
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 28 D’OCTUBRE DEL 2020 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 

                                                                                                                                                                                    

 

ENTITATS ASSISTENTS 

 Entitats acreditades com a membres de ple dret: 

A.C.V. TIRANT LO BLANC, AEGEE, AIESEC EN VALENCIA, AMICS DE VALENCA-ESCOLTES 

DE L’HORTA, APOSTA JOVE-UGT PV, ASOC. ESCUELA DE ANIMADORES JUVENILES 

INSIGNIA DE MADERA, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-213, AS. INFANTIL Y JUVENIL NOU 

GRUP. SAN VICENTE FERRER, AS. JÓVENES MUSULMANES EN VALÈNCIA, ASOCIACIÓN 

SEMPRE AVANT, BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ, BONAGENT, CENTRE JUVENIL 

AMICS, CENTRE JUVENIL ENTRE AMICS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, GRUP JOVE 

CENTRE EXCURSIONISTA, JOVENTUT PRECARIA, JOVES D'ESQUERRA UNIDA-PV, JOVES 

SOCIALISTES DE VALÈNCIA, JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, MOVIMENT ESCOLTA DE 

VALENCIA, MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA, NUEVAS GENERACIONES DEL 

PARTIDO POPULAR, ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, UNIÓ D’ESTUDIANTS, 

VALENCIA MOVEMENTS, VALORA GAMES I YMCA.  

 Invitacions i Representants 

Representants de la Comissió Permanent i de l’equip tècnic 

Representant de  Go Europe, Cooperació Internacional i Dones Joves i Feministes del 

País Valencià. 

 

Lloc: A causa de l'estat d'alarma declarat pel Govern per la crisi de la COVID-19, 

aquesta assemblea es va dur a terna de forma on-line utilitzant la plataforma ZOOM 

Hora: 18:00h  

 

Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 28 entitats 

Nombre de delegats/des: 42 persones delegades 

Nombre d’entitats observadores acreditades: 0 entitats 

Nombre de persones acreditades com a representants: 9 persones acreditades 

 

 



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, de l’informe d’altes i baixes 

4. Lectura i aprovació, si escau, del Pla de Treball 2020-2021 

5. Lectura i aprovació, si escau, del Pressupost 2020 

6. Inclusió d’un nova finalitat en l’article 2 dels Estatuts del CJV 

7. Presentació del nou web del CJV 

8. Precs i preguntes 

Ana Domínguez, Presidenta del Consell de la Joventut de València, dona la benvinguda 

i presenta l'Assemblea General Ordinària (AGO). En primer lloc, abans de començar 

amb l’ordre del dia de l’assemblea, agraeix la participació de totes les persones 

delegades. Explica que aquest encontre torna a ser un èxit de convocatòria, malgrat 

tractar-se d'una reunió on-line a causa de la situació d'alerta sanitària que impedeix les 

reunions presencials d'un nombre tan gran de persones. 

A continuació explica que el contingut d'aquesta assemblea sol tractar-se en el primer 

trimestre de l'exercici per a aprovar el Pla de Treball i el pressupost del CJV que 

marquen les línies estratègiques de l'any. No obstant això, el 10 de març de 2020 el 

CJV va convocar l'assemblea de canvi de Comissió Permanent i, dies després, va ser 

aprovat l'estat d'alarma que ens va confinar i va canviar la metodologia de treball de 

totes les entitats, inclosa la nostra. Després, la incertesa dels aforaments permesos i la 

por als rebrots, han fet que es dilatara més en el temps aquesta convocatòria. 

Finalment, es va decidir convocar aquesta assemblea de forma telemàtica per a poder 

debatre sobre el treball i la capacitat d'adaptació de l'entitat en aquestes dates tan 

complicades. 

Abans de començar amb la lectura de les acreditacions de l’assemblea, fa un resum del 

funcionament de la plataforma ZOOM i de les temes es van a tractar en l’assemblea.  

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. 

 

  



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

La Presidenta de l’assemblea recorda que l'ordre del dia es va enviar a les entitats 

juntament amb la convocatòria i tota la documentació d'aquesta assemblea. A 

continuació s’obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i es procedeix a la votació.  

S'aprova per unanimitat I‘ordre del dia.  

 

2. 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 i es tracta de l'acta de 

l'Assemblea General Extraordinària del 10 de març de 2020. 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. 

S’aprova l’ acta de l’Assemblea General Ordinària del 10 de març de 2020 amb un 

95% de vots a favor i 5% d’abstencions.  

 

3. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes 

La presidenta de l’assemblea recorda que l’informe d’altes i baixes es va enviar a les 
entitats juntament amb la convocatòria i tota la documentació d'aquesta assemblea. A 
continuació li dona el torn de paraules al Secretari de la 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, estudiades per la Comissió Permanent els diferents 
casos, proposem a I ‘assemblea les següents modificacions del nostre cens:  
 

INFORMES POSITIU 

ALTA 

A PLE DRET:  

 Associació Dones Joves i Feministes del País Valencià  
MOTIVACIÓ:  
- Acompleix els requisits de l’article 5.1.  
- Presenta la documentació que es requereix a l’article 7.1. en temps i forma.  
 

INFORMES NEGATIUS 

ALTA 

A PLE DRET: 

 Associació Valenciana de Estudiantes – ASVAES 

 Erasmus Student Network Valencia - ESNV 
MOTIVACIÓ: 
- No presenta la documentació que es requereix a l’article 7.1. en temps i forma. 
 

 



El secretari 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. DONES JOVES I FEMINISTES DEL PAÍS VALENCIÀ  

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. JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO 

13. AS. SEMPRE AVANT 

14. AS. VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA-AVEB 

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

16. BLOC JOVE NACTONALISTA VALENCTA 

17. BONAGENT 

18. CENTRE JUVENIL AMICS 

19. CENTRE JUVENIL ENTRE AMICS 

20. COOPERACIÓN I NTERNACIONAL 

21. CRUZ ROJAJUVENTUD 

22. ELSA. THE EUROPEAN LAW STUDENTS'ASSOCIATION VLNC 

23. EMA 

24. FAAVEM 

25. GO EUROPE 

26. GRUP JOVE CENTRE EXCURSTONISTA. 

27. GRUPO SCOUT FENIX 

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

29. JOVENTUT PRECARIA 

30. JOVES AMB INICTATIVA 

31. JOVES DE CCOO-PV 

32. JOVES D'ESQUERA UNIDA-PV 

33. JOVES SOCIALISTES DE VALÉNCIA 

34. JUNIORS MOVIMENT DIOCESA 

35. MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA 

36. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

37. NUEVAS GENERACIONES DEL PP 

38. ORGANTZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

39. UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS 

40. VALENCIA MOVEMENTS 



41. VALORA GAMES 

42. YMCA 

COM ENTITATS OBSERVADORES 

1. BLOC D’ESTUDIANTS AGERMANATS 

 

Abans de passar a la votació, la Presidenta li dona el torn de paraula a la representant 

de l’associació Dones Joves i Feministes del País Valencià per a presentar l’entitat.  

Seguidament s’aprova l’informe d’altes i baixes amb un 74% de vots a favor i 26% 

d’abstencions.  

 
4. Lectura i aprovació, si escau, del Pla de Treball 2020-2021 

La Presidenta de la CP pren la paraula i fa un breu balanç de com ha sigut el procés de 

disseny del Pla de Treball biennal que es presenta i que va ser enviar amb la 

documentació de l'assemblea. Assenyala que està dividit en 9 àrees i que cada persona 

membre de la Comissió Permanent serà l'encarregada de presentar l'àrea de la qual és 

responsable. 

A. RELACIONS INTITUCIONALS (Presenta Ana Domínguez)  

Aquest bloc està dividit en tres eixos sobre els quals es volen prioritzar els recursos: (1) 

Relacions institucionals amb l’administració pública i altres entitats (2) Relacions amb 

les entitats membre i observadores del Consell de la Joventut de València i (3) 

Promoció del Consell de la Joventut de València. Amb aquests objectius es vol 

aconseguir representar els interessos de la joventut de Valencià davant l’administració.   

 

B. COMUNICACIÓ (Presenta Carles Vera)  

Els eixos que conformen aquesta àrea són: (1) Comunicació interna amb les 

associacions del CJV, (2) Comunicació amb institucions i altres entitats col·laboradores, 

(3) Mitjans de comunicació tradicionals i xarxes socials i (4) Formació en matèria de 

tècniques comunicatives. A través d'aquests eixos es vol mantenir una comunicació 

fluida amb les associacions i millorar la difusió de totes les accions que desenvolupa el 

CJV. Explica que aquestes accions es duen a terme amb la col·laboració d'un tècnic de 

comunicació encarregat de tots aquests objectius i també a través de l'externalització 

de serveis d'edició i maquetació de documents i cartellera. 

 
C. CULTURA, ESPORT, OCI I TEMPS LLIURE (Presenta Jesús Piñero) 

Explica que el CJV vol incidir en aquesta àrea promocionant, d’una banda, l’esport en 

totes les seues vessants, fent incidència en el paper de la dona i l’esport minoritari i de 

base. D’altra banda, manifesta el suport a la joventut creadora de la nostra ciutat i a 

les diferents expressions artístiques que tenen lloc al nostre entorn urbà i que poden 

resultar atractives per a moltes persones joves, donant-los visibilitat i demanant més 

facilitats per a gaudir-los. A continuació detalla les activitats més importants de cada 



bloc, fent recalcament en la necessitat de donar a la joventut una oferta variada d'oci 

educatiu i nocturn des de les associacions i les administracions públiques. 

 

D. DRETS DE LA CIUTADANIA (Presenta Rocío Barbeito) 

Afirma que la joventut té dret a la salut biopsicosocial, a un habitatge i una ocupació 

digna i a desenvolupar el seu projecte de vida amb la mateixa igualtat d’oportunitats 

que la resta de col·lectius. Aquesta premissa està hui lluny de ser una realitat, per la 

qual cosa és imprescindible prendre mesures davant la precarietat laboral i la 

mancança de rellevància en l’agenda política. Per això, aquest bloc està dividit en 

accions dirigides a (1) salut pública, (2) habitatge i emancipació juvenil i (3) justícia i 

política. 

 

E. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (Presenta Maysun Asari)  

Desenvolupar accions per a promoure la sostenibilitat en la joventut en termes 

d'igualtat, justícia i solidaritat resulta una obligació que com a CJV no vol eludir. Per 

això, aquest bloc està dividit en quatre eixos: (1) Escletxa digital, (2) ocupació, (3) 

mobilitat i urbanisme sostenible i (4) sostenibilitat. Explica en concret un dels projectes 

més interessants d’aquesta àrea: els Premis de València, ciutat Jove i Verda 2020, que 

compta amb un jurat format per dotze persones representants d’associacions juvenils 

del CJV. 

 

F. EDUCACIÓ (Presenta Lucía García) 

Explica que aquesta àrea és la base del treball del CJV, el qual ha de fomentar 

l'associacionisme i la participació juvenil com a instrument per a influir en la societat a 

través del seu àmbit d'actuació i per a involucrar a la joventut en els processos de 

presa de decisions. Aquest bloc està dividit en dos eixos: (1) Activisme social en 

matèria d'educació formal i (2) Accions d'educació no formal. Comunica que una de les 

accions més importants en aquesta àrea és la Fira d'Associacions que, donada la 

situació d'alerta sanitària que travessa el país, s'ha hagut de suspendre. 

 
G. UNIÓ EUROPEA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Presenta Javier Lahuerta) 

En aquesta àrea es vol promoure diferents accions dirigides a acostar a Europa als i les 

joves valencianes i donar l'oportunitat a aquestes de conèixer Europa a través de 

projectes d'intercanvi, prioritzant a joves amb menys oportunitats. D'aquesta manera, 

aquest bloc està dividit en tres eixos: (1) València, Referència Internacional per a la 

Joventut, (2) Oportunitats Europees i (3) Cooperació Internacional. 

 

H. IGUALTAT (Presenta Victoria López)  

L’àrea d’Igualtat es presenta com espai de reivindicació, proposta i formació en 

matèria de drets i llibertats de gènere, orientació, diversitat funcional i cultural, tant 

per al conjunt de la joventut de la ciutat com per al teixit associatiu. Molt especialment 

les desigualtats per motiu de gènere, la violència masclista o les discriminacions per 

orientació o identitat sexual encara són una realitat que pateixen les persones joves, 



també a la ciutat de València. Així l’àrea està dividida en cinc eixos: (1) Diversitat 

funcional, (2) Antiracisme i xenofòbia, (3) Feminismes, (4) Igualtat econòmica de les 

persones joves i (5) Diversitat sexual.  

 

Després de resumir el pla de treball, s’obri un torn de paraules per a debatre les 

qüestions concretes del projecte. En primer lloc, la delegada de YMCA sol·licita que el 

CJV reivindique una millor dotació de serveis esportius en la ciutat, amb especial 

interès en els barris més humils. En segon lloc, la delegada de Joves d’Esquerra Unida 

també demana que el CJV reivindique que els descomptes del carnet jove per a 

mobilitat en Renfe i Alsa també es puguen aplicar a persones majors de 26 anys. La 

presidenta accepta aquestes propostes amb el compromís d’incloure'l en el Pla de 

Treball, tot i que la segona proposta no és competència municipal sinó estatal. 

Seguidament s’aprova el Pla de Treball 2020-2021 amb un 88% de vots a favor, 10% 

d’abstencions i 2% de vots en contra.  

 

5. Lectura i aprovació, si escau, del Pressupost 2020 

La Presidenta explica que el document que se sotmetrà a votació l'enviem juntament 

amb la resta de documents de l'Assemblea. Per a presentar-ho pren la paraula Javier 

Piero, tresorer de la Comissió Permanent, que explica el document estructura de la 

següent manera: En la primera pàgina del document es poden vore les despeses 

pressupostades per a 2020 i en la segona el sumatòria de tots els ingressos previstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m PRESUPUESTADO 

 

 
 

DESPESES 

PREVISTES 

CAPITOL I – PERSONAL 

1.1.- Sous i Seguritat Social 

1.2.- Formació treballadors 

1.3.- MOD 111. Rendiment dinerari d'activitats econòmiques 

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS 

2.1.- Subministraments 

2.1.1- Hosting i domini de la web 

2.1.2- Línia de telèfon mòbil 

2.2.- Despeses Administratives 

2.2.1.- Material d'oficina 

2.2.2.- Copies i materials d'impresions 

2.2.3.- Ordinador portatil 

2.2.4.- Programes gestió COVID-19 

2.3.- Primes d'assegurances 

2.3.1.- Asseguraça d´activitats 

2.4 Serveis Professionals 

2.4.1.- Gestoria 

2.4.2.- Proteccio de dades 

2.4.3.- Prevenció de riscs laborals 

2.5.- Reunions Estatutaries 

2.5.1.- Assemblees 

2.5.2.- Comissió Permanent 

2.6.- Material Inventariable 

2.6.1.- Recursos compartits 

2.7.-Fulles de liquidació 

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES 

3.1.- Despeses financeres 

3.1.1.- Transferències i comissions diverses 

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS 

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. 

XXIV Fira d'Associacions 2020. Estructura 

Grafiti col·laboratiu 

Trobada entitats 

Assessoria per a associacions 

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

associatiu i la participació juvenil. 

KA1 Use Less, Re-Use More 

Talleres 

Resultats del Plá d'Igualtat 

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. 

Estudi del jovent 

Debat Estat de la ciutat 

Campanyes (serveis d'edició de campanyes) 

Campanyes (publicitat) 

Campanya "Crea tu associació en un tres i no 

Programes d'edicció de cartelleria 

Nit de monòlegs 

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. 

Xarxa de Corresponsals 

Xarxa de Dones Joves 

Dinamització de Xarxes 

Taller #Embaixadoresperlaigualtat 

Relació amb altres Consells de la Joventut 

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. 

Baile: Diversitat funcional 

Formació de Valencià 

Valencia Ciudad Europea de la Joventut 

Orgullo LGTB 

Premis València, jove i verda 

Concurs fotografia reivindicativa 

Concurs reconeiximent artistes valencians 

TOTAL 

73 449,36 € 

72 499,36 € 

500,00 € 

450,00 € 

6 615,00 € 

300,00 € 

180,00 € 

120,00 € 

1 040,00 € 

120,00 € 

270,00 € 

450,00 € 

200,00 € 

475,00 € 

475,00 € 

3 130,00 € 

2 500,00 € 

320,00 € 

310,00 € 

800,00 € 

300,00 € 

500,00 € 

750,00 € 

750,00 € 

120,00 € 

300,00 € 

300,00 € 

300,00 € 

72 498,00 € 

 
3 930,00 € 

 
1 200,00 € 

1 610,00 € 

670,00 € 

450,00 € 
 

24 428,00 € 
 

18 728,00 € 

4 500,00 € 

1 200,00 € 

 
27 520,00 € 

 
14 000,00 € 

5 500,00 € 

4 500,00 € 

600,00 € 

300,00 € 

120,00 € 

2 500,00 € 

 
4 670,00 € 

 
650,00 € 

150,00 € 

2 870,00 € 

800,00 € 

200,00 € 

 
11 950,00 € 

 
300,00 € 

100,00 € 

1 250,00 € 

900,00 € 

6 700,00 € 

1 500,00 € 

1 200,00 € 

152 862,36 €

mailto:permanent.cjv@gmail.com


Després d’explicar el pressupost de 2020, s’obri un torn de paraules per a debatre les 

qüestions concretes del projecte.  

 

En primer lloc, pren la paraula la persona delegada per l’associació Organización 

Juvenil Española que pregunta per la possibilitat de sol·licitar material del CJV per a la 

seua associació i també per com podria gaudir dels cursos de valencià del Consell. El 

tresorer indica que existeixen bastants recursos a la disposició de les associacions que 

se sol·liciten a través del web. D'altra banda explica que el CJV organitza anualment 

cursos intensius de preparació dels exàmens de C1 i C2 oficials de la JQCV. En aquests 

cursos les persones sòcies d'entitats del CJV tenen prioritat per a obtenir la plaça i 

s'anima a les associacions a participar d'aquest projecte. A continuació, la persona 

delegada de Joves d'Esquerra Unida pregunta per la partida denominada “Assessoria 

per a associacions”. La Presidenta explica que és una partida destinada a ajudar i 

assessorar les associacions en temes administratius i fiscals que no puguen ser 

regruixos amb els recursos tècnics propis del CJV. 

Seguidament s’aprova el Pla de Treball 2020-2021 amb un 86% de vots a favor, 11% 

d’abstencions i 3% de vots en contra.  

 

6. Inclusió d’un nova finalitat en l’article 2 dels Estatuts del CJV 

La presidenta explica que els estatuts del CJV, aprovats el 9 de març de 2020, després 

d'un procés participatiu molt complet, poden ser revisats a petició de l'assemblea o de 

la Comissió Permanent. En aquest cas, és la Comissió Permanent la que sol·licita a 

l'Assemblea incloure una modificació d'aquests estatuts. En concret en l'article 2 sobre 

les finalitats del Consell: Incloure que el CJV treballa per a “aconseguir l'efectiva 

igualtat entre dones i homes i la defensa de les persones i col·lectius LGTBI” en l'article 

2 dels estatuts que defineix les finalitats de la nostra entitat. 

L'article 2 dels estatuts seria de la següent forma una vegada aprovada la modificació: 

 Article 2. Fins  

1. El Consell de la Joventut de València té com a finalitats:  

a. Fomentar l’associacionisme juvenil estimulant la creació i desenvolupament 

d’associacions, prestant el suport assistencial que els fora requerit, i la promoció del 

voluntariat de conformitat amb la Llei 14/2018, de 18 de novembre, d’Associacions de 

la Comunitat Valenciana i la Llei 45/2015, de  14 d’octubre, de voluntariat, sense 

prejudici de les competències de l’Administració corresponent. 

b. Promoure iniciatives que asseguren la participació de les persones joves en la vida 

política, social i cultural de la ciutat de València, especialment en les qüestions que els 

afecten d'una manera directa, ajudant així al ple desenvolupament dels i les joves i a la 

seua plena incorporació a la vida ciutadana.  

c. Coordinar i representar l’associacionisme juvenil i les persones joves de la localitat 

davant de l’administració corresponent com a òrgan màxim de representació i 

interlocució.  



d. Ser l’interlocutor vàlid davant l’administració municipal i aquells organismes 

relacionats amb la joventut.  

e. Elaborar i promoure el debat i els estudis sobre la realitat de la joventut en la 

localitat.  

f. Coordinar-se amb altres consells de la joventut d’altres municipis i amb el Consell 

Valencià de la Joventut per a desenvolupar projectes en l’àmbit de la joventut.  

g. Facilitar la col·laboració entre les associacions que el formen, així com els col·lectius 

o altres formes d’organització juvenil que hi hagen a la ciutat.  

h. Difondre entre les persones joves els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels 

drets humans.  

i. Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma.  

j. Aconseguir l'efectiva igualtat entre dones i homes i la defensa de les persones i 

col·lectius LGTBI  

k. Aquells altres qualsevols relacionats amb la joventut i la seua problemàtica. 

A continuació s’obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i es procedeix a la 

votació.  

S’aprova la modificació de l’article 2 dels Estatuts amb un 71% de vots a favor, 18% 

d’abstencions i 12% de vots en contra.  

 

7. Presentació del nou web del CJV 

Per a presentar el nou web del Consell de la Joventut, pren la paraula Rocío Barbeito, 

encarregada de comunicació de la Comissió Permanent. Indica que la motivació per la 

qual s'ha decidit invertir en l'actualització de la web és que estava molt antiquada, era 

lenta i no era fàcil i intuïtiva d'utilitzar. Els objectius que es proposaven per a la nova 

edició era senzillesa, pragmatisme i utilitat. En el moment de la presentació falta 

encara una mica de contingut, però a poc a poc s'aniran penjant les notes de premsa, 

convocatòries, estudis i informes per a tindre una web viva i actualitzada. Indica que la 

llengua vehicular de la web és el valencià, però és un web bilingüe. També es publicarà 

el contingut sobre projectes europeus en anglès. 

 

8. Precs i preguntes 

La Presidenta obri un torn de paraules obert per a recollir dubtes. En primer lloc, la 

persona delegada del Moviment Escorta de València agrair a la Comissió per l'esforç 

d'organitzar aquesta assemblea en format en línia. A continuació sol·licita que es tinga 

en compte altres horaris per a la celebració de les assemblees perquè a la seua 

associació els coincideix amb l'horari de treball i és incompatible amb l'horari laboral o 

d'estudis de moltes persones joves. La Presidenta li indica que la Comissió permanent 

sempre intenta tindre en consideració aquestes qüestions a l'hora de convocar una 



reunió, però sempre és complicat que li vinga bé a tothom. En qualsevol cas, indica, 

tindrem en compte això per a la pròxima assemblea. 

Seguidament pren la paraula el delegat de Joves d'Esquerra Unida per animar a les 

persones que han votat en contra o s'han abstingut en alguns punts d'aquesta 

assemblea a explicar la seua motivació, per aportar i debatre sobre els diferents punts. 

La presidenta comparteix la seua reflexió, però afirma que també és lícit si no volen 

explicar la seua argumentació. 

Sense més torns de paraula, conclou l'Assemblea General Ordinària. 
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