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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

09 DE MARÇ DE 2019 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 

 

ENTITATS ASSISTENTS 

 Entitats acreditades com a membres de ple dret: 

 

A.C.V. TIRANT LO BLANC, AEGEE, AMICS DE VALÈNCIA-ESCOLTES DE 

L’HORTA, APOSTA JOVE JOVES DE LA UGT-PV, AS.GRUP SCOUT EDELWEIS X-

213, AS. INFANTIL Y JUVENIL NOU GRUP, AS. JÓVENES MUSULMANES EN 

VALÈNCIA, ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA-AVEB, GO EUROPE, 

GRUP JOVE CENTRE EXCURSIONISTA, JOVES DE CCOO-PV, JERPV - JOVENTUTS 

D'ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ, JOVENTUT PRECARIA, JOVES 

SOCIALISTES DE VALÈNCIA, JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, MOVIMENT 

ESCOLTA DE VALÈNCIA, ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, VALENCIA 

MOVEMENTS i YMCA. 

 Invitacions:  

Representant de Cooperació Internacional.  

Representant de Joventut Precària.  

Representant de Nou Grup.  

Representant de l’Asociación Viento del Pueblo.  

Representants del Centre Juvenil Entre Amics.  

Representants del Centre Juvenil Amics.  

 

Lloc: Campoamor 91  

Hora: 11.30h 

 

Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 19 entitats 

Nombre de delegats/des: 25 persones delegades.  

Nombre d’entitats observadores acreditades: 0 entitats.  

Nombre de delegats/des acreditades observadores: 0 persones delegades. 

Nombre de persones convidades: 10 persones.   

 



2 

 

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 de Gestió del 2018.  

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2018.  

5. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de treball 2019.  

6. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2019.  

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

8. Presentació i aprovació, si escau, de les esmenes a la proposta d’Estatuts del 

CJV.  

9. Presentació i aprovació, si escau, dels Estatuts del CJV.  

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

Ciutat de València. 

11. Precs i preguntes.  

Javier Milán López, com a secretari del CJV inaugura l'Assemblea General Ordinària 

(AGO). En primer lloc, són llegides les acreditacions de I'Assemblea. Procedeix a llegir 

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

indicant que hi ha quòrum i es pot continuar amb I'Assemblea. 

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

El Secretari recorda que I’ordre del dia es va enviar a les entitats amb la informació de 

I‘Assemblea. Fa una lectura de l’ordre del dia i assenyala que, en tractar-se d’una 

assemblea ordinària, hi ha possibilitat de modificació de l’ordre del dia, si així ho 

aproven els delegats i delegades. En aquest sentit, avisa que, previ a l'obertura d'un 

torn de paraules, la Comissió Permanent vol presentar una modificació en l'ordre dels 

punts de l'Assemblea.  

La proposta és avançar el punt 7 (Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'altes 

i baixes) al punt número 3 i que els següents en descendisquen un. La motivació que 

provoca la proposta és que, per a aquest punt, és important que els representants de 

les entitats de les quals s'ha emès informe estiguen presents i algunes d'elles, que ja 

estan presents a la sala, no podran quedar-se a la vesprada, quan està previst 
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aconseguir aquest punt. D'aquesta manera, l'Ordre del dia quedaria de la següent 

manera. 

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. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2018.  

5. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2018.  

6. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de treball 2019.  

7. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2019.  

8. Presentació i aprovació, si escau, de les esmenes a la proposta d’Estatuts del 

CJV.  

9. Presentació i aprovació, si escau, dels Estatuts del CJV.  

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

Ciutat de València. 

11. Precs i preguntes. 

Obert un torn de paraula, sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l'ordre 

del dia amb aquesta modificació. 

S’aprova per unanimitat l’ordre del dia. 

2. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 

El secretari recorda que l’acta de l’assemblea General Ordinària del 15 de setembre 

del 2018 es va enviar a les entitats junt la resta d’informació de I‘Assemblea. Es fa una 

lectura de l’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 l’acta anterior.  

S’aprova per unanimitat l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 15 de setembre 

del 2018.  

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

El Secretari informa que es va enviar juntament amb l'altra documentació de l’AGO, els 

informes d'altes i baixes de les associacions. Explica que l'informe d'altes i baixes que 

ha emès la Comissió Permanent dóna compte de les 4 sol·licituds que s'han rebut 
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durant els últims mesos des de l'Assemblea del CJV. El document té tres informes 

positius d'alta, que acrediten que les entitats han enviat la documentació necessària per 

a donar-se d'alta en el CJV, dins del termini i en la forma escaient i que compleixen els 

criteris establits pels nostres estatuts. Les tres associacions que estan en aquesta 

situació són les següents:  

- Centre Juvenil Amics.  

- Centre Juvenil Entre Amics.  

- Asociación Juvenil Viento del Pueblo.  

El Secretari informa que aquestes tres associacions són entitats que es reincorporen al 

CJV, ja que van ser donades de baixa en l'última assemblea del CJV per inassistència a 

més de 3 assemblees consecutives.  

El Secretari continua explicant que el document d'altes i baixes també compta amb un 

informe negatiu de la sol·licitud de modificació d'estatus de l'associació Joves 

d'Esquerra Unida-PV de membre observador a ple dret, perquè no ha entregat tota la 

documentació. Tot i això, esperem que, per a la pròxima, aquesta associació 

s'incorpore com a entitat de ple dret.  

Una vegada finalitzada l'explicació, el Secretari dóna la paraula a un representant de les 

associacions que es donaran d'alta, si així ho ratifica l’Assemblea: Centre Juvenil Amics, 

Centre Juvenil Entre Amics i l’Associació Juvenil Viento del Pueblo, perquè presenten a 

l’Assemblea la seua entitat. 

En primer lloc, prenen la paraula els representants del Centre Juvenil Entre Amics, 

Centre Juvenil Amics i Associació Viento del Pueblo, els quals fan saber els diferents 

motius pels quals no van poder assistir a les assemblees i van ser per tant fets fora del 

CJV, i expressen la seua voluntat de tornar a formar part del CJV. 

Una vegada han acabat d'explicar les finalitats de les seues associacions, el Secretari 

obri el torn de paraula. 

Pren la paraula un delegat de l’associació Moviment Escolta de València, i demana a les 

entitats que abans han parlat, que expliquen a què persones es dirigeixen i què és el 

que fan principalment. 
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Sense més intervencions, es procedeix a la votació de l’informe d’altes i baixes.  

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

Per tant, el cens actualitzat d'entitats del Consell de la Joventut de València és el 

següent: 

 COM ENTITATS DE PLE DRET: 

1 A.C.V. TIRANT LO BLANC 

2 ACONTRACORRENT DE VALÈNCIA 

3 AEGEE 

4 AIESEC EN VALENCIA 

5 AMICS DE VALÈNCIA-ESCOLTES DE L'HORTA 

6 APOSTA JOVE, JOVES DE LA UGT-PV 

7 AS, JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO 

8 AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-213 

9 AS. INFANTIL Y JUVENIL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER 

10 AS. JÓVENES MUSULMANES EN VALÈNCIA. 

11 
ASOC. ESCUELA DE ANIMADORES JUVENILES INSIGNIA DE 

MADERA (EAJEF) 

12 ASOCIACIÓN SEMPRE AVANT 

13 ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA-AVEB 

14 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE 

FARMÀCIA (AVEF) 

15 BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ. 

16 BONAGENT. 

17 C.J. AMICS. 

18 C.J. ENTRE AMICS. 

19 CRUZ ROJA JUVENTUD 

20 
ELSA- THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION 

VLNC 

21 EMA 

22 FAAVEM 

23 GO EUROPE 

24 GRUP JOVE CENTRE EXCURSIONISTA. 

25 GRUPO SCOUT FENIX 

26 JOVES DE CCOO-PV 
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27 
JERPV - JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS 

VALENCIÀ 

28 JOVENTUT PRECÀRIA 

29 JOVES SOCIALISTES DE VALÈNCIA 

30 JOVES AMB INICIATIVA 

31 JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ 

32 MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA 

33 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

34 NUEVAS GENERACIONES DEL PP 

35 ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

36 UNIÓ 

37 VALENCIA MOVEMENTS 

38 YMCA 

 COM ENTITATS OBSERVADORES: 

1 BEA 

2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

3 JOVES D'ESQUERRA UNIDA-PV 

 

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2018.  

El Secretari explica que el document que es sotmetrà a votació l'enviem juntament 

amb la resta de documents de l'Assemblea. Per a presentar-ho es projecta un vídeo en 

el que s'expliquen les principals accions que s'han dut a terme enguany distribuïdes en 

10 àrees:  

Relacions Institucionals: S’explica que la Comissió Permanent ha volgut focalitzar-se 

en aquesta àrea per a traslladar de manera eficaç i real l’opinió del jovent i de les 

associacions juvenils davant totes les institucions on es realitzen polítiques de Joventut. 

Entre les accions més importants el 2018 han sigut: 

- Establir els principals actius socials creant un sociograma per a trobar els principals 

actius.  

- Conèixer les polítiques i estratègies per a la Joventut, establint comunicació amb 

les principals Regidories de l’Ajuntament de València per a conèixer el seu impacte 

en la població jove.  
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Gestió interna: Els majors esforços en l’àrea de gestió interna han anat dirigits 

principalment al procés d’elaboració dels nous Estatuts del Consell, i a millorar les 

relacions interassociatives a través d’encontres, com la trobada d’entitats de Setembre.  

Emancipació: La principal acció va ser la Fira d’Associacions, que va estar centrada 

en l'emancipació dels i les joves de la ciutat, i vam poder debatre directament amb la 

Fundació València Activa sobre les accions públiques municipals en matèria d'ocupació 

juvenil. També vam organitzar un taller sobre sindicalisme i drets laborals per a les 

persones joves a la Universitat de València. 

Igualtat i LGTBI+: Aquesta àrea ha sigut una de les quals més suport ha rebut. La 

Xarxa de Dones Joves ha sigut partícip de totes les accions, i això ha sigut clau per a 

l’adequada gestió de les reivindicacions, propostes i formació que presentem en el Pla 

de Treball, realitzant tallers com el de detecció i intervenció de la violència de gènere 

o campanyes vinculades a l’àrea en els dies Nacionals. 

Educació i promoció per a la salut: En aquesta àrea teníem grans projectes 

planificats per al 2018. Vam participar en els debats de “València, ciutat saludable”, 

organitzat per la Regidoria de Sanitat, Salut i Esports, a més de treballar en la guia de 

Bones Pràctiques Ambientals que volem publicar el 2019.  

L’associacionisme, participació i el voluntariat: La promoció de 

l’associacionisme, la participació i el voluntariat ha sigut l’objectiu més important per al 

Consell i, per tant, la gran majoria de les accions que s’han dut a terme compleixen 

també amb aquest objectiu. Una de les accions a la qual hem dedicat més esforços és a 

la participació de les associacions en el Pla de Treball del Consell.  

Comunicació: L’àrea de comunicació té com a principal finalitat projectar la imatge i 

la veu del Consell com a portaveu de les reivindicacions de la gent jove i de les 

associacions juvenils de la nostra ciutat. En 2018, a més de fer difusió i promoció tant 

interna com externa, es va crear un grup de WhatsApp per a tots i totes nosaltres i 

hem organitzat un tallers d’oratòria, comunicació no verbal i comunicació escrita, 

col·laborant amb la universitat. 

Relacions europees i internacionals: S’ha executat el projecte Erasmus+ “100% 

Youth Policies”, que tracta de fomentar la participació de la gent jove en assumptes 
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que l’afecta mitjançant el diàleg estructurat i tallers d’experiències Erasmus, a més del 

projecte Erasmus + “Equality in law, equality in work” 

Cultura i política lingüística: L'acció més important que s’ha dut a terme en 

aquesta matèria ha sigut els cursos de valencià, que han permès a quasi 150 persones 

joves preparar-se els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.  

El Secretari, abans d’obrir un torn de paraules, explica que existeix la iniciativa per part 

de l’àrea internacional del CJV, de demanar a l’Ajuntament de València presentar-se 

com a candidata a ciutat europea de la joventut per a 2022, la qual cosa no ha pogut 

ser per les eleccions i la càrrega de treball que suposa. Tot i això, la documentació 

existeix i es podria tractar de demanar-ho el pròxim any. 

A continuació, s’obri un torn de paraules. Pren la paraula un delegat de l’associació 

Moviment Escolta de València, el qual pregunta si la Fira, en estar planificada per a fer-

se al riu, continuarà sent entre setmana com s’ha fet fins ara a la universitat, per captar 

a l’estudiant de pas, o es farà en cap de setmana al ser en un espai diferent. A més 

dóna l'enhorabona pel treball realitzat a la Comissió Permanent. El President del 

Consell respon que la idea està sobre la taula i que s’informarà pròximament.  

Sense més intervencions, es procedeix a la votació de l’informe de gestió del 2018.  

S’aprova per unanimitat l’informe de gestió de 2018. 

5. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe econòmic de 2018.  

El Secretari explica que el document que se sotmetrà a votació l'enviem juntament 

amb la resta de documents de l'Assemblea. Per a presentar-ho es projecta un vídeo de 

la tresorera que no ha pogut assistir. La tresorera del CJV explica el següent:  

L’informe de gestió té dues pàgines. En la primera d'elles reflectim totes les despeses 

de l'any i, en la segona, tots els ingressos i els resultats de l'exercici.  

En la primera pàgina hem desglossat les despeses segons l'estructura tradicional:  

En el document es pot comparar en dues columnes les quanties que pressupostem a 

l'abril de 2018 i les despeses reals amb data 31 de desembre de 2018.  
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DESPESES 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESSUPOSTAT EXECUTAT 

CAPITOL I – PERSONAL 62.500,00 € 62.803,59 € 
 1.1.- Sous i Seguritat Social 62.000,00 € 61.349,96 € 

  
 

 
TREBALLADORS (COST TOTAL) 

35h/setm. * 12m 27.254,10 € 

35h/setm. * 12m 27.437,65 € 

35h/setm. * 1m 2.577,46 € 

4h/setm. * 11 setm. 2.079,27 € 

5h/setm. * 9 setm. 1.502,48 € 

4h/d* 4d 249,50 € 

4h/d* 4d 249,50 € 

 MOD 111. Rendiment dinerari d'activitats econòmiques 500,00 € 831,63 € 

Deuda 2016 con Hacienda - € 622,00 € 

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS 6.479,00 € 6.664,08 € 
 2.1.- Subministraments 50,00 € 42,29 € 
 2.1.1- Hosting i domini de la web 50,00 € 42,29 € 
 2.2.- Despeses Administratives 1.500,00 € 664,44 € 

 2.2.1.- Material d'oficina 1.000,00 € 445,60 € 

2.2.3.- Copies i materials d'impresions 500,00 € 218,84 € 
 2.3.- Primes d'assegurances 150,00 € 678,55 € 
 2.3.2.- Asseguraça d´activitats 150,00 € 678,55 € 

 2.4 Serveis Professionals 4.129,00 € 4.387,01 € 

 2.4.1.- Gestoria 3.700,00 € 3.511,80 € 

2.4.2.- PRODAT 379,00 € 322,27 € 

2.4.3.- Comunicacions i enviaments 50,00 € 280,94 € 

2.4.4.- Prevenció de riscs laborals - 272,00 € 
 2.8.- Reunions Estatutaries 350,00 € 404,72 € 

 2.8.1.- Assemblees 200,00 € 252,35 € 

2.8.2.- Comissió Permanent 150,00 € 152,37 € 
 Fulles de liquidació 300,00 € 487,07 € 

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES 450,00 € 222,00 € 
 3.1.- Despeses financeres 450,00 € 222,00 € 
 3.1.1.- Transferències i comissions diverses 450,00 € 222,00 € 

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS 50.350,00 € 41.649,64 € 

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. 

 
10.000,00 € 

 
8.500,82 € 

  
XXIII Fira d'Associacions 2018 

Estructura 6.446,76 € 

Menjar 327,17 € 

Altres 1.383,33 € 

Encontre d'Entitats. 15 de setembre. 343,56 € 

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

associatiu i la participació juvenil. 

 
10.400,00 € 

 
10.619,60 € 

  
KA3 100% Youth Decided Youth Policies 

Suport organitzatiu 1.107,69 € 

Trobada Oci 1.060,53 € 

Viatges 5.978,53 € 

Plá d'Igualtat 2.000,00 € 

Formació en Proteccio de dades. 20 de setembre. 371,00 € 

Altres 101,85 € 

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. 

 
12.000,00 € 

 
11.625,18 € 

 
KA1 Equality in law, equality in work 

Suport organitzatiu 3.058,86 € 

Viatges 7.310,88 € 

Merchandaising 830,94 € 

Menjar de Nadal. 14 de desembre. 281,20 € 

Altres 143,30 € 

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. 

 
9.400,00 € 

 
5.999,38 € 

  
Tallers 

Sindicalisme. 11 de 380,72 € 

Oratoria, 18 de 128,80 € 

Alakazum. 21 de 298,80 € 

Taller d'igualtat amb la CFM. 28 de novembre 1.145,93 € 

Relació amb altres Consells de la Joventut 269,80 € 

 

Xarxes del CJV 

X. Corresponsals 38,53 € 

X. Dones Joves 565,21 € 

Xarxes en general 2.157,41 € 

Dinamització de 1.014,18 € 

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. 

 
8.550,00 € 

 
4.904,66 € 

 
Tallers 

Diversitat Sexual 25,38 € 

Asexualitat 124,01 € 

Estudi del jovent 1.100,00 € 

Dinamització de Projectes de la ciutat 1.809,88 € 

Formació de Valencià (C2) 1.395,89 € 

Formació en projectes europeus 400,01 € 

Altres 49,49 € 

TOTAL 119.779,00 111.339,31 
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En el segon full del document, es pot vore els ingressos que hem tingut enguany.  

El de major quantia ha sigut el Conveni amb el Servei de Joventut l'Ajuntament de 

València. 

INGRESSOS 2018 

Per tant, el resultat de 2018 (INGRESSOS – DESPESES)= 11.669,72 € * 

No obstant, cal fer dues consideracions:   

- La primera d'elles és que falten per executar 3.856,23€ del projecte de KA3 100% 

Youth Decided Youth Policies.   

- L'any passat en el procés de justificació de l'Ajuda de l'IVAJ ens van tirar cap arrere 

2.962,67€, diners que ja havíem gastat. Aquests diners, per tant, es restarien del 

romanent de l'any 2017.   

Per tant, el romanent del 2018 és de 4.850,82€.   

A continuació, s’obri un torn de paraules.  

Pren la paraula una delegada de l’Associació Valencia de Espina Bífida - AVEB per a 

preguntar què és Alakazum!, a la qual cosa la vocal encarregada de l’àrea de cultura de 

la Comissió Permanent respon que és un joc de cartes del mateix creador que La 

Fallera Calavera.  El delegat del Moviment Escolta de València pregunta a què es 

destinarà el remenant de 4800€ i la tècnica del Consell de la Joventut respon que està 

inclòs al pressupost de l’any que ve, i es farà servir per a avançar les subvencions que 

no es cobren fins a finals d’any.  

Una delegada de l’Associació Jóvenes Musulmanes en València - AJMV pregunta quins 

països han participat als projectes Erasmus d’enguany. El tècnic del Consell assenyala 

que als projectes KA1 han participat Polònia, Lituània, Bulgària, Grècia, Croàcia i 
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Espanya, i als KA3, Portugal, Espanya i Bulgària. La delegada de  l’Associació Jóvenes 

Musulmanes en València - AJMV pregunta si existeix cap document o memòria sobre 

les accions portades a terme en el marc dels projectes internacionals, i el tècnic del 

Consell respon que li enviarà un mail amb la informació. Per últim, la delegada de  

l’Associació Jóvenes Musulmanes en València - AJMV pregunta si d’Espanya s’ha enviat a 

participants a intercanvis a l’estranger, i el tècnic del Consell respon que pel format 

dels projectes no ha fet falta viatjar fora, però sí que el CJV és entitat d’enviament i 

acollida de projectes de voluntariat europeu i hi ha dues companyes en voluntariats a 

Croàcia.  

Pren la paraula un representant de Joventut Precària per a preguntar si s’ha contractat 

algun servei de prevenció de riscs laborals, ja que apareix al pressupost d’enguany. La 

técnica del Consell de la Joventut respon que s’ha fet perquè és obligatori i no s’havia 

fet abans. 

Sense més intervencions, es procedeix a la votació de l’informe econòmic de 2018.  

S’aprova per unanimitat l’informe econòmic de 2018. 

6. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball de 2019.  

El Secretari recorda que aquest document el vam manar amb la resta de 

documentació. Dóna la paraula al President que explica com treballarem aquest 

document. 

El President explica que per a treballar el document del Pla de Treball de 2019, 

utilitzarem uns fulls de treball que estan disposats en l'hall en els quals apareixen les 

diferents accions de cada àrea que falten per executar o que es desitja repetir del Pla 

de Treball biennal 2018-2019 que es va aprovar en l'Assemblea del 20 d'abril de 2018.  

Cada associació te 10 adhesius amb el logo de la seua entitat que utilitzarà per a 

marcar les accions de les diferents àrees en les quals vol col·laborar. A més, en cada 

full de treball hi haurà una persona membre de la Comissió Permanent que informarà 

sobre aquestes accions i recolliran totes les propostes que els delegats i delegades.  

El resultat final, ens ajudarà a enfocar les futures accions del CJV prioritzant les accions 

que compten amb l’interès d'un major nombre d'entitats. 
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A continuació s'indica la relació d'accions i entitats relacionades resultat de la dinàmica 

de treball explicada. 

Relacions Institucionals 

A1.1. Crear un Sociograma per a trobar els principals actius que puguen beneficiar 

l'actuació del CJV. 

A4.1. Trobades amb consells locals de la joventut. 

A4.3. Trobades amb els Centres Municipals de Joventut de València. 

A7.1. Elaboració d'articles d'opinió per defensar la situació de la joventut.  

JERPV // CCOO // Joventut Precària 

A8.1. Recerca d’associacions juvenils de la ciutat de València per a enfortir el CJV. 

As. Valenciana de Espína Bífida-AVEB // Nou Grup// Juniors 

Gestió Interna 

B1.1. Programa de cures: Marc intern per millorar les relacions entre totes les actrius i 

actors del CJV. 

B1.2. Reunions de la Comissió Permanent obertes a totes les entitats membres. 

Jóvenes Musulmanes de Valencia 

B1.3. Trobada anual d’entitats membre del CJV. 

Jóvenes Musulmanes de Valencia // A.C.V. Tirant Lo Blanc // Centre Juvenil Entre Amics // Nou 

Grup 

B4.1. Foment  d’espais de treball per a la Joventut i gestió del coworking. 

Jóvenes Musulmanes de Valencia // A.C.V. Tirant Lo Blanc 

Igualtat i LGTBI+ 

C1.1. Creació d’un pla d’igualtat. 

C1.3. Mobilitzar a les persones llatinoamericanes joves amb problemes de diferents 

àmbits, social, econòmic, entre altres. 

YMCA 
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C2.4. Formació a la cort fallera en perspectiva de gènere i feminisme. 

Centro Juvenil Entre Amics // Nou Grup // Centro Juvenil Amics 

C2.5. Formació en anti-odi i no discriminació. Històries de vida del col·lectiu trans 

(lambda). 

Jóvenes Musulmanes de Valencia // A.C.V. Tirant Lo Blanc // Centro Juvenil Entre Amics // Nou 

Grup 

C2.6. Taller sobre menstruació. Comunitat educativa sobre el cicle menstrual 

sóc1sóc4 

As. Grup Scout Edelweis X-213 

C2.8. Formació en instituts sobre el col·lectiu transsexual 

C3.1. Realitzar campanyes. 

 Jóvenes Musulmanes de Valencia // A.C.V. Tirant Lo Blanc // Centro Juvenil Entre Amics // 

Nou Grup 

C3.2. Promocionar la Xarxa de Dones 

As. Valenciana de Espína Bífida-AVEB // Valencia Movement // Centro Juvenil Entre Amics // 

Nou Grup. 

C4.2. Taller d'esport inclusiu.  

JERPV 

 

Emancipació 

D1.1. Posicionament del CJV en temes d’emancipació. 

Joves de Comissions Obreres-CCOO-PV 

D1.2. Campanyes d’emancipació. 

As. Viento del Pueblo 

D1.3. Campanya activa transversal per a reclamar unes pràctiques remunerades. 

D2.1. Difusió de les ajudes existents en relació a l'habitatge. 

D2.3. Cinefòrum «las hijas del barrio» en relació amb l’àrea d’Igualtat i LGTBI 

D3.4 Tallers sobre la dona i el mercat laboral. 
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Jóvenes Musulmanes de Valencia // Centro Juvenil Entre Amics // Joves de Comissions 

Obreres-CCOO-PV // Joventut Precària 

D3.5. Debat sobre el mercat laboral i els canvis propiciats per la revolució digital. 

Joventut Precària // JERPV 

D3.6. Taller sobre economia social. 

D4.2. Reunions amb la Regidoria de Mobilitat. 

Educació 

Foment de la Formació Professional (Proposta d’adició) 

E2.3. Formació d’accés a la universitat. 

E3.1. Intercanvi d’idiomes.  

YMCA // Nou Grup 

E3.2. Taller d'educació per a la participació. 

Moviment Escolta de València // As. Grup Scout Edelweis X-213 

E3.3. Curs formatiu en primer auxilis.  

YMCA 

E4.1. Taller d’educació afectiva i sexual 

Moviment Escolta de València // As. Grup Scout Edelweis X-213 // Centro Juvenil Entre Amics 

E4.2 Taller de llenguatge de signes 

Moviment Escolta de València 

E4.3 Taller de prevenció a l'assetjament i el ciberbullying. 

Cooperació Internacional // Centro Juvenil Entre Amics 

E5.1. Debats per a visibilitzar les diferències entre sistemes educatius. 

E7.1. Proporcionar curs de monitor de temps lliure. 

YMCA // Nou Grup 

E7.2. Tallers d'oci alternatiu esportiu. 

Valencia Movement 
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E7.4. Crear un equip de formadors del CJV. 

Joventut Precària 

Participació, Voluntariat i associacionisme.  

Reconeixement competències voluntariat (Proposta d’adició). 

F2.1. Convidar a les associacions a les reunions amb les diferents Regidories. 

Jóvenes Musulmanes de Valencia 

F4.2. Creació de noves Xarxes de participació. 

Jóvenes Musulmanes de Valencia // As. Viento del Pueblo 

F5.1. Creació d'una ‘’Bústia Jove’’ digital o física. 

PROMOCIÓ DE LA SALUT 

G1.1. Donar a conèixer els perills que hi ha en les dietes famoses. 

Centro Juvenil Amics  

G2.1. Desmentir l’estereotip que ni ha sobre les malalties mentals 

As. Grup Scout Edelweis X-213 // Nou grup // AEGEE 

G2.2. Recolzar una conducció responsable 

G4.1. Vídeos de sensibilització sobre adicions 

Joves de Comissions Obreres-CCOO-PV 

G4.2. Adherir-se al pla municipal de drogodependència. 

Centro Juvenil Entre Amics  

G5.1. Donar a conèixer el paper de la dona en l’esport. 

Nou grup 

G5.2. Afavorir esports minoritaris. 

AVEB // Valencia Movement 

G6.1. Guia sobre el consum responsable, ètic i bio. 

JERPV // A.C.V. Tirant Lo Blanc // Jóvenes Musulmanes de Valencia 

G6.2. Relacions intergeneracionals. 

Cooperació Internacional 
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G7.1. Guia de bones practiques ambientals. 

Nou Grup // Cooperació Internacional // Moviment Escolta de València // As. Grup Scout 

Edelweis X-213 

CULTURA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

H1.1. Promoció de la cultura valenciana i de la seua llengua. 

H1.2. Fomentar la cultura i l'ús del valencià mitjançant activitats d'oci i festes. 

H2.2. Donar a conèixer els recursos culturals, històric-monumentals, museístics i 

naturals de la ciutat. 

A.C.V. Tirant Lo Blanc  // Joventut Precària // Valencia Movement 

H2.3. Organitzar activitats esportives tant d'esport. 

H2.4. Col·laborar amb mitjans de comunicació. 

H3.3. Crear grups de debat en valencià. 

Jóvenes Musulmanes de Valencia  

H3.4. Cursos de mitjà i superior. 

H4.2. Circuit de música en valencià. 

H4.3. Crear clubs de lectura. 

A.C.V. Tirant Lo Blanc  

H4.5. Espai d'intercanvi de llibres. 

H4.5. Fomentar artistes valencians. 

A.C.V. Tirant Lo Blanc  

COMUNICACIÓ 

I1.1. Canvi del logo del CJV. 

I4.1 Creació d'una biblioteca-diari àudio visual amb fotografies de les reunions i actes 

del CJV. 

I4.2. Afegir enllaços d'interès per als joves en la pàgina web. 
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I5.1. Creació d'una xarxa de contactes d'entitats i institucions d'interès per al jovent. 

I5.2.  Creació d'un grup de Whatsapp amb els representants de les entitats. 

I5.4. Etiquetat massiu, per a fer arribar al màxim possible la informació. 

I6.1. Newsletter-butlletí de notícies que mantinga sempre informada a la gent. 

Moviment Escolta de València // Cooperació Internacional // As. Grup Scout Edelweis X-213 

RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

J2.1. Creació d’un butlletí sobre projectes/concursos internacionals. 

As. Viento del Pueblo // AEGEE 

J2.3. Difondre oportunitats de formació i esdeveniments organitzats per l’agència 

espanyola en matèria d’Erasmus+. 

Nou Grup // AEGEE // Juniors Moviment Diocesà // As. Grup Scout Edelweis X-213 // Jóvenes 

Musulmanes de Valencia  

J4.1. Participar en esdeveniments i cursos de formació organitzats per altres entitats 

europees en altres països. 

Nou Grup // A.C.V. Tirant Lo Blanc // Valencia Movement 

J4.2. Involucrar a membres de la permanent i de les associacions juvenils en 

esdeveniments europeus. 

AEGEE 

J3. Integrar a estudiants Erasmus en les activitats del Consell. 

Cooperación Internacional 

J4. Difusió cursos formació INJUVE.  

J5. Voluntariat d’Erasmus a les nostres entitats. 

Finalment, el Secretari obri un torn de paraula. Pren la paraula un representant del 

Centre Infantil i Juvenil Nou Grup, i assenyala que a la seua entitat li agradaria fer 

accions conjuntes amb altres associacions del CJV. La delegada d’Espina Bífida també 

comenta que li interessa col·laborar amb altres entitats per perseguir un foment 

d’esports inclusius. A continuació el delegat de Valencia Movement diu que el parkour 

és un esport inclusiu i que es pot utilitzar en forma de tallers específics per aconseguir 
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eixa inclusió. El tècnic del Consell pren la paraula i explica que una persona del CJV es 

troba realitzant un guia de bones pràctiques en matèria d’inclusió i igualtat, contactant 

amb les entitats del propi CJV per recavar informació. 

Sense més intervencions, es procedeix a la votació de l’informe econòmic de 2018.  

S’aprova per unanimitat el Pla de Treball de 2019. 

A continuació es fa un recés per a dinar.   

 

Després del recés per a dinar hi ha delegats i delegades que han hagut d'absentar-se i 

ha de constar en acta que des d'aquest moment, el número de persones delegades a la 

sala és de 16.  

7. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost de 2019.  

El Secretari explica que el document que se sotmetrà a votació l'enviem juntament 

amb la resta de documents de l'Assemblea. Per a presentar-ho es projecta un vídeo de 

la tresorera que no ha pogut assistir. La tresorera del CJV explica el següent:  

El document està organitzat de la mateixa manera que l'informe econòmic que s’ha 

presentat en el punt 4 de l'ordre del dia. En la primera pàgina es poden vore les 

despeses pressupostades per a 2019 i en la segona el sumatòria de tots els ingressos 

previstos. 

INGRESSOS 2019 
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75.038,17 €          

73.792,46 €          

1.245,71 €            

5.738,19 €            

42,29 €                 

2.1.1- Hosting i domini de la web 42,29 €                 

1.000,00 €            

2.2.1.- Material d'oficina 600,00 €               

2.2.2.- Copies i materials d'impresions 400,00 €               

700,00 €               

2.3.1.- Asseguraça d´activitats 700,00 €               

2.845,90 €            

2.4.1.- Gestoria 2.165,90 €            

2.4.2.- Proteccio de dades 318,00 €               

2.4.3.- Comunicacions i enviaments 50,00 €                 

2.4.4.- Prevenció de riscs laborals 312,00 €               

450,00 €               

2.5.1.- Assemblees 300,00 €               

2.5.2.- Comissió Permanent 150,00 €               

700,00 €               

300,00 €               

3.1.- Despeses financeres 300,00 €               

3.1.1.- Transferències i comissions diverses 300,00 €               

65.005,77 €          

21.500,00 €          

XXIV Fira d'Associacions 2018. 10.000,00 €          

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

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

Trobada anual d’entitats membre 500,00 €               

Cerca de noves entitats 100,00 €               

Altres 400,00 €               

14.325,77 €          

KA3 100% Youth Decided Youth 1.805,77 €            

KA1  Fighting for Equality 11.220,00 €          

Resultats del Plá d'Igualtat 300,00 €               

Guia de Medi Ambient 600,00 €               

Altres 400,00 €               

5.550,00 €            

Merchandaising 1.000,00 €            

El Consell es va de festa 1.300,00 €            

Actualització del logo 800,00 €               

Assessoria per a associacions 500,00 €               

Presència en mitjans i organismes 600,00 €               

Xarxa de recursos compartits 250,00 €               

Campanyes 700,00 €               

Altres 400,00 €               

8.720,00 €            

Xarxa de Corresponsals 500,00 €               

Xarxa de Dones Joves 500,00 €               

Xarxa Refuga't 500,00 €               

Promoció de les Xarxes 1.300,00 €            

Dinamització de Xarxes 3.000,00 €            

Tallers 650,00 €               

Taller d'igualdad en festes culturals 1.200,00 €            

Relació amb altres Consells de la Joventut 670,00 €               

Altres 400,00 €               

14.910,00 €          

Estudi del jovent 6.500,00 €            

Formació de Valencià 6.010,00 €            

Patrocini Roler Derby 2.000,00 €            

Altres 400,00 €               

146.082,13

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.

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.

TOTAL

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. 

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.

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

associatiu i la participació juvenil.

CAPITOL I – PERSONAL 

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS

2.4 Serveis Professionals

2.3.- Primes d'assegurances

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS

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

1.1.- Sous i Seguritat Social

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES

2.6.-Fulles de liquidació

2.5.- Reunions Estatutaries

2.2.- Despeses Administratives

2.1.- Subministraments

 

PRESSUPOST 2019  
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Al finalitzar, el Secretari obri un torn de paraules. Pren la paraula el delegat de 

Moviment Escolta de València i pregunta si és necessari gastar 800 € en canviar el logo, 

a la qual cosa el President del Consell li respon que finalment no va a ser canviat 

perquè va ser triat per assemblea, i el 800 € seran destinats a generar merchandising. 

Sense més intervencions, es procedeix a la votació del Pressupost de 2019.  

Votació del Pressupost de 2019.  

Vots en contra: 1 vot.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 15 vots.  

S’aprova amb un 93,75% el Pressupost de 2019. 

8. Presentació i aprovació, si escau, de les esmenes dels Estatuts del CJV.  

El Secretari dóna la paraula a la Vicepresidenta del Consell de la Joventut per a explicar 

el procediment que s'ha portat i explicar les esmenes que s'han fet als Estatuts.  

La Vicepresidenta en primer lloc dóna les gràcies a totes les associacions que han 

participat de qualsevol forma en el procés de renovació dels Estatuts del CJV. Recorda 

que s'han dut a terme 3 reunions en les quals s'abordaven els estatuts en tres grans 

blocs.  

D'aquestes reunions s'extrau un Document marc que es va sotmetre també a un 

procés de participació online. D'aquest procés s'han rebut 14 esmenes que s'explicaran 

a continuació juntament amb unes consideracions de la taula. Aquestes esmenes van 

ser enviades juntament amb la documentació de l'Assemblea. Seguidament, el President 

del CJV indica que la Comissió Permanent ha entregat un esmena d'urgència que es 

procedeix a entregar i que serà l'última a votar-se. 

A continuació es comença a debatre les esmenes:  

Esmena 1 presentada per el Moviment Escolta de València (Adició a l’article 1).  En el 

full de l’esmena indica que no vol defensar-la.  
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Proposta: “Definir el terme Joventut tal com estableix la Llei 15/2017”. 

Motivació: “El terme joventut és molt ampli i obert, no sempre queden clares les 

diferències entre infància, joventut (i altres termes com adolescència, per exemple). 

No es pot començar tan ambigu. Apareix per primera vegada en l'article 1 i diu que el 

CJV s'engloba segons la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la GVA. Aquesta llei 

defineix en el seu article 2 de la joventut comprèn dels 12 els 30 totes dues incloses. 

És aquest el nostre ventall d'edat? Hauria de quedar reflectit.” 

La Vicepresidenta del Consell explica que pot ser interessant fer referència a aquesta 

definició en els Estatuts però, com bé diu la motivació que han manat, en la Llei 

15/2017 queda perfectament especificat que el rang d'edat que s'estableix és des dels 

12 als 30, totes dues edats incloses i és aquest rang el que nosaltres hem d'atendre.  

Per tant, i tenint en compte que l'esmena no proposa un text literal que hi puguem 

incloure, si al Moviment Escolta de València li sembla, proposem el següent text que 

modificaria l'article 2.   

“Així mateix, és el màxim òrgan de representació i d’interlocució de les associacions 

juvenils i de la joventut de València, òrgan de coordinació, representació i promoció 

d’iniciatives que asseguren la participació dels joves en l’àmbit de la ciutat de València 

en les decisions i en les mesures que els afecten. El CJV es regula d’acord amb la Llei 

15/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.  

Conforme a el que s'estableix en la Llei, la joventut estarà compresa en el rang d'edat entre 

els 12 i els 30 anys, ambdues edats incloses” 

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 1.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 1. 

Esmena 2 presentada per el Moviment Escolta de València (Modificació al article 2).  

Al full de l’esmena indica que no vol defensar-la.  
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Proposta: “1.El CJV té com a finalitat:  

a) […] 

b) Promoure […], ajudant així al ple desenrotllament dels i les joves i a la seua plena 

incorporació a la vida ciutadana.” 

Motivació: Llenguatge inclusiu 

La vicepresidenta del Consell explica que està molt bé i agraeix l’aportació. 

Sense cap intervenció més, es procedeix a la votació de l’esmena 2.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 2. 

Esmena 3 presentada per el Moviment Escolta de València (Modificació al article 5).  

Al full de l’esmena indica que no vol defensar-la.  

Proposta:  “1. Membres de ple dret:  

1.1. […] 

1.2. […] 

a. […] 

b. Que les sòcies o persones afiliades de la secció juvenil ho siguen de forma voluntària 

per acte exprés d’afiliació i s’identifiquen com a tals.  

[…] 

2. Membres observadores:  

2.1. Les membres observadores són les següents:  

2.1. Tindran aquesta condició:” 

Motivació: Llenguatge inclusiu i correcció d’errors.  

La Vicepresidenta dóna les gracies al Moviment Escolta per l’aportació. A més comenta 

que queda millor redactada, tenint en compte l'anterior esmena, la primera opció que 

dóna el Moviment Escolta de València en l'apartat 2: “Els membres observadors són els 

següents” en comptes de “Tindran aquesta condició”. Si li sembla bé a aquesta 

associació, passem a la votació dels canvis optant per la primera opció. 
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Sense cap intervenció més, i estant el Moviment Escolta de València d'acord amb 

l'anterior indicació, es procedeix a la votació de l’esmena 3.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 3. 

Esmena 4 presentada per Joves Socialistes de València (Adició al article 5).  Al full de 

l’esmena indica que no vol defensar-la.  

Proposta:  “2.1. Els membres observadores son les següents: 

[…] 

E. Entitats que reunint els requisits per a ser membres de ple dret del CJV, opten per aquesta 

via.” 

Motivació: “Si una entitat vol formar part del CJV però no vol adoptar totes les 

obligacions d'una entitat ple dret, considerem que hauria de tindre aqueixa opció.” 

La Vicepresidenta explica que ens sembla una bona aportació ja que és cert que els 

estatuts que us presentem no ho tenien en compte, no obstant això els actuals sí que 

ho fan. A més, considera que és cert que no totes les associacions poden 

comprometre's a les mateixes obligacions i que segons els nous estatuts, les 

associacions observadores tenen menys drets i obligacions que les entitats membre de 

ple dret. Per tant, considerem q que és una opció que pot ser vàlida per a algunes 

associacions. 

La delegada del Tirant lo Blanc pregunta si les entitats observadores tenen els mateixos 

drets que les de ple dret però menys deures. La Vicepresidència del Consell llig 

l’article 8, que expressa els deures i drets de les entitats de ple dret i de les 

observadores.  

Vots en contra: 1 vot.  

Abstencions: 2 vots 

Vots a favor: 13 vots.  

S’aprova amb el 81,25% l’esmena 4. 
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Esmena 5 presentada per Joves Socialistes de València (Adició a l’article 6).  Al full de 

l’esmena indica que no vol defensar-la.  

Proposta:  “6. Totes les entitats que sol·liciten el seu ingrés com membres 

observadores hauran de presentar: 

[…] 

f. . Certificat que faça constar que aquest grup està format per almenys un 75% de persones 

joves.” 

Motivació: “És un requisit per a aquest tipus d'entitats del CJV i en l'esborrany no 

apareix cap referència a aquest document.”  

La Vicepresidenta explica que comprén el sentit d’aquesta esmena. Indica que en 

l'article 5.2.2.a s’exposa: “2.2. El Consell Local de la Joventut tindrà un registre d’aquest 

tipus de col·lectius que hauran de complir els següents requisits: a. Estar formades per 

un mínim de 3 persones joves i que almenys el 75% del col·lectiu siguen persones 

joves. (…)”  

No obstant això en l'article 6 que parla de la sol·licitud d'ingrés, no sol·licita aquest 

certificat. Ens sembla important l'addició d'aquest punt. 

Sense cap intervenció més, es procedeix a la votació de l’esmena 5.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 5. 

Esmena 6 presentada per Joves Socialistes de València (Adició al article 6).  En la fulla 

de la esmena indica que no vol defensar-la.  

Proposta:  “3. Les federacions i confederacions d'alumnes presentaran, a més del que 

preveu l'apartat 1 d'aquest article, certificat de les associacions membres de la ciutat de 

València, expedida pels representants legals de les mateixes. A més del certificat que 

acredite la seua inscripció en el cens de federacions d’alumnes de la Comunitat Valenciana.” 

Motivació: “És un requisit per a aquest tipus d'entitats del CJV i en l'esborrany no 

apareix cap referència a aquest document.”.  

La vicepresidenta explica que aquest cas és igual que l'anterior. Tal com posa en 

l'article 5.1.3: “Els federacions i confederacions d'alumnes que reuneixen les condicions 

següents: a. Que compleixen els requisits establits en els punts a), b), d) e) i f) de 
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l’apartat 1.1. b. Que figuren inscrites en el Cens de Federacions d’alumnes de la 

Comunitat Valenciana”. Explica que aquesta esmena tracta de solucionar la 

incongruència entre els apartats.  

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 6.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 6. 

Esmena 7 presentada per Moviment Escolta de València (Modificació al article 10).  

En la fulla de la esmena indica que no vol defensar-la.  

Proposta:  “1. Es produirà la baixa d’un membre: a) […] 

[…] 

f. Pel no pagament de les quotes establides durant dos anys. 

2. […] 

3. La proposta de la Comissió Permanent de donar de baixa, haurà de ser ratificada per 

l’Assemblea en tots els casos a excepció del caso b) que serà sotmesa a la votació de 

l’Assemblea per majoria qualificada de 2/3 dels vots emesos”. 

Motivació: Correcció d’errors i cohesió textual.  

La Vicepresidenta explica que li sembla una bona aportació.  

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 7.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 7. 

Esmena 8 presentada per Moviment Escolta de València (Modificació al article 15).  

En la fulla de la esmena indica que no vol defensar-la.  
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Proposta:  “3.2. L’Assemblea General Extraordinària. 

a) Es reunirà sempre que siga convocada pel president o la presidenta, quan ho acorde 

la Comissió Permanent o quan ho sol·licite per escrit una tercera part del total de les 

associacions, organitzacions o entitats membres de ple dret del Consell” 

Motivació: “Pense que era necessari completar la definició, en posar “tercera part dels 

membres del Consell”, el primer que pense en la suma de les i els membres de 

cadascuna de les associacions… milers de persones. A més, entenc que les entitats 

observadores no poden convocar AGE, d'ací afegir també la segona part de la 

modificació.” 

La Vicepresidenta diu que té alguns dubtes sobre aquesta esmena. El delegat del 

Moviment Escolta de València diu expressament que retira la esmena perquè té 

algunes errades i sol·licita que no es vote.   

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de la següent esmena.  

Esmena 9 presentada per Moviment Escolta de València (Modificació al article 16).  

En la fulla de la esmena indica que no vol defensar-la.  

Aquesta esmena no aporta proposta sinó la següent reflexió:  

Motivació:  “En les últimes assemblees ha sigut un tema controvertit el tema del 

quòrum i haver d'esperar (i que per esperar vore que alguna associació marxava) opine 

dues coses d'aquest article: 

- Per experiència (encara que amb una mica de desconeixement), si no és obligatori 

que hi haja mitja hora entre la primera i la segona convocatòria, en alguna ocasió 

podria ser un handicap important, per tant, si es pot no especificar, jo no ho faria 

- En canvi, en el punt dos de l'article, sí que el desenvoluparia més. En quin moment els 

assistents poden decidir si es constitueix una assemblea? Com es realitza i es recull 

aquesta votació? La proposa la CP o els assistents? Explicaria més això. Ja que no en 

totes les associacions (Almenys no en la meua) es fa d'aquesta forma.” 

La Vicepresidenta pren la paraula i diu en referència al segon apartat, que fa referència 

a un paràgraf dels estatuts, que s’ha quedat per error al modificar el text en les 

reunions de treball i que hi ha que eliminar-ho.  

En segon lloc, el primer apartat de la reflexió fa referència al temps entre la primera i 

la segona convocatòria. Afirma que és important mantenir-ho, perquè el que ens diu és 

que podem començar a una hora si vénen la meitat dels membres, i mitja hora després 

si vénen un terç dels membres, i és una manera de confirmar que ni hi ha la suficient 
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assistència per a fer una Assemblea representativa. El delegat del Moviment Escolta de 

València recorda el que va passar una de les últimes assemblees, quan quasi no 

aconseguirem el quòrum. També pregunta si es necessari estipular el temps entre la 

primera i la segona convocatòria com a mitja hora. La delegada de l’associació AEGEE 

indica que en la seua associació també està estipulat en mitja hora i considera que es 

perquè és el model de l’administració. La Vicepresidenta conclou dient que es pot 

matisar el text posat que el temps entre la primera i la segona serà com a màxim de 

mitja hora. Per assentiment conclou el debat.  

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 9.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 9. 

Esmena 10 presentada per Moviment Escolta de València (Modificació al article 19).  

En la fulla de la esmena indica que no vol defensar-la.  

Proposta:  “1.Les funcions de la Comissió Permanent són les següents:  

[…] 

j. Aconseguir els recursos econòmics necessaris per al funcionament del Consell.” 

Motivació: Correcció d’errors  

La Vicepresidenta explica que li sembla una bona aportació.  

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 10.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 10. 

Esmena 11 presentada per Moviment Escolta de València (Modificació al article 20).  

En la fulla de la esmena indica que no vol defensar-la.  
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Proposta:  “3.El manament de la d’una Comissió Permanent és de dos anys. En cap cas 

una persona podrà formar part  de la Comissió Permanent més de 4 anys.” 

Motivació: “La modificació és per cohesió textual. Com no arribe a entendre bé aquesta 

puntualització de “EN CAP CAS”, m'agradaria que s’afegirà la motivació que ho 

justifica. 

La Vicepresidenta explica que el terme de “En cap cas” és el terme que utilitzava el 

model i no l'hem canviat. Continua dient que només fa referència al fet que una CP 

dura 2 anys i, en lloc de posar-se una limitació de nombre de vegades que pots 

participar en Comissions Permanents, es fa la limitació per límit d'any. El delegat del 

Moviment Escolta de València sol·licita que s’incloga l’explicació.  

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 11 incloent en el text la 

motivació que s'ha explicat anteriorment. 

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 11. 

Esmena 12 presentada per EMA (Modificació al article 20).  En la fulla de l’esmena 

indica que no vol defensar-la.  

Proposta:  “5. La composició de la Comissió Permanent haurà de ser paritària amb un 

60-40% de participació equitativa entre dones i homes.” 

Motivació: “Ja que el terme "d'equilibri de gènere” pot ser ambigu, proposem paritària 

60-40%”La Vicepresidenta explica que ens sembla una bona aportació.  

 

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 12.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 15 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 12. 

Esmena 13 presentada per EMA (Modificació al article 21).  En la fulla de l’esmena 

indica que no vol defensar-la.  
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Proposta:  “4. En cas de força major, indisposició o una causa clara i justificada i amb el 

previ consentiment ja siga de forma verbal o telemàtica de la Comissió Permanent en 

el seu conjunt es puga constituir la mateixa, en un menor número que ell exposat en 

l'apartat anterior.” 

La Vicepresidenta explica que li sembla una bona aportació.  

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 13.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 15 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 13. 

Esmena 14 presentada per Joventut Precària (Adició al article 22).  En la fulla de la 

esmena indica que sí volen defensar-la.  

Proposta:  “3. Una mateixa entitat no podrà optar a dos càrrecs en una mateixa llista 

[...]. I sempre que siga possible, es procurarà que els membres d'aquesta llista no 
pertanyen a una entitat que ja es troba present en les llistes amb una altra persona 

com a representant..” 

Motivació: “Procurar que en la Comissió Permanent hi haja pluralitat de representació i 

que una entitat membre no tinga més d'un membre de la seua entitat en aquesta. 

Evitant que es postulen a la llista persones que pertanyen a diverses entitats i puguen 

triar presentar-se per una entitat que no es presenta, pertanyent també a l'àrea per la 

qual es presenta una altra persona.” 

En primer lloc, pren la paraula un representant de Joventut Precària que explica  

l’esmena. Diu que hi ha persones poliassociatives que poden causar que en una 

Comissió Permanent hi haja varies persones representant a les mateixes entitats i 

sol·licita que, sempre que siga possible, s’evite aquesta situació per a donar-li més 

pluralitat.  

La vicepresidenta explica que els estatuts que hem estat treballant ja prevén que no 

existisca més d'un representant per associació en la Comissió Permanent i cita l'article 

22.3. que diu el següent: "Una mateixa entitat no podrà optar a dos càrrecs en una 

mateixa llista ni estar en llistes diferents". 

Continua explicant que cal diferenciar entre "formar part" o ser representant d'una 

entitat i que, en qualsevol cas, una persona de la Comissió Permanent no representa a 

la seua entitat sinó a totes les entitats del Consell. A més, indica que el cens de les 
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associacions no el pot conèixer el Consell, ja que això aniria contra la llei de Protecció 

de Dades. Afirma que, en contraposició amb el sentit de l'esmena, no s'ha d'estar en 

contra d'una persona poliassociada, sinó que hem de donar-ne suport i fomentar 

aquesta figura. 

La vocal de la Comissió Permanent responsable de Cultura explica que l'esmena tracta 

de fer una restricció a l'entitat que vaja a proposar candidatura a la 

Comissió Permanent i no al Consell. La vicepresidenta explica que no hem de regular 

als estatuts les accions que han de realitzar les entitats. 

El Secretari del Consell pregunta què seria el que incompleix la Llei de Protecció de 

Dades i la Vicepresidenta respon que el Consell no té accés als censos de les entitats. 

El Secretari comenta que es podria signar una Declaració fent constar que la persona 

que es candidata a formar part de la Comissió Permanent no pertany a cap entitat de 

les quals també es presenten a l'òrgan. La vicepresidenta insisteix en que el Consell no 

ha de penalitzar a les persones que participen en més d'una estructura i que cap 

associació ha d'estar representada per més de dues persones en la Comissió 

permanent, segons els estatuts. El Secretari afirma que pot ser que formalment sí que 

ho recullen però en la pràctica no està ben regulat. 

Seguidament, una delegada d’AEGEE sol·licita que es procedisca a la votació, ja que 

tots els presents han entès el sentit de l'esmena i els arguments a favor i en contra. El 

secretari insisteix a continuar debatent per a aprofundir en el tema. 

Després, un delegat de Joves Socialistes afirma que el Consell no ha de generar una 

incompatibilitat que no es base en algun problema i que no s'ha de penalitzar a una 

persona per formar part de diversos col·lectius quan en té el dret a ser-ho. 

La vicepresidenta conclou dient que, tal com indica l'article 19 de la Llei orgànica 

1/2002 de 22 de març, reguladora del dret a associacions, la integració d'una persona 

en una associació és lliure i voluntària. D'altra banda, el primer objectiu com a Consell 

és Fomentar l'associacionisme juvenil estimulant la creació i el desenvolupament 

d'associacions, prestant el suport assistencial que fóra requerit, i la promoció del 

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

la Comunitat Valenciana i la Llei 45/2015, del 14 d'octubre, de Voluntariat, sense 

perjudici de les competències de l'Administració correspondre't. 
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Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 14.  

Vots en contra: 8 vots.  

Abstencions: 2 vots 

Vots a favor: 5 vots.  

No s’aprova l’esmena 10. 

Esmena 15 presentada per la Comissió Permanent del Consell (Adició al article 23).  

En la fulla de l’esmena indica que sí volen defensar-la.  

Proposta:  “1. Queda vacant un lloc de la Comissió Permanent en els següents casos: 

a. Per defunció. 

b. Per dimissió. 

c. Per cessament de confiança per part de l’entitat membre o la Comissió 

Permanent.  

d. Per censura de l’Assemblea General. 

2. En el cas que una entitat membre retire la confiança a un/a membre de la 

Comissió Permanent de la seua pròpia entitat, es podrà presentar una moció de 

confiança i serà destituït d'aquesta, sempre que així ho aprove la Comissió Permanent i 

emeta un informe al respecte que deurà fer aplegar a les entitats membre en el menor 

temps possible. 

3. D’altra banda, en el cas que la Comissió Permanent retire la confiança d’un/a 

membre de la Comissió Permanent, presentaran una moció de censura motivada amb 

un informe, en el qual s’acrediten les absències de la persona membre de la Comissió 

Permanent i com s’està desatenent les obligacions assumides. Aquest informe ha de 

sotmetre’s a votació en la següent Assemblea del Consell de la Joventut de València i 

en cas d’aprovar-se, es convertirà de facto en una vacant.” 

Motivació: “En els Estatuts que vam votar no apareix en cap article que la Comissió 

Permanent tinga cap mecanisme de control sobre els i les membres d'aquesta. Per tant, 

incloent-hi aquesta opció de moció de censura es podrà controlar aquest tipus de 

situacions i informar l'Assemblea d'aquest tipus de problemes i que siga la mateixa 

Assemblea la qual decidisca.”La Vicepresidenta explica que ens sembla una bona 
aportació.  

 

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació de l’esmena 15.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat l’esmena 15. 

9. Presentació i aprovació, si escau, dels Estatuts del CJV.  
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El Secretari dóna la paraula al President, que explica que es presenten a la votació els 

Estatuts amb les modificacions fetes el punt anterior, i obri un torn de paraules.  

La vicepresidenta dóna les gràcies a totes les entitats que han participat en aquest 

treball i afirma que, junt amb el Conveni i al procés d’altes i baixes, aquesta tasca ha 

sigut la menys gratificant des que varen entrar al Consell, i que tot açò serà la base per 

a poder donar-li a les entitats i a la joventut valenciana el millor servei.  

El delegat del Moviment Escolta sol·licita que es faça una última correcció del valencià 

del text i la Comissió Permanent afirma que ho farà. 

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació.    

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 16 vots.  

S’aprova per unanimitat els nous Estatuts del Consell de la Joventut de València.  

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

la Ciutat de València.  

El Secretari informa que, a continuació, es procedirà a votar els resultats de les últimes 

dues trobades del Projecte KA3 i dóna la paraula a una membre de la Comissió 

Permanent que explicarà les propostes en matèria d'Educació.   

Les propostes que es van extraure de la trobada van ser les següents: 

PROPOSTES CLAU: 

- Reclamar més competències en educació. 

- Exigir als centres: fomentar, fer-ne més fàcil i gratificar la participació i 

l'associacionisme en el sistema educatiu. 

- Generar programes d'educació per a la participació i oferir incentius no monetaris a 

persones representants. 

- Lluitar perquè el gènere no condicione els estudis. 

 



33 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL. 

• Donar suport a recursos existents com el consell valencià de l’FP. 

• Vinculació dels centres amb l'exterior: 

Obertura de centres en horari extraescolar per a la societat civil. 

Facilitar les eixides de l'alumnat a recursos del seu interès (associacions, 

empreses, administració). 

Facilitar l'entrada de la societat civil als centres en horari lectiu. 

• Adaptar les places de beques que ofereix l'administració als perfils professionals de 

l’FP. 

• Connexió de la formació professional amb l'ocupació: 

Fomentar l’FP Dual, amb una revisió pràctica i un seguiment dels contractes i 

els abusos patits per l'estudiantat (més hores, altres funcions…). 

Generar estructures de coordinació entre els agents locals relacionats amb l’FP 

(empreses, societat civil, administració, estudiantat, professorat, universitats). 

SISTEMA UNIVERSITARI 

• Pràctiques universitàries remunerades. 

Reconèixer aquestes com a experiència laboral. 

• Mecanismes de participació: 

Pressionar a la Universitat Politècnica perquè es reconeguen els drets 

d'associació. 

Visibilitzar l'associacionisme estudiantil. 

Facilitar els tràmits burocràtics. 

• Millorar el sistema de transport segons les necessitats de l'alumnat. 

• Utilitzar professionals d'educació en formació per a realitzar reforç educatiu als 

barris (a través del CMJ) amb una mínima remuneració. 
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• Acostar la política a l'alumnat universitari. 

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 14 vots.  

S’aprova per unanimitat les propostes en matèria d’educació del CJV al Pla Jove de la 

Ciutat de València. 

A continuació, altra persona membre de la Comissió Permanent explica les propostes 

en matèria d’Emancipació que es van a extraure en la Fira d’Associacions i els dies 

previs. Indica que la trobada d’emancipació es va dividir en tres blocs: OCUPACIÓ, 

MOBILITAT I HABITATGE. Abans d’explicar les propostes en cadascun d'aquests 

blocs, estan indicats els resultats qualitatius de les enquestes que es van realitzar. Els 

resultats són els següents: 

OCUPACIÓ 

Nombre d'enquestes: 69 persones 

Treballes actualment? 67% NO // 33% SÍ. 

Quin tipus de contracte tens? 

47.37% SENSE CONTRACTE. 

41.6% TEMPORAL 

8.3% INDEFINIT 

2.7% AUTÒNOM. 

Quantes hores setmanals treballes? 

46% entre 10h i 30h 

34% <10h. 

11.4% DEPÉN DE LA SETMANA 
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8.6% >30h. 

Pertanys a algun sindicat? 100% NO 

De l'1 al 4, quant coneixes els teus drets laborals i sindicals? 2,34 sobre 4 

Has buscat ocupació alguna vegada? 81% SÍ // 19% NO. 

Quins serveis de cerca d'ocupació has utilitzat alguna vegada? 

63.9% Plataformes de cerca d'ocupació  

21.4% Cap 

11.5% Xarxes socials (Linkedin, Facebook, Twiter...) 

1.6% Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) 

1.6% BEQUES 

De l'1 al 4, quin nivell de coneixement tens sobre els programes de la Fundació 

València Activa de l'Ajuntament de València? 1.21 sobre 4 

De l'1 al 4, com d'important creus que és l'educació no formal per a accedir al món del 

treball? 3.2 sobre 4. 

Participes o has participat en algun voluntariat, o pertangut a alguna associació? 68% 

NO // 32% SI 

De l'1 al 4, com valoraries la possibilitat que l'administració acreditara les 

competències adquirides en el voluntariat com a complement d'ocupabilitat? 3.14 

sobre 4. 

De l'1 al 4, Quina probabilitat creus que tens de trobar un treball vinculat als teus 

estudis en l'any vinent? 3.21 sobre 4. 

Creus que l'ocupació és el major problema per a emancipar-se (en comparació amb 

l’habitatge i mobilitat)? 86% SI. 14% NO. 

Què creus que et falta per a aconseguir una ocupació? 

15% Acabar els meus estudis perquè em falta temps 
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27% Acabar els meus estudis perquè em falta formació 

37% Experiència laboral 

21% Idiomes 

PROPOSTES D’OCUPACIÓ 

• Incentius a empreses per a la contractació de joves. 

• Borsa de treball per a estudiantat universitari gestionada per les institucions. 

• Ofertes de voluntariat, formació i assessorament laboral: 

Cerca d'ocupació. 

Creació del CV i com enfrontar-se a una entrevista. 

Drets laborals i sindicals. 

• Major nombre de beques municipals. 

• Accés a la informació: fer publicitat en xarxes socials, portar els programes a la 

universitat, fires d'ocupació juvenil, congressos… 

• Promoció del sindicalisme i de l'associacionisme. 

• Ajudes a la joventut empresària. 

• Ajudes a persones en situació de dependència 

• Cursos d'idiomes 

• Vincular el mercat laboral amb el món 

• Universitari i viceversa 

• Reforçar i difondre els programes EMPUJU i ENCUJU 

MOBILITAT 

Nombre d'enquestes: 75 persones 

Desplaçament habitual? 
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40% A peu. 

46% Autobús. 

41% Metro o tramvia. 

25% Bicicleta. 

1% Taxi. 

24% Vehicle propi. 

Desplaçament nocturn habitual? 

37% A peu. 

13% Autobús. 

10% Metro o tramvia. 

18% Bicicleta. 

37% Taxi. 

17% Vehicle propi. 

Quant de temps es tarda en arribar a una parada de transport públic? 6 minuts de 

mitjana. 

Títols de mobilitat per a joves en possessió. 

58% Cap 

25% MT Jove 

13% Tuin Jove 

1% Abonament Transport Jove 

De l'1 al 4,  Creus que els transports interurbans són suficients? 2,45 sobre 4. 

De l'1 al 4,  Creus que el hi ha suficients carrils bici? 2,85 sobre 4. 



38 

 

De l'1 al 4,  Creus que el transport públic actual cobreix les necessitats dels i les joves? 

2,48 sobre 4. 

De l'1 al 4,  Creus que la mobilitat és el problema més gran per a emancipar-se (en 

comparació amb l’habitatge i mobilitat)? 82% NO // 18% SÍ. 

PROPOSTES DE MOBILITAT 

SERVEI EMT I METROVALENCIA: 

• Ampliació del servei nocturn d'autobús i metro per tota València, per a facilitar 

l'estudi a les biblioteques nocturnes en èpoques d'exàmens i l'oci i vida nocturns. 

• Augment del nombre de trens circulant de la línia 1 de metro, a causa de l'excessiva 

aglomeració de gent. 

• Estendre el servei de transport públic fins Alaquàs i altres afores de València. 

• Reduir la concentració excessiva de gent als vehicles de transport públic, disminuint 

l'aforament màxim de persones als vehicles i augmentant-ne la freqüència de pas. 

• Instal·lar una línia de metro o tramvia que connecte amb la Ciutat de les Arts i les 

Ciències i la resta del sud de València. 

HABITATGE 

Nombre d'enquestes: 55 persones 

Residència habitual?  

60% Depèn d'adults. 

34% Pis compartit. 

6% Independent. 

Les persones que depenen d'adults, canviarien o mantindrien la seua situació? 61% 

Canviarien // 39% Es queden  

Les persones que comparteixen pis, canviarien o mantindrien la seua situació? 58% Es 

queden // 42% Canviarien. 
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Les persones independitzades, canviarien o mantindrien la seua situació? 66% Es 

queden // 33% Canviarien 

En 5 anys, voldries adquirir una propietat? 

33% NO 

66% SI 

Quin percentatge del teu pressupost gastes per a l'habitatge? 3,63% de mitjana. 

Coneixes alguna ajuda per a emancipar-se? 

74% desconeix que hi haja beques per a aquesta fi. 

23% coneix les Ajudes al Lloguer Jove de la Generalitat. 

3% coneix les beques MEC. 

Ha sol·licitat alguna beca d'habitatge alguna vegada? 

93% no ha sol·licitat cap ajuda. 

5% ha sol·licitat les Ajudes al Lloguer Jove. 

3% ha sol·licitat un altre tipus d'ajudes. 

Saps què són els habitatges públics? 51% SÍ // 49% NO. 

De l'1 al 4,  Creus que són accessibles per a joves? 1,54 sobre 4. 

PROPOSTES D’HABITATGE 

• Augmentar la informació i difusió en: 

Les ajudes disponibles (especialment les Ajudes al Lloguer Jove de la GVA). 

Els habitatges públics i els passos a seguir per a gaudir d'una. 

La realitat del món immobiliari, hipoteques i els passos a seguir per un jove 

estudiant que vol o necessita un habitatge o independitzar-se. 

• I que l'Ajuntament s'esforce per aconseguir que aquestes informacions arriben al 

major nombre de joves possible, invertint en: 
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Difusió en universitats i centres educatius, mitjançant sessions informatives, 

cartelleria… 

Notificacions per correu postal o electrònic. Amb la matrícula a la universitat o 

qualsevol institució o activitat juvenils, podria afegir-se una casella “utilitzar les meues 

dades de contacte per a informar-me sobre ajudes i subvencions”, per a facilitar la 

subscripció a aquest butlletí informatiu i no saturar als joves amb tràmits excessius. 

No limitant-se a la ciutat de València sinó que, en la mesura que siga possible, 

s'incite als ajuntaments d'altres municipis a informar o concedir les ajudes.  

Serveis d'orientació i assessorament personalitzats. 

• Afavorir l'accés a l'habitatge: 

La joventut percep els habitatges públics com una sèrie de tràmits lents. A més 

d'informar sobre com adquirir-ne una, també és necessari simplificar la tramitació i 

reduir el temps d'espera de resposta.  

Crear una app mòbil per a la cerca d'habitatge a València. 

Sense cap intervenció, es procedeix a la votació.  

Vots en contra: 0 vots.  

Abstencions: 0 vots 

Vots a favor: 15 vots.  

S’aprova per unanimitat les propostes en matèria d’emancipació del CJV al Pla Jove 

de la Ciutat de València. 

1. Precs i preguntes 

El secretari obri un últim torn per a precs i preguntes.  

El delegat del Moviment Escolta de València suggereix que per a pròximes assemblees, 

juntament amb la convocatòria, s'envie l'horari i l'estructura de la jornada. També 

explica el seu descontent per la baixa assistència a les assemblees i, sobretot, la 

quantitat de gent que no s'ha quedat fins al final d'aquesta. Finalment, felicita la 

Comissió Permanent pel seu treball. 
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Altra persona delegada de l’assemblea sol·licita que, en cas de tornar a repetir-se una 

assemblea en dissabte, no s'estenga més del migdia perquè hi ha moltes activitats 

programades amb persones joves. 

Per a concloure, pren la paraula la vicepresidenta, la qual afirma que per a pròximes 

assemblees es tindrà en compte. 

 

 

 

 

 


