vostra associació un Pla d'Igualtat? 

o Té la vostra associació un Protocol d'actuació enfront de la violència de 

gènere? 

o Estan escrits els estatuts amb llenguatge inclusiu? 

o Organitzeu activitats que treballen la igualtat? 

o Té la vostra associació una estructura horitzontal o vertical? 

o En les assemblees, es gestionen els torns de paraula? 

 

12. Precs i preguntes 

Sense cap prec ni pregunta, conclou l’Assemblea.  
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