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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 26 DE MARÇ DEL 2021 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA 

                                                                                                                                                                                    

 

ENTITATS ASSISTENTS 

 Entitats acreditades com a membres de ple dret: 

AMICS DE VALENCA-ESCOLTES DE L’HORTA, AS. DONES JOVES I FEMINISTES DEL PAÍS 

VALENCIÀ, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-213, AS. INFANTIL Y JUVENIL NOU GRUP. SAN 

VICENTE FERRER, AS. JÓVENES MUSULMANES EN VALÈNCIA, ASOCIACIÓN SEMPRE 

AVANT, CENTRE JUVENIL ENTRE AMICS, CRUZ ROJA JUVENTUD, EMA, FAAVEM, GRUP 

JOVE CENTRE EXCURSIONISTA, JOVES D'ESQUERRA UNIDA-PV, JOVES SOCIALISTES DE 

VALÈNCIA, JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCIA, 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA, NUEVAS GENERACIONES DEL PP, 

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, VALENCIA MOVEMENTS, VALORA GAMES I YMCA.  

 Invitacions i Representants 

Representants de Erasmus Student Network en la Universidad de Valencia (ESN en UV), 

Associació d'estudiants SAÓ-UV, Joventut Precaria i Jóvenes Europeos Federalista. 

Representants de la Comissió Permanent i de l’equip tècnic. 

 

Lloc: Sala d'actes de l'edifici de Joventut, carrer Campoamor 91. 

Hora: 17.30h (primera convocatòria) i 17.45h (segona convocatòria) 

Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 21 entitats 

Nombre de delegats/des: 29 persones delegades 

Nombre d’entitats observadores acreditades: 0 entitats 

Nombre de persones acreditades com a representants: 9 persones acreditades 
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ORDRE DEL DIA: 

1.  Acreditació de les persones representants 

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

3.  Seguiment del Pla Jove València 2019-2023 

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

5.  Presentació i aprovació, si escau, de l'Informe de Gestió del 2020 

6.  Presentació i aprovació, si escau, de l'Informe Econòmic del 2020 

7.  Presentació i aprovació, si escau, del Pla de treball 2021 

8.  Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2021 

9.  Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'altes i baixes 

10.  Precs i preguntes. 

Rocío Barbeito, vicepresidenta del Consell de la Joventut de València i presidenta de la 
mesa de l'Assemblea, 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 i de la regidora de Joventut de l’Ajuntament 
de València, Maite Ibáñez, que ens acompanya per a donar informació del seguiment 
del Pla Jove 2019-2023. 

Seguidament explica els temes que es tractaran en l'Assemblea i dona un torn de paraula 
a Eva, estudiant en pràctiques i suport de l'equip tècnic del Consell de la Joventut de 
València, que explica a les assistents i delegades que la documentació de l'assemblea 
està disponible en la plataforma PADLET, una aplicació similar a PREZZI que permet 
penjar documents i links i que aquests estiguen accessibles a qualsevol persona que 
accedisca des de la plataforma. Per a accedir s'utilitza un codi QR que està disponible a 
la sala. 

A continuació, la presidenta comença amb l'ordre del dia de l'Assemblea. 

1.  Acreditació de les persones representants 

La presidenta de la mesa llig el nombre de persones acreditades i persones convidades 
i l'entitat que representen: 

 Nombre d'entitats membre de ple dret acreditades: 21 entitats 
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 Nombre de delegats/as d'entitats membre de ple dret acreditades: 29 delegades 

 Nombre d'entitats observadores acreditades: 0 entitats. 

 Nombre de convidats/as acreditats: 9 convidades 

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

La presidenta de la mesa 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 l‘ordre del dia. 

3.  Seguiment del Pla Jove València 2019-2023 

La presidenta de l'assemblea dona la paraula a Maite Ibáñez, regidora de Joventut de 
l'Ajuntament de València, la qual agraeix la invitació per a participar en l'Assemblea 
General Ordinària i explica breument les polítiques prioritàries desenvolupades per la 
Regidoria durant els últims mesos en el marc del Pla Jove València 2019- 2023. Per a 
detallar aquestes accions, es dona la paraula a Jose Luis López, cap de la secció tècnica 
de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València. Jose Luis explica que s'han 
desenvolupat un gran nombre de projectes i accions, malgrat haver-se reduït el 
pressupost de la Regidoria de Joventut. S'ha realitzat una avaluació de la implantació de 
les accions, tant interna com externa, i el resultat és positiu. D'entre totes les accions 
desenvolupades esmenta les següents: suport a músics valencians a través 
d'organització de concerts en l'edifici de joventut, servei d'atenció individualitzada en 
matèria psicològica, habitatge o ocupació, formació afectivo-sexual en col·laboració 
amb Dessex, accions formatives en habilitats de cerca d'ocupació, redacció d'una guia 
de recursos en matèria d'ocupació en col·laboració amb la UPV, millora de la 
comunicació i nova plataforma web i suport al Consell de la Joventut de València i a les 
associacions juvenils, a través de la línia de subvencions. Finalment, dirigeix a tots els 
participants a revisar la memòria de seguiment per a veure les dades quantitatives i tots 
els detalls del seguiment de la implantació de les accions del Pla Jove València 2019 – 
2023. 

La presidenta de la mesa obri un torn de preguntes. El representant de València 
Movement i membre de la Comissió Permanent, Carles Vera, pregunta sobre les 
subvencions a associacions juvenils i sobre el projecte de cooperació. Jose Luis respon 
que el projecte es denomina “Joventut chiquitana i guaraya, agents de canvi en els seus 
municipis” i es tracta d'un projecte de cooperació descentralitzada municipalista centrat 
en l'enfortiment institucional i de la joventut local. El Consell de la Joventut de València 
col·laborarà en el projecte participant en trobades virtuals amb els joves que formen 
part del projecte (de 6 a 8 persones), en els quals es tractaran contingut relacionat amb 
la incidència política, l'associacionisme juvenil i eines de gestió i comunicació, 
planificació i estratègia, experiències en el disseny d'estructures organitzacionals, 
identitat juvenil i accions pel clima des de la joventut. Sobre el programa d'ajudes a 
entitats juvenils confirma que es convocarà en les pròximes setmanes. Finalitzades les 
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qüestions, Maite Ibáñez i el servei de joventut abandonen l'assemblea.  

A continuació la presidenta li dona el torn de paraules a Eva Moreno que explica que en 
la plataforma PADLET tenen un enllaç per a participar en una enquesta de la regidoria 
de joventut sobre la implantació del pla jove i per a avaluar les preocupacions de la 
joventut de València. Es dona un descans de 5 minuts perquè els participants 
responguen a aquestes qüestions.  

A continuació es presenten els resultats d'aquesta enquesta: 

PRESENTACIÓ 

1. De quina associació eres? 
 Joves Socialistes de València  2 

 Bokatas València 1 

 JEUPV 1 

 EMA 1 

 Moviment Escolta de València  2 

 Organización Juvenil Española 1  

 ESN en UV 1 

Creu Roja Joventut 1 

 Centro juvenil entre Amics  2 

 Asociación infantil y juvenil Nou Grup 1  

 Ymca 1 

 Grup Jove Centre Excursionista  2 

 Jóvenes Europeos Federalista CV 2 

 Edelweiss-x213 2 

 Dones joves i feministes PV 2 

 Movimiento contra la Intolerancia 1  

 Amics de valencia escoltes de l'horta 1 

 Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia 2 

 Sao 2 

 Juniors Moviment Diocesà  1 

 Valora Games 1 

 Sempre Avant  1 

 Faavem 1 

 

2. Quina edat tens? 
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3. Sexe 
 

 

 

 

 

 

 

4. Indica el teu codi postal 

46595 1 46018 1 

46920 1 41022 2 

46025 1 46019 1 

46015 1 46011 2 

46003 1 46021 1 

46014 1 46470 1 

46900 1 46192 1 

46020 1 46111 1 

46013 2 46026 2 

46011 1 46021 1 

46023 2 46025 1 

46009 2 46018 2 

 

5. Estudies?  
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6. Treballes? 
 

 

 

 

 

CONTA'NS UN POC DE TU 

7. Quines són les coses que més t'interessen o motiven? 

 

A més, van respondre el següent en l'apartat de “unes altres”: 
- Activisme 
- Política i relacions internacionals 

 
8. A nivell personal, quines són les coses que més et preocupen? 
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9. Què necessitaries per afrontar, resoldre o superar aquestes preocupacions? 

 A més, van respondre el següent en l'apartat de “unes altres”: 
- Consells per a ser més valent/a i enfrontar-me al món 
- Més polítiques públiques actives d'ocupació per a gent jove 
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- Un mercat laboral estable amb contractes reals i no temporals. Per als altres 
problemes conscienciació de la societat 

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

La presidenta de la mesa 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 Ordinària del 28 d’octubre de 2020. Donat el torn de paraula, sense 

cap intervenció, es procedeix a la votació de l‘acta anterior. 

S’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 28 d’octubre de 2020 per 

unanimitat.  

5.  Presentació i aprovació, si escau, de l'Informe de Gestió del 2020 

La presidenta de la mesa explica que a continuació els membres de la Comissió 
Permanent explicaran breument les línies principals que s'han desenvolupat en cada 
àrea del pla de treball. En primer lloc, Rocío Barbeito, explica l'àrea de Relacions 
Institucionals que coordina la presidenta de la Comissió Permanent. Al llarg del 2020 
hem mantingut reunions de treballs i institucionals no solament amb l’equip tècnic de 
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València, principal col·laborador amb el dia 
a dia del CJV, sinó també amb representants polítics de l’Ajuntament. Açò s’ha traduït 
en un diàleg fluït i constant, on hem pogut conéixer de primera mà el desenvolupament 
del Pla Jove de la ciutat i la seua progressiva adaptació a les noves circumstàncies pròpies 
de la pandèmia de la COVID-19, així com traslladar les necessitats del teixit associatiu 
juvenil a l’Administració local, participar en diverses reunions i comissions i, 
fonamentalment. En l’àrea d’Igualtat explica que ha estat ple d’iniciatives en clau 
feminista que hem volgut implementar per tal de visibilitzar totes les discriminacions 
que pateix la dona jove per aquesta condició, així com per generar debats, reflexions i 
sensibilitzar a la ciutadania de la importància de prendre consciència i actuar en 
conseqüència davant les violències masclistes. L'acció més important que es va executar 
en 2020 va ser la signatura de la Guia d'Igualtat d'Associacions Juvenils que van signar 
35 associacions comprometent-se així amb els valors de la igualtat. Finalment, en 
referència a l'àrea de Drets de la Ciutadania s'ha treballat sobretot per la no 
estigmatització de la joventut, secundat per l'estudi sobre Joventut i COVID-19, que 
avaluava la situació de la joventut l'any marcat per la pandèmia mundial. Es va 
desenvolupar un decàleg de propostes en matèria de joventut que va ser presentat a 
tots els grups polítics municipals perquè es comprometeren amb el col·lectiu juvenil i 
associatiu valencià. 

A continuació Maysoun Sari explica les accions més importants de l'àrea de 
Desenvolupament Sostenible, entre les quals es troben les campanyes de promoció de 
l'ús de vehicles sostenibles o compra responsable. Però, sobretot, subratlla la iniciativa 
dels I premis “València, ciutat jove i verda” a la innovació mediambiental. Un projecte 
pioner que va premiar tres idees creatives impulsades per joves de la nostra ciutat, amb 
una quantia econòmica de 1.000, 750 i 500 euros i al qual es van presentar més d’una 
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vintena de propostes. Sobre l’àrea d’Educació comenta que soles vam poder 
desenvolupar-ho durant el primer trimestre de l’any, mitjançant visites a diferents 
centres educatius del districte d’Algirós per donar-nos a conéixer entre l’estudiantat de 
secundària i batxillerat. D’altra banda, hem tingut especial interés en fer pedagogia 
sanitària davant la difícil situació que estem patint, desmuntant alhora el fals discurs 
adultcentrista que criminalitza a la joventut, com ara mitjançant el concurs de fotografia 
“Joventut Exemplar”, que va premiar amb dos càmeres GoPro a dos joves valencianes 
d’entre vora 30 imatges presentades. 

Carles Vera, sobre l’área de comunicació, comenta que, amb l’objectiu de mantenir 
informades a les entitats membre del CJV, alhora que difonem tot allò que fem i resulta 
d’interés per a les persones joves de la nostra ciutat, especialment pel que fa als seus 
drets i interessos, es important mantenir actualitzada la base de dades d’entitats i 
persones de referència. Es va crear un canal Telegram de difusió, tant per a les entitats 
juvenils com per al públic general, on de forma periòdica es comparteixen les notícies, 
campanyes i activitats que anem desenvolupant. Per últim comenta que mantenint en 
valencià com a llengua vehicular, al llarg del 2020 hem incrementat substancialment la 
nostra presència mediàtica tant en premsa escrita (una trentena) ràdio (cadena SER) i 
televisió (À Punt, RTVE i TeleValència) no solament a través de comunicats de premsa 
sinó també a la publicació de diversos articles d’opinió en diaris valencians de tirada 
autonòmica, com ara Levante-EMV o eldiario.es. 

Jesús Pinero indica en l'àrea d'Esport, Oci i Temps Lliure s'ha dotat de majors recursos a 
l'última part pel fet que la COVID-19 ha afectat de forma directa a la pràctica esportiva, 
limitant-la als espais privats a l’abast de molt poca gent jove, perjudicant d’aquesta 
manera a la salut i l’oci de moltíssimes persones, especialment d’aquelles que fan de 
l’esport el seu estil de vida, sobretot quan es practica en equip o de forma professional. 
Explica que, tot i que el 2020 va trastocar completament les alternatives d’oci de la 
joventut, durant el primer trimestre de l’any vam iniciar un projecte del foment de l’oci 
alternatiu basat en la promoció de jocs de taula. Detalla també el concurs de joves 
còmiques que vam celebrar en col·laboració amb la Riot Comedy Fem al Loco Club, 
retransmet en directe i on vora 100 joves van gaudir d’una nit de monòlegs amb 
perspectiva de gènere com a alternativa d’oci nocturn. Por últim destaca també els 
cursos intensius de preparació de les proves oficials de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de València (JQCV) per al grau C1 i C2, que malgrat les dificultats i la seua 
modalitat telemàtica, va continuar tenint una gran demanda i vam poder continuar 
oferint aquesta formació, tot i que amb una menor oferta de places. 

Lucía García explica l’àrea de la Unión Europea i Acció Internacional. A banda de difondre 
aquelles iniciatives i projectes en clau jove de la Comissió Europea que foren d’interés 
per al jovent valencià, treballar perquè València siga declarada Capital Europea de la 
Joventut en 2024 ha sigut una de les majors accions que hem desenvolupat al llarg del 
2020, amb la implicació de diverses entitats del CJV i d’altres properes, per tal d’elaborar 
una proposta atractiva que vam traslladar a finals d’any a la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de València. També la celebració del Dia d’Europa o el Dia Europeu de la 
Informació Juvenil van oferir-nos l’oportunitat de reclamar a les institucions europees 
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una major sensibilitat davant les problemàtiques de la joventut europea, donar a 
conéixer les seues institucions i iniciatives a la joventut valenciana i enfortir el sentiment 
comunitari europeu. Sobre l’àrea d'Associacionisme i Participació explica que, en un 
context de desafecció política i escepticisme en el futur de la joventut, des del CJV 
apostem més que mai per aquesta filosofia democràtica, com la millor escola de 
ciutadania, civisme i ferramenta de transformació social. Encara que la Fira 
d’Associacions Juvenils no s'ha pogut desenvolupar a causa de la situació d'alerta 
sanitària, s'han desenvolupat un gran nombre d'accions dirigides a la formació i suport 
de les associacions juvenils. Finalment esmenta l'actualització de la Guia 
d'associacionisme juvenil que es va presentar fa unes setmanes. 

A continuació la presidenta de la mesa obri un torn de paraules. En primer lloc, una 
representant de l'entitat Dones Joves i Feministes del País Valencià felicita i dona 
l'enhorabona al CJV i a les entitats per la implicació amb la Guia de Bones Pràctiques 
d'Igualtat. Seguidament pren la paraula Lucía García, com a representant de Noves 
Generacions i membre de la Comissió Permanent. Indica que la seua entitat sempre ha 
defensat la igualtat no obstant això no van signar la Guia de Bones Pràctiques d'Igualtat 
perquè tenen un altre estil i, encara que no volen obstaculitzar cap activitat que puga 
suposar una igualtat efectiva, no comparteixen íntegrament moltes de les activitats que 
s'han proposat o l'anàlisi que s'ha fet. Insisteix que Noves Generacions no va estar i no 
vol estar mentre aquestes activitats continuen estant basades en l'anàlisi que es va 
realitzar, a pesar que la fi el comparteixen i considera no hauria de polititzar-se. 

Finalitzat el torn de paraula, sense cap intervenció més, es procedeix a la votació de 
l'Informe de Gestió del 2020. 

S’aprova l'Informe de Gestió del 2020 per unanimitat. 

6.  Presentació i aprovació, si escau, de l'Informe Econòmic del 2020 

La presidenta de la mesa dona el torn de paraules al tresorer de la Comissió Permanent, 
Jesús Pinero, per a explicar l'informe econòmic 2020, que es va enviar a les entitats amb 
la documentació de l'Assemblea, i es projecta l'informe complet per a la visualització del 
mateix per les persones delegades. A continuació s’exposa l’informe econòmic de 2020. 
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 DESPESES 2020 
PRESUPUESTADO EJECUTADO

73.449,36 €                  74.223,54 €                  

72.499,36 €                  72.511,07 €                  

500,00 €                       250,00 €                       

450,00 €                       1.462,47 €                    

6.615,00 €                    6.578,50 €                    

300,00 €                       498,47 €                       

2.1.1- Hosting i domini de la web 180,00 €                       375,30 €                       

2.1.2- Línia de telèfon mòbil 120,00 €                       123,17 €                       

1.040,00 €                    979,36 €                       

2.2.1.- Material d'oficina 120,00 €                       171,53 €                       

2.2.2.- Copies i materials d'impresions 270,00 €                       284,80 €                       

2.2.3.- Ordinador portatil 450,00 €                       307,97 €                       

2.2.4.- Programes gestió COVID-19 200,00 €                       215,06 €                       

475,00 €                       476,99 €                       

2.3.1.- Asseguraça d´activitats 475,00 €                       476,99 €                       

3.130,00 €                    3.376,54 €                    

2.4.1.- Gestoria 2.500,00 €                    2.771,54 €                    

2.4.2.- Proteccio de dades 320,00 €                       318,00 €                       

2.4.3.- Prevenció de riscs laborals 310,00 €                       287,00 €                       

800,00 €                       672,51 €                       

2.5.1.- Assemblees 300,00 €                       279,69 €                       

2.5.2.- Comissió Permanent 500,00 €                       392,82 €                       

750,00 €                       482,99 €                       

2.6.1.- Recursos compartits 750,00 €                       482,99 €                       

120,00 €                       91,64 €                         

300,00 €                       229,00 €                       

3.1.- Despeses financeres 300,00 €                       229,00 €                       

3.1.1.- Transferències i comissions diverses 300,00 €                       229,00 €                       

72.498,00 €                  44.121,10 €                  

3.930,00 €                    1.198,17 €                    

XXIV Fira d'Associacions 2020. 1.200,00 €                    1.198,17 €                    

Grafiti col·laboratiu 1.610,00 €                    -  €                            

Trobada entitats 670,00 €                       -  €                            

Assessoria per a associacions 450,00 €                       -  €                            

Altres -  €                            -  €                            

24.428,00 €                  4.285,30 €                    

KA1 Use Less, Re-Use More 18.728,00 €                  -  €                            

Talleres 4.500,00 €                    3.097,76 €                    

Resultats del Plá d'Igualtat 1.200,00 €                    1.187,54 €                    

Altres -  €                            -  €                            

27.520,00 €                  25.546,26 €                  

Estudi del jovent 14.000,00 €                  12.207,90 €                  

Debat Estat de la ciutat 5.500,00 €                    2.731,03 €                    

Campanyes (serveis d'edició de 4.500,00 €                    2.940,30 €                    

Campanyes (publicitat) 600,00 €                       193,52 €                       

Campanya "Crea tu associació en un tres 300,00 €                       253,60 €                       

Programes d'edicció de cartelleria 120,00 €                       71,18 €                         

Nit de monòlegs 2.500,00 €                    5.656,73 €                    

Altres -  €                            1.492,00 €                    

CAPITOL I – PERSONAL 

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS

2.4 Serveis Professionals

2.3.- Primes d'assegurances

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS

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

1.1.- Sous i Seguritat Social

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES

2.7.-Fulles de liquidació

2.5.- Reunions Estatutaries

2.2.- Despeses Administratives

2.1.- Subministraments

2.6.- Material Inventariable

1.2.- Formació treballadors

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 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.

http://www.valenciajove.com/
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INSTITUCIÓ Ingrés previst Ingrés final Executat

Conveni Regidoria de Joventut. Ayto València 100.000,00 €        100.000,00 €        100.000,00 €        

Conveni IVAJ 15.600,00 €           15.600,00 €           15.600,00 €           

Ajuda Participació 2019-2020 2.490,88 €             2.490,88 €             2.491,78 €             

Ajuda Participació 2020-2021 1.500,00 €             1.500,00 €             75,43 €                   

Ajuda Política Llingüística. Conselleria d'Educació 6.604,24 €             6.950,42 €             6.895,97 €             

Ajuda Injuve ERASMUS. Less Use, More re-Use 18.728,00 €           18.728,00 €           -  €                       

Romanent 2019 7.939,24 €             7.939,24 €             88,96 €                   

Ingressos taxes de valencià i altres -  €                       1.200,00 €             -  €                       

TOTAL 152.862,36 €        154.408,54 €        125.152,14 €        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTAT 2020: INGRESSOS – DESPESES EXECUTADES: 29.256,40*  
* A tindre en compte:  
- El Projecte “Less Use, More re-Use” del INJUVE ENCARA NO HA 
FINALITZAT. Cal considerar que, per tractar-se d’un projecte d’intercanvi 
juvenil europeu, i donat la situació d’alerta sanitària i les mesures de 
seguretat que estan en vigor des del març de 2020, el projecte hi ha hagut 
que posposar-ho fins a 2022.  
 
- El Projecte finançat pel Servei de Descentralització i Participació 
ciutadana de l’Ajuntament de València ENCARA NO HA FINALITZAT, ja 
que es un projecte que finalitza al març de 2021. Falten per executar 
1.424,57 € del pressupost.  

ROMANENT REAL 2019: 9.103,83€

  

72.498,00 €                  44.121,10 €                  

4.670,00 €                    4.407,61 €                    

Xarxa de Corresponsals 650,00 €                       625,66 €                       

Xarxa de Dones Joves 150,00 €                       -  €                            

Dinamització de Xarxes 2.870,00 €                    3.581,95 €                    

Taller #Embaixadoresperlaigualtat 800,00 €                       -  €                            

Relació amb altres Consells de la Joventut 200,00 €                       200,00 €                       

Altres -  €                            -  €                            

11.950,00 €                  8.683,76 €                    

Baile: Diversitat funcional 300,00 €                       -  €                            

Formació de Valencià 100,00 €                       54,45 €                         

Valencia Ciudad Europea de la Joventut 1.250,00 €                    860,99 €                       

Orgullo LGTB 900,00 €                       907,50 €                       

Premis València, jove i verda 6.700,00 €                    6.313,91 €                    

Concurs fotografia reivindicativa 1.500,00 €                    546,91 €                       

Concurs reconeiximent artistes 1.200,00 €                    -  €                            

Altres -  €                            -  €                            

152.862,36 125.152,14

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. 

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS (Continuació)

INGRESSOS 2020 
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Jesús explica que, com sempre, en la primera pàgina trobem les despeses de 2020 i en 
la segona els ingressos del mateix exercici. L'informe de despeses està dividit en quatre 
capítols que es presenten en dues columnes. En primer lloc: el que havíem pressupostat 
gastar-nos, en la columna de l'esquerra; i, en segon lloc, la qual cosa finalment hem 
executat, en la columna de la dreta. 

Podem veure que el capítol de personal, el primer capítol, s'ha executat d'acord amb el 
pressupost aprovat en l'última assemblea. El mateix ocorre en el capítol 2, sobre 
funcionaments i serveis, i capítol 3, sobre comissions bancàries. S'ha executat d'acord 
amb el pressupost inicial, encara que es pot advertir una sèrie de variacions en les 
partides individuals que es contraresten, el resultat de les quals és molt similar al 
pressupostat. El més important d'aquest informe es pot trobar en analitzar el capítol 4, 
sobre programes i activitats. Podeu veure que hi ha hagut una reducció molt rellevant 
en el pressupost executat degut principalment al fet que no s'ha pogut desenvolupar 
pràcticament cap activitat que permetera la cohesió i dinamització de les entitats del 
Consell (Objectiu 1) degut principalment a les limitacions COVID i, per descomptat, al fet 
que hem hagut de retardar el projecte Erasmus + en tractar-se d'un projecte de mobilitat 
internacional. La resta d'objectius s'han adaptat més o menys al pressupost inicialment 
presentat, amb algunes xicotetes variacions en les partides individuals però, com abans 
he esmentat, grosso modo, el resultat és molt similar al pressupostat inicialment. Es pot 
veure que entre les activitats més fonamentals a les quals hem dedicat més pressupost 
han sigut l'estudi de joventut publicat a l'octubre, la nit de monòlegs feministes o els 
premis València jove i verda 2020. 

Finalment en l'apartat d'ingressos, es pot observar que l'ingrés final de les ajudes i 
subvencions de les diferents institucions ha sigut igual que l'ingrés previst aprovat en el 
pressupost 2020. El més important d'aquesta taula és observar que efectivament no s'ha 
executat el projecte Erasmus + i que, del projecte de participació 2020/2021, només 
siguen executats 75 euros, la resta s'inclou en el pressupost 2021. Explica que es pot 
veure que s'inclouen també els ingressos de les taxes de valencià que, com sabeu, es 
deu al fet que el CJV organitza uns cursos de preparació dels exàmens oficials de la Junta 
Qualificadora, l'alumnat de la qual ha de pagar 50€ de matrícula. Aquestes taxes es 
retornen si assisteixen a més del 80% de les classes i algunes persones no compleixen 
amb aquest requisit. Es tracta d'un incentiu perquè no falten a classe i una penalització 
que apliquem a l'alumnat que no aprofita el curs, havent-li llevat l'oportunitat de fer-lo 
a una altra persona. 

En conclusió, explica que es presenta un informe que s'adapta al pressupost excepte en 
les grans catàstrofes d'activitats que no hem pogut desenvolupar principalment per 
motius de prevenció i aforaments per la COVID – 19. Tenim un romanent de 2020 de 
9.100 € aproximadament que s'inclourà en el pressupost de 2021. 

La presidenta de la mesa obri un torn de paraules. En primer lloc pren la paraula un 
representant del Moviment Escorta València que pregunta sobre l'apartat de despeses 
de la Fira. Pregunta que, si no es va celebrar la Fira d'Associacions, per què hi ha 
despeses associades en aquest apartat. També suggereix que, per a millorar la 
transparència, es publique el sou desglossat dels i les tècniques. Jesús contesta que s'ha 
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executat un comunicat del pressupost de la Fira destinat a l'avaluació de la possibilitat 
de desenvolupar o no la Fira a través d'un servei de suport tècnic i d'arquitectes que el 
van determinar. Sobre la segona qüestió, confirma que l'equip tècnic del CJV està format 
per dos tècnics a 35 hores setmanals, el professorat de valencià. Jesús finalitza dient 
que, per a la pròxima assemblea, es presentarà amb més detall. 

Finalitzat el torn de paraula, sense cap intervenció més, es procedeix a la votació de 
l'Informe Econòmic del 2020. 

S’aprova l'Informe Econòmic del 2020 per unanimitat. 

7.  Presentació i aprovació, si escau, del Pla de treball 2021 

La presidenta explica que el document que se sotmetrà a votació es va enviar juntament 

amb la resta de documents de l'Assemblea. A continuació li dona la paraula a Eva 

Moreno, que explica el procés que s'utilitza per a debatre el pla de treball a través de la 

plataforma QUIZZ. 

A continuació es mostren els resultats de l'enquesta. 

QUAL ES LA TASCA MÉS IMPORTANT DEL CJV? 

 
 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

1.  Quines entitats o institucions públiques són les més importants per a fomentar 
l’apoderament de la joventut? 
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2. Quina acció és més important? 

 

COMUNICACIÓ  

3. Quins objectius són més importants? 
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4. El CJV dona suport suficient en comunicació a les associacions? 
 

 

CULTURA, ESPORT, OCI I TEMPS LLIURE 
5. Quin tipus d’activitats dirigits a l’oci juvenil són més importants? 
 

6. El CJV deuria fer més:  
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DRETS DE LA CIUTADANIA 
7. Quin drets de la joventut hauria de treballar més el CJV? 

 
8. En aquesta àrea, és prioritari:  

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  
9.  Quina acció t’interessa més?  
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EDUCACIÓ  
10. En l’àrea d’educació, l'acció més interessant és: 

 
   UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL  

11. En el CJV es podria treballar més: 
 

12. Que trobeu més a faltar en aquesta àrea? 
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13. Em sembla més interessant: 

 
14. Que taller t'interessa més? 

 
ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ  

15. Dins de l'àrea d'ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ pense que s'hauria de  
 

La presidenta comenta que aquestes respostes es tindran en compte per a programar 
les accions de 2021 i sotmet el Pla de Treball de 2021 a votació. 
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S’aprova el Pla de Treball de 2021 per unanimitat. 

8.  Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2021 

La presidenta de la mesa dona el torn de paraules al tresorer de la Comissió Permanent, 
Jesús Pinero, per a explicar el Pressupost de 2021, que es va enviar a les entitats amb la 
documentació de l'Assemblea, i es projecta l'informe complet per a la visualització del 
mateix per les persones delegades. A continuació s’exposa el Pressupost de 2021. 

En primer lloc, explica que en aquest pressupost hem fet un exercici de major claredat i 
transparència en la divisió de partides per capítol. Així, modificant lleument l'estructura 
del pressupost, queden més ben definits les despeses previstes. Es pot veure en el 
capítol 1, per exemple, les despeses previstes diferenciades entre el personal de l'equip 
tècnic (que és el contractat laboral indefinit del CJV), el personal del projecte de valencià 
(que és el contractat temporal per als cursos de formació), o el personal de pràctiques 
universitàries. En el capítol 2 sobre serveis i funcionament, es pot veure que la partida 
total és similar a l'executada en 2020, excepte per dues qüestions que han incrementat 
aquest pressupost: En primer lloc, s'ha inclòs una partida per a l'auditoria voluntària de 
comptes de l'entitat i, en segon lloc s'ha introduït la partida del pagament d'impostos 
d'IRPF que, fins ara, es presentava en el capítol 1 sobre personal. En resum, el pressupost 
destinat a aquest capítol és un 9% del pressupost global anual, 4 punts més que en 2020. 
En el capítol 4 sobre programes i activitats, s'han mantingut l'estructura encara que s'ha 
unit l'objectiu 4 i 5, ja que estaven molt relacionats, i s'han agrupat les accions dirigides 
a “Crear, participar i donar suport a projectes de participació ciutadana de la ciutat de 
València”. 

Així, en l'objectiu 1 s'inclouen les despeses derivades d'accions com la Fira 
d'Associacions o la Trobada i Campionat interassociatiu, encara que som conscients que 
caldrà ser creatius per a executar-les d'acord amb les normatives de prevenció de 
contagis. Una partida nova que és molt interessant és la de “Vídeos promocionals 
d'entitats. En l'objectiu 2 es mantenen les despeses derivades de formació i 
sensibilització en qüestions sobre associacionisme i temes més transversals com, per 
exemple, igualtat o sostenibilitat. D'altra banda, en l'objectiu 3, destinat a potenciar la 
imatge del CJV i promocionar les relacions institucionals, es recull el pressupost 
d'activitats que han tingut molt d'èxit en 2020 com per exemple l'estudi sobre la 
joventut, el debat de l'estat de la ciutat o la nit de monòlegs. I, finalment, en el nou 
objectiu 4, s'inclouen les despeses de projectes tan variats com la segona edició dels 
premis “València, ciutat jove i verda”, la formació en igualtat a la Cort d'Honor de la 
Fallera Major de València i un altre projecte nou: el Club de Sèries en línia. 

Finalment, sobre els ingressos previstos, cal destacar que es mantenen les grans partides 
de l'Ajuntament de València i l'IVAJ a través de convenis de col·laboració i s'inclouen 
altres ajudes d'institucions municipals i autonòmiques. 

Donant el torn de paraula, sense cap intervenció, es procedeix a la votació del 

Pressupost 2021.  
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DESPESES PREVISTES 2021 
PRESUPUESTAT

63.982,24 €           
57.182,24 €              

1.1.1-  Sous i Seguritat Social 56.682,24 €             
1.1.2. Formació treballadors 500,00 €                 

6.000,00 €              
800,00 €                 

13.283,94 €            
308,48 €                 

2.1.1- Hosting i domini de la web 169,40 €                   
2.1.2- Línia de telèfon mòbil 139,08 €                   

612,64 €                   

2.2.1.- Material d'oficina 153,00 €                   

2.2.2.- Copies i materials d'impresions 291,70 €                   
2.2.4.- Programes gestió 167,94 €                   

9.334,00 €               

2.3.1.- Gestoria 2.380,00 €              

2.3.2.- Proteccio de dades 320,00 €                  
2.3.3.- Prevenció de riscs laborals 310,00 €                   

2.3.4.- Auditoria de comptes 6.324,00 €               
498,82 €                 

2.4.1.- Responsabilitat civil i activitats 498,82 €                 
1.400,00 €               

2.5.1.- IRPF Rendiment dinerari 1.400,00 €               
680,00 €                 

2.6.1.- Assemblees 300,00 €                 
2.6.2.- Comissió Permanent 380,00 €                 

350,00 €                  

2.7.1.- Recursos compartits 350,00 €                  
100,00 €                  

2.8.1.- Liquidació de despeses 100,00 €                  
300,00 €                 

3.1.- Despeses financeres 300,00 €                 
3.1.1.- Transferències i comissions 300,00 €                 

64.512,22 €             

22.567,20 €             

XXV Fira d'Associacions 16.740,00 €             

Trobada d'entitats 765,00 €                  

Campionat interassociatiu 530,00 €                  
Delegació European Youth Event 2.150,00 €                

Assessoria per a associacions 80,00 €                   
Vídeos promocionals d'entitats 2.302,20 €               

11.490,00 €              

Formació sobre associacionisme 2.120,00 €               
Formació transversal 3.360,00 €               
Edició i publicitat de campanyes 4.350,00 €               
Execució de la Guia d'igualtat 1.660,00 €               

2.8.-Fulles de liquidació

CAPITOL I – PERSONAL 

CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS
2.1.- Subministraments

2.2.- Despeses Administratives

2.4.- Primes d'assegurances

2.3. Serveis Professionals

2.6.- Reunions Estatutaries

2.7.- Material Inventariable

1.1. Equip tècnic

1.3. Personal en pràctiques
1.2. Professorat de curs de valencià

2.5.- Impostos i tributs

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS
OBJECTIU 1: Cohesionar i enfortir la xarxa 

d'associacions del Consell de la Joventut de València i 

el teixit associatiu de la ciutat

OBJECTIU 2: Formar i sensibilitzar en qüestions 

transversals per a enfortir la participació juvenil

http://www.valenciajove.com/
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64.512,22 €             

22.629,02 €             

Presència web i xarxes socials 870,00 €                 

Estudi del jovent 9.680,00 €              

Debat Estat de la ciutat 3.200,00 €              

Contacte amb institucions 230,00 €                  

Guia d'associacionisme juvenil 575,00 €                  
Mural arte urbà joventut 2.374,02 €               
Nit de monòlegs 5.700,00 €              

7.826,00 €              

Relació amb Consells de 260,00 €                 
Dinamització de xarxes de treball 2.106,00 €               

#Ambaixadoresperlaigualtat 1.170,00 €                

Projecte Juntes de Districte 290,00 €                 
Club de sèries online 1.580,00 €               
Premis València, jove i verda 2.420,00 €              

142.078,40

OBJECTIU 4: Crear, participar i recolzar projectes de 
participació de la ciutat de València

TOTAL

OBJECTIU 3: Potenciar la imatge del CJV convertint-

lo en  un referent de la joventut de la ciutat 

CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS (Continuació)

INGRESSOS PREVISTOS 2021 

INSTITUCIÓ Ingrés previst
Conveni Regidoria de Joventut. Ayto València                                             100.000,00 € 
Ajuda Participació 2020-2021. Ayto València                                                    1.424,57 € 
Ajuda Participació 2021-2022. Ayto València                                                   1.500,00 € 
Ajuda Regidoria Igualtat. Ayto València                                                  4.500,00 € 
Ajuda Regidoria Salut. Ayto València                                                  3.000,00 € 
Conveni IVAJ GVA                                                 15.600,00 € 
Ajuda Política Llingüística. Conselleria 

d'Educació GVA
                                                 6.950,00 € 

Romanent 2020                                                    9.103,83 € 

TOTAL 142.078,40 €                                   

DESPESES 142.078,40 € 

Dspeses estructura (Cap I, II i III) 77.566,18 €    

Despeses de projectes (Cap IV) 64.512,22 €    

INGRESSOS 142.078,40 € 

Ajudes públiques 132.974,57 € 

Romanent 9.103,83 €      

SUPERÀVIT/DÉFICIT 0 €

RESUM PRESSUPOST 2021 
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S’aprova el Pressupost 2021 per unanimitat.  

9.  Presentació i aprovació, si escau, de l'informe d'altes i baixes 

La presidenta de la mesa dona el torn de paraules al secretari de la Comissió Permanent, 
Carles Vera, per a explicar l'Informe d'Altes i Baixes , que es va enviar a les entitats amb 
la documentació de l'Assemblea, i es projecta l'informe complet per a la visualització del 
mateix per les persones delegades.  

Explica que durant aquests últims mesos des de l’última Assemblea General organitzada 
en octubre de 2020, s’han produït algunes sol·licituds d’entrada al Consell de la Joventut 
de València, i que, estudiats per la Comissió Permanent els diferents casos, proposen a 
l’Assemblea les següents modificacions: 

INFORME POSITIU ALTES A ENTITAT ADHERIDES: 

o Associació Juvenil ONIRIA JOVEN  

MOTIVACIÓ:  
- Acompleix el requisits de I'article 5.3.a  
- Presenta la documentació que es requereix a I'article 6.7 en temps i forma  

o Associació d’estudiants SAÓ-UV  

MOTIVACIÓ:  
- Acompleix el requisits de I'article 5.3.a  
- Presenta la documentació que es requereix a I'article 6.7 en temps i forma  

o Erasmus Student Network Juvenil en la Universidad de València 

MOTIVACIÓ:  
- Acompleix el requisits de I'article 5.3.a  
- Presenta la documentació que es requereix a I'article 6.7 en temps i forma  

o Jóvenes Europeístas y Federalistas  

MOTIVACIÓ:  
- Acompleix el requisits de I'article 5.3.a  
- Presenta la documentació que es requereix a I'article 6.7 en temps i forma  

INFORME NEGATIU ALTA 

o Associació Juvenil FACE-JOVEN  

MOTIVACIÓ:  
- No presenta la documentació que es requereix a l’article 6 en temps i forma.  

http://www.valenciajove.com/
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o Asociación Juvenil Gamusinos València 

MOTIVACIÓ:  
- No presenta la documentació que es requereix a l’article 6 en temps i forma.  

Per a finalitzar, explica que de ser ratificats tots els informes, el registre d’entitats del 
Consell de la Joventut de València, quedaria de la següent manera: 

COM ENTITATS DE PLE DRET 

1. A.C.V. TIRANT LO BLANC  
2. ACONTRACORRENT DE VALÈNCA  
3. AEGEE-VALENCIA  
4. AIESEC EN VALENCIA 
5. AMICS DE VALÈNCIA. ESCOLTES DE L'HORTA  
6. APOSTA JOVE UGT-PV  
7. AS. DONES JOVES I FEMINISTES DEL PAÍS VALENCIÀ  
8. AS. ESCUELA DE ANTMADORES JUVENILES INSIGNIA DE MADERA (EAJEF)  
9. AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-2I3  
10. AS. INFANTIL Y JUVENTL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER  
11. AS. JÓVENES MUSULMANES EN VALÈNCIA  
12. AS. JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO  
13. AS. SEMPRE AVANT  
14. AS. VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA-AVEB  
15. AS. VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE FARMÀCIA (AVEF)  
16. BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ  
17. BONAGENT  
18. CENTRE JUVENIL AMICS  
19. CENTRE JUVENIL ENTRE AMICS  
20. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
21. CRUZ ROJA JUVENTUD  
22. ELSA. THE EUROPEAN LAW STUDENTS'ASSOCIATION VLNC  
23. EMA 
24. FAAVEM  
25. GO EUROPE  
26. GRUP JOVE CENTRE EXCURSIONISTA  
27. GRUPO SCOUT FENIX  
28. JOVENTUT PRECARIA  
29. JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIA (JERPV)  
30. JOVES AMB INICTATIVA  
31. JOVES DE CCOO-PV  
32. JOVES D'ESQUERA UNIDA-PV  
33. JOVES SOCIALISTES DE VALÉNCIA  
34. JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ  
35. MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA  
36. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA  
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37. NUEVAS GENERACIONES DEL PP  
38. ORGANTZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 
39. UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS  
40. VALENCIA MOVEMENT  
41. VALORA GAMES  
42. YMCA VALENCIA  

COM ENTITATS OBSERVADORES 

1. BLOC D’ESTUDIANTS AGERMANATS  

COM ENTITATS ADHERIDES  

1. AS JUVENIL ONIRIA JOVEN  
2. AS D’ESTUDIANTS SAÓ-UV  
3. ERASMUS STUDENT NETWORK JUVENIL UV  
4. JÓVENES EUROPEÍSTAS Y FEDERALISTAS 

A continuació, la presidenta indica que ,segons l'article 17.5 dels estatuts sobre el Règim 
d'Admissió, “Els informes positius se sotmetran a ratificació de l'Assemblea. Qualsevol 
entitat membre podrà presentar una moció per escrit amb almenys dos dies d'antelació 
en contra de l'admissió sempre que demostre que l'entitat sol·licitant no compleix algun 
dels requisits. Aquesta moció se sotmetrà a votació de l'Assemblea i prosperarà en el 
cas de tindre dos terços dels vots emesos.” Conclou que això significa que l'alta d'una 
associació es ratifica, no es vota: només es pot votar a favor o abstenció. 

Donant el torn de paraula, sense cap intervenció, es procedeix a la ratificació de 

l'Informe d'Altes i Baixes. 

Es ratifica l'Informe d'Altes i Baixes per unanimitat. 

10.  Precs i preguntes. 

La presidenta obri un últim torn de precs i preguntes. Un representant del Moviment 
Escorta de València dóna les gràcies pel suport rebut a través de l'enregistrament i 
publicació del vídeo de la seua entitat. D'altra banda suggereix que s'organitze alguna 
activitat dirigida a relacionar-se entre les associacions. La Comissió Permanent respon 
que hi ha algunes activitats programades i recollides en el Pla de Treball dirigides a 
aquesta qüestió però es tindrà en compte per a reforçar-ho. 
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