ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
30 DE JUNY DE 2022
CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA
CONVOCATÒRIA
Lloc: C/Campoamor, 91.
Hora: 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.20 hores en segona convocatòria.

ENTITATS ASSISTENTS


Entitats acreditades com a membres de ple dret:

A.C.V. TIRANT LO BLANC, ACONTRACORRENT DE VALÈNCIA, AIESEC EN VALÈNCIA,
AMICS DE VALÈNCIA. ESCOLTES DE L’HORTA, APOSTA JOVE UGT-PV, AS. DONES
JOVES I FEMINISTES DEL PAÍS VALENCIÀ, AS. ESCUELA DE ANIMADORES JUVENILES
INSIGNIA DE ADERA (AEJEF), AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-213, AS. INFANTIL Y
JUVENIL NOU GRUP SAN VICENTE FERRER, AS. JÓVENES MUSULMANES EN
VALÈNCIA, BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ. CENTRE JUVENIL AMICS, GRUP
JOVE CENTRE EXCURSIONISTA, JÓVENES EUROPEÍSTAS Y FEDERALISTAS (JEF),
JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (JERPV), JOVES DE
CCOO-PV, JOVES D’ESQUERRA UNIDA-PV, JOVES SOCIALISTES DE VALÈNCIA,
MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA, VALENCIA MOVEMENT, VALORA GAMES I YMCA
VALÈNCIA.


Entitats acreditades com a membres observadores:

BLOC D’ESTUDIANTS AGERMANATS


Entitats acreditades com a membres adherides:

AS D’ESTUDIANTS SAÓ-UV I ERASMUS STUDENT NETWORK JUVENIL UV.

RESUM D’ENTITATS I ASSISTENTS
Nombre d’entitats acreditades de PLE DRET: 22 entitats
Nombre de delegats/des: 35 persones delegades
Nombre d’entitats observadores acreditades: 1 entitats
Nombre de delegats/des acreditades observadores: 1 persones delegades
Nombre d’entitats adherides acreditades: 2 persones acreditades
Nombre de delegats/des acreditades adherides: 2 persones acreditades
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ORDRE DEL DIA:
1. Elecció de la mesa de l’Assemblea
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
4. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
5. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2020-2021
6. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2021
7. Acomiadament de la Comissió Permanent 2020-2021
8. Presentació de candidatures a la Comissió Permanent 2022-2023
9. Votació de candidatures i proclamació de resultats
10. Precs i preguntes
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1. Elecció de la mesa de l’Assemblea
Ana Domínguez, presidenta del Consell de la Joventut de València, dona la
benvinguda i presenta l'Assemblea General Ordinària (AGO). Seguidament, són
llegides les acreditacions de l’Assemblea. Procedeix a llegir el nombre d'associacions
i persones convidades que s'han acreditat a I'AGO indicant que hi ha quòrum i es pot
continuar amb l’Assemblea.
A continuació explica que aquesta AGO és una assemblea diferent a les anteriors, ja
que suposa el canvi de Comissió Permanent. D’acord amb l’article 14 dels estatuts del
Consell de la Joventut de València, en aquests casos, s’elegirà una Mesa Electoral per
a la Mesa de l’Assemblea, composta per tres delegats o delegades de l’Assemblea, que
no podran figurar entre les candidatures elegibles, i que s’elegiran per llista oberta.
Per això, Ana pregunta a l’assemblea quines persones són les interessades en formar
part de l’assemblea i hi ha tres propostes:
Presidència: Salvador Gadea Mir, delegat de Nou Grup.
Secretària: Bruna Grabrieli Gómes dos Santos, delegat d’AIESEC.
Vocal: Adrián Bolaños Márquez, delegat de Grupo Scout Edelweis.
Sense més propostes, sol·licita a aquestes persones que pugen a la taula de
l’assemblea i continuen amb l’ordre del dia.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
El president de la mesa, Salvador Gadea, recorda que l'ordre del dia es va enviar a les
entitats juntament amb la convocatòria i tota la documentació d'aquesta assemblea,
complint així amb el que determina l'article 15.3.1.C dels estatuts. D'aquesta manera,
l'ordre del dia quedaria de la següent forma:
1. Elecció de la mesa de l’Assemblea
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
4. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.
5. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2020-2021
6. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2021
7. Acomiadament de la Comissió Permanent 2020-2021
8. Presentació de candidatures a la Comissió Permanent 2022-2023
9. Votació de candidatures i proclamació de resultats
10. Precs i preguntes
A continuació obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i es procedeix a la votació
de I'ordre del dia.
S'aprova per unanimitat I'ordre del dia.
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3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
El president de l'Assemblea recorda que l'acta que es procedirà a votar es va enviar
juntament amb la resta de documentació de l'Assemblea i es tracta de l'acta de
l'Assemblea General Extraordinària del 15 de desembre de 2021.
Obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i es procedeix a la votació de I‘acta
anterior.
S'aprova per unanimitat l’acta de l’Assemblea General Extraordinària del 15 de
desembre de 2021.
4. Lectura i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes
El president de l'Assemblea explica l’informe d’altes i baixes que es va enviar,
juntament amb la resta de documentació.
En aquest informe, el secretari del Consell de la Joventut de València, Carles Vera,
certifica que durant aquests últims mesos des de l’última Assemblea General
organitzada el desembre de 2021, s’ha produït una sol·licitud d’entrada al Consell de
la Joventut de València i que, estudiada per la Comissió Permanent, aquesta proposa
a l’Assemblea les següents modificacions al cens:
INFORMES POSITIUS
ALTA
A ENTITAT DE PLE DRET:
AS. GRUPO SCOUT TIMBIRAS
MOTIVACIÓ:
-

Acompleix el requisits de I'article 5.1.1
Presenta la documentació que es requereix a I'article 6.2 en temps i forma

Per tant, de ser ratificat per Assemblea General l’nforme, el registre d’entitats del
Consell de la Joventut de València quedaria de la següent forma:
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. GRUPO SCOUT TIMBIRAS
11. AS. INFANTIL Y JUVENTL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER
12. AS. JÓVENES MUSULMANES EN VALÈNCIA
13. AS. JUVENIL VIENTO DEL PUEBLO
14. AS. SEMPRE AVANT
15. BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ
16. BONAGENT
17. CENTRE JUVENIL AMICS
18. CENTRE JUVENIL ENTRE AMICS
19. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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20. CRUZ ROJA JUVENTUD
21. ELSA. THE EUROPEAN LAW STUDENTS'ASSOCIATION VLNC
22. EMA
23. FAAVEM
24. GRUP JOVE CENTRE EXCURSIONISTA
25. GRUPO SCOUT FENIX
26. JÓVENES EUROPEÍSTAS Y FEDERALISTAS
27. JOVENTUT PRECARIA
28. JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIA (JERPV)
29. JOVES AMB INICTATIVA
30. JOVES DE CCOO-PV
31. JOVES D'ESQUERA UNIDA-PV
32. JOVES SOCIALISTES DE VALÉNCIA
33. JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ
34. MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA
35. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
36. NUEVAS GENERACIONES DEL PP
37. ORGANTZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA
38. UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS
39. VALENCIA MOVEMENT
40. VALORA GAMES
41. 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. AVEF – ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
4. ERASMUS STUDENT NETWORK JUVENIL UV
Seguidament el president de l’Assemblea dona la paraula als representants de
l’entitat Grup Scout Timbiras que expliquen a l’Assemblea que són una entitat que
treballen sobre activitats d'oci i temps lliure educatiu i educació no formal amb
persones en edats compreses entre els 6 i els 21 anys, juntament amb un equip de
voluntaris joves. La línia de treball de l'entitat està sobre la base del joc i als valors
scouts perquè les persones es vagen formant i autoprogressant.
La delegada de l'entitat Joves Socialistes pregunta sobre la seua motivació per a
formar part del CJV i el representant comenta que la seua entitat està treballant en
projectes ODS, en projectes en infància i en la Plataforma d'Infància Estatal i que el
següent pas lògic era tindre una línia de treball en joventut pel que la col·laboració i
participació amb el Consell de la Joventut és un aspecte clau per a servir-nos d'eines i
de l'experiència d'altres entitats en l'àmbit juvenil de la ciutat.
Finalment, el president explica que, d’acord amb l’article 7.5 dels nostres estatuts
sobre el Règim d’admissions, els informes positius se sotmetran a ratificació de
l’assemblea. Obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i procedeix a la ratificació
de l’informe d’altes i baixes.
S'aprova per unanimitat l’informe d’altes i baixes.
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5. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió del 2020-2021
El president de l’Assemblea explica que l’informe de gestió es va enviar juntament
amb la resta de documentació i li dona el torn de paraules a Ana Domínguez, en
representació de la Comissió Permanent.
Ana Domínguez pren la paraula i fa balanç dels últims dos anys amb valoració molt
positiva. Assenyala que la informació sobre l'Informe de gestió està disponible des de
fa setmanes i demana a les persones delegades, tenint en compte que es tracta d'una
assemblea d’acomiadamet, fer una reivindicació de la importància de mantenir un
Consell de la Joventut de València actiu en aquesta ciutat.
Parla d'un podcast, "generació futur", en el qual es comenta la preocupació sobre el
llunyà que es troben les persones joves de les institucions (un 80% de les persones
joves diuen no sentir-se representades en les qüestions que es debaten en les
institucions). No obstant això, un de cada dos joves se sent agent de canvi. Afirma que
són precisament els Consells de la Joventut els espais amb els quals trencar aquest
sentiment d'haver d'actuar i no poder o no creure en què es puga fer mitjançant les
eines que les institucions aporten.
Davant les dades de la baixa participació juvenil, la presidenta esmenta la important
funció que du a terme el CJV com a interlocutor vàlid davant l'Ajuntament de
València, ha d'aspirar a comptar amb una major participació tant de persones
associades com no associades. D'altra banda, la presidenta agraeix el temps i l’esforç
dedicat a la participació de totes les persones presents i/o les que hi han col·laborat
amb les activitats del CJV a més de desenvolupar les pròpies. Seguidament, posa en
valor l'acte de ser i estar associada a una entitat juvenil, aprenent des de l'educació no
formal, valors com la implicació, la curiositat o l'empatia cap als i les que pensen
diferent. La diversitat de les entitats que formen part del CJV enriqueixen personal i
professionalment al conjunt del CJV i a la societat valenciana exercint els drets de
totes les persones a fer política en els seus diferents formats, afirma Ana Domínguez.
La presidenta acaba animant a les persones presents a continuar implicant-se en el
món associatiu, a cuidar el Consell de la Joventut de Valéncia i a fer que se senten
orgullosos i orgulloses de ser aqueixa minoria que participa en entitats des de l'etapa
juvenil.
El president de l’Assemblea obri un torn de paraules i dona la paraula a la delegada
de Joves d’Esquerra Unida del País Valencià, que felicita el treball desenvolupat a tots
i explica que en la pàgina 33 del document de l’informe de gestió, en la qual es fa
esment als premis València, ciutat jove i verd, no es fan comentaris sobre la falta de
participació i la situació en la qual es troba la convocatòria de la segona edició
d'aquests premis.
Ana Domínguez contesta que en la segona edició dels premis no es van aconseguir
els participants necessaris per a portar endavant el projecte i per això aquesta segona
edició no ix reflectida en l'Informe de Gestió, en el qual només es troben les activitats
que van poder ser executades. A més esmenta que aquest projecte s'emmarca dins
d'una àrea molt important per a la joventut de hui dia com és la sostenibilitat i que la
següent Comissió Permanent deurà tindre en compte els errors comesos perquè la
pròxima convocatòria pot arribar al públic objectiu.
Després d'aquesta intervenció, i sense més paraules demanades, el president de
l’Assemblea procedeix a la votació de l'informe de gestió 2021.
S'aprova per unanimitat l’informe de Gestió 2020-2021.
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6. Lectura i aprovació, si escau, de l’Informe Econòmic del 2021
El president de l’Assemblea procedeix a explicar l'informe econòmic, 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 2021.

DESPESES 2021
PRESUPUESTAT

CAPITOL I – PERSONAL
1.1. Equip tècnic
1.1.1- Sous i Seguritat Social
1.1.1.a. Gerent CJV
1.1.1.b. Tècnic de comunicació (BAIXA)

EXECUTAT

63.982,24 €

72.592,48 €

57.182,24 €

65.828,41 €

56.682,24 €

65.801,07 €

29.288,28 €

34.013,48 €

27.393,96 €

19.246,60 €

1.1.1.c. Tècnic de comunicació 2

-

€

5.157,05 €

1.1.1.d. Tècnic de projectes

-

€

7.383,94 €

1.1.2. Formació treballadors
1.2. Professorat de curs de valencià
1.3. Personal en pràctiques
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS
2.1.- Subministraments
2.1.1- Hosting i domini de la web
2.1.2- Línia de telèfon mòbil
2.2.- Despeses Administratives

500,00 €

27,34 €

6.000,00 €

5.964,07 €

800,00 €

800,00 €

13.283,94 €

7.006,75 €

308,48 €

517,93 €

169,40 €

365,39 €

139,08 €

152,54 €

612,64 €

729,36 €

2.2.1.- Material d'oficina

153,00 €

166,16 €

2.2.2.- Copies i materials d'impresions
2.2.4.- Programes gestió

291,70 €

334,14 €

167,94 €

229,06 €

2.3. Serveis Professionals

9.334,00 €

3.729,91 €

2.3.1.- Gestoria

2.380,00 €

2.969,91 €

2.3.2.- Proteccio de dades
2.3.3.- Prevenció de riscs laborals
2.3.4.- Auditoria de comptes
2.4.- Primes d'assegurances
2.4.1.- Responsabilitat civil i activitats
2.5.- Impostos i tributs
2.5.1.- IRPF Rendiment dinerari
2.6.- Reunions Estatutaries
2.6.1.- Assemblees
2.6.2.- Comissió Permanent

320,00 €

318,00 €

310,00 €

442,00 €

6.324,00 €

-

€

498,82 €

494,46 €

498,82 €

494,46 €

1.400,00 €

690,47 €

1.400,00 €

690,47 €

680,00 €

569,84 €

300,00 €

390,70 €

380,00 €

118,92 €

2.6.3.- Equip tècnic

60,22 €

2.7.- Material Inventariable
2.7.1.- Recursos compartits
2.8.-Fulles de liquidació
2.8.1.- Liquidació de despeses
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES
3.1.- Despeses financeres
3.1.1.- Transferències i comissions
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS

350,00 €
350,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
64.512,22 €

29,99 €
29,99 €
244,79 €
244,79 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
65.003,81 €

OBJECTIU 1: Cohesionar i enfortir la xarxa d'associacions del
Consell de la Joventut de València i el teixit associatiu de la ciutat

22.567,20 €

25.054,30 €

16.740,00 €
€
765,00 €
530,00 €
2.150,00 €
80,00 €
2.302,20 €

21.975,40 €
688,95 €
495,65 €
466,40 €
€
2,50 €
1.425,40 €

11.490,00 €

9.542,45 €

2.120,00 €
3.360,00 €
4.350,00 €
1.660,00 €
€
-

503,89 €
2.595,74 €
4.687,30 €
303,52 €
1.452,00 €

XXV Fira d'Associacions
Ajuda econòmica per a associacions XXV Fira
Trobada d'entitats
Campionat interassociatiu
Delegació European Youth Event
Assessoria per a associacions
Vídeos promocionals d'entitats
OBJECTIU 2: Formar i sensibilitzar en qüestions transversals per a
enfortir la participació juvenil
Formació sobre associacionisme
Formació transversal
Edició i publicitat de campanyes de
Execució de la Guia d'igualtat
Debat polítiques de joventut (AGO 15.12.2021)
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CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS (Continuació)

OBJECTIU 3: Potenciar la imatge del CJV convertint-lo en un
referent de la joventut de la ciutat
Presència web i xarxes socials
Estudi del jovent
Debat Estat de la ciutat
Contacte amb institucions
Guia d'associacionisme juvenil
Mural arte urbà joventut
Nit de monòlegs

64.512,22 €

65.003,81 €

22.629,02 €

24.884,48 €

870,00 €
9.680,00 €
3.200,00 €
230,00 €
575,00 €
2.374,02 €
5.700,00 €
€
-

553,20 €
9.947,92 €
2.897,31 €
€
563,33 €
2.331,05 €
8.000,41 €
591,26 €

7.826,00 €

5.522,58 €

Altres projectes
OBJECTIU 4: Crear, participar i recolzar projectes de participació
de la ciutat de València
Relació amb Consells de Joventut

260,00 €

200,00 €

Dinamització de xarxes de treball

2.106,00 €

2.132,34 €

#Ambaixadoresperlaigualtat

1.170,00 €

Projecte Juntes de Districte
Club de sèries online

290,00 €

187,50 €

1.580,00 €

797,73 €

Premis València, jove i verda

2.420,00 €

922,15 €

-

€

872,65 €

-

€

410,21 €

142.078,40 €

144.873,04 €

Connecta!
Altres projectes
TOTAL

€

-

INGRESSOS 2021
INSTITUCIÓ

INGRÉS PREVIST

Conveni Regidoria de Joventut. Ayto València

INGRÉS FINAL

EXECUTAT

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

Ajuda Participació 2020-2021. Ayto València

1.424,57 €

2.924,57 €

2.924,57 €

Ajuda Participació 2021-2022. Ayto València

1.500,00 €

2.596,16 €

2.665,32 €

Ajuda Regidoria Igualtat 2021-2022. Ayto València

4.500,00 €

7.960,67 €

4.298,66 €

Ajuda Regidoria Salut. Ayto València

3.000,00 €

3.922,05 €

3.922,05 €

- €

4.999,05 €

4.999,05 €

Conveni IVAJ GVA 15.600,00 €

15.600,00 €

15.600,00 €

15.600,00 €

Ajuda Política Llingüística. Conselleria d'Educació

6.950,00 €

2.443,85 €

4.451,48 €

Ajuda Diputació de València

Ajuda Participació. Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
GVA
Romanent 2020
Ingressos taxes de valencià i altres
TOTAL

- €

5.990,00 €

5.990,81 €

9.103,83 €

9.103,83 €

21,10 €

- €

1.800,00 €

- €

142.078,40 €

157.340,18 €

144.873,04 €

RESULTAT 2021: INGRESSOS – DESPESES EXECUTADES: 12.467,14€*
A tindre en compte: - El Projecte finançat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de
València ENCARA NO HA FINALITZAT, ja que es un projecte que finalitza al setembre de
2022. Falten per executar 3.662,01€ del pressupost.

RESULTAT REAL 2021: 8.805,13€
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El president de l’Assemblea dona la paraula al tresorer del Consell de la Joventut de
València, Jesús Pinero, perquè procedisca a explicar l'informe econòmic. Breument el
tresorer explica l'informe econòmic de 2021 per a donar compte de com s'ha gastat el
pressupost del CJV per a desenvolupar les activitats que s'han organitzat.
Jesús explica que, com sempre, en la primera pàgina trobem les despeses de 2021 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, es va executar amb unes
variacions a causa de dues qüestions:
- El tècnic de comunicació va estar 4 mesos i mig de baixa per un problema de salut i
contractem en el seu lloc a dues persones a mitja jornada que desenvolupaven les
seues tasques: un tècnic de comunicació i una tècnica de projectes.
- Es va canviar de categoria a la tècnica de projectes a gerent del Consell de la Joventut
per tractar-se efectivament de les tasques i la responsabilitat que executava en el seu
dia a dia. Això va comportar un augment de salari que es pot observar en aquest
apartat.
Podem veure, explica Jesús, també en aquest apartat que no es va poder executar el
pressupost de formació a treballadors, ja que ha sigut un any complex en la gestió de
l'equip tècnic pels canvis a causa de la baixa del tècnic de comunicació i la
sobrecàrrega de treball associada, però es va executar al 100% el pressupost destinat
al professorat dels cursos de valencià i al personal en pràctiques.
El capítol 2 sobre funcionament i serveis afirma que s'ha executat d'acord amb el que
s'estableix en el pressupost que es va presentar a l'inici de 2021 amb una variació
important: no hem pogut desenvolupar l'auditoria de comptes. Això es deu al fet que
requeria molt més treball del que pensàvem inicialment i al problema que hem anat
estirant durant 2021 amb la sobrecàrrega de l'equip tècnic. El que vam fer, en aquest
mateix sentit, va ser contractar un servei més especialitzat a la gestoria amb la qual
treballem per a la comunicació amb l'Agència Tributària i la gestió de comptes.
El més rellevant d'aquest informe, determina, es pot trobar en analitzar el capítol 4,
sobre programes i activitats. Els objectius s'han adaptat al pressupost inicialment
presentat, amb algunes xicotetes variacions en les partides individuals però, a grosso
modo, el resultat és molt similar al pressupostat inicialment. Entre les activitats més
importants a les quals hem dedicat més pressupost han sigut la Fira d'Associacions
Juvenils, l'estudi de joventut publicat a l'octubre i la nit de monòlegs feministes.
Finalment en l'apartat d'ingressos, es pot observar que l'ingrés final de les ajudes i
subvencions de les diferents institucions ha sigut superior que l'ingrés previst aprovat
en el pressupost 2021. Això es deu principalment al fet que hem fet un major esforç en
la sol·licitud de diferents subvencions per a poder finançar millor les nostres activitats.
El més important d'aquesta taula és observar que s'ha sol·licitat més pressupost en
quasi totes les subvencions amb les quals treballem i que hem sol·licitat dues
subvencions més:
- Subvenció de la Diputació de València destinada a associacions juvenils.
- Ajuda de Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació GVA.

Consell de la Joventut de València
C/ Campoamor 91/ 46022 València
962087131 / www.valenciajove.com / consellvlc@valenciajove.com

Continua dient que és important destacar que hem tingut un problema amb la
subvenció de la Conselleria d'Educació de la GVA destinada a finançar els cursos de
valencià. A causa d'una errata en la justificació d'aquesta subvenció, ens han reduït
2.007,63€. Estant nosaltres totalment en desacord amb aquesta minoració,
presentem un recurs de reposició que van decidir desestimar. Finalment es va decidir
no continuar amb el procés i no recórrer davant el TSJ perquè la gestoria ens va
advertir que teníem poques possibilitats d'èxit i aquestes despeses d'assessorament
de la gestoria no són subvencionables per cap subvenció, la qual cosa suposaria
continuar reduint el romanent de la nostra entitat.
Conclou dient que es presenta un informe que inclou un major pressupost que el que
inicialment esperàvem, gràcies a un esforç que hem fet per a poder desenvolupar
millor el nostre Pla de Treball, però que s'ha vist afectat per la sobrecàrrega de treball
de l'equip tècnic i que tenim un romanent de 2021 de 8.805€ € aproximadament que
s'inclourà en el pressupost de 2022.
El president de l’Assemblea obri un torn de paraula, sense cap intervenció, i procedeix
a la votació de l’informe econòmic de 2021.
S’aprova per unanimitat l’informe econòmic de 2021.
7. Acomiadament de la Comissió Permanent 2020-2021
El president de l’Assemblea dona pas a uns vídeos de membres de la Comissió
Permanent que no van poder assistir a l'assemblea. En primer lloc es reprodueix el
vídeo de Lucia que dona les gràcies per l'experiència que li ha proporcionat aquests
anys en el CJV malgrat que les discrepàncies ideològiques i en segon lloc es
reprodueix el vídeo de Victoria López que fa un repàs de la seua experiència com a
vocal d'igualtat i membre de la Comissió Permanent en la qual ha col·laborat en
accions que mai haguera imaginat i ha aprés moltes coses per a la seua vida personal
i professional. Agraeix a tots els seus companys i a l'equip tècnic l'esforç i
l'acompanyament durant aquesta etapa.
El president continua i dona el torn de paraules als membres de la Comissió
Permanent que estan presents perquè s'acomiaden breument.
A continuació pren la paraula Jesús que comença agraint a totes les persones que li
van permetre ser part del CJV en aquests dos anys en què s'ha fet una gran faena per
a la joventut malgrat xicotets conflictes i malentesos que puguen haver ocorregut
entre l’equip. En segon lloc, la vicepresidenta Rocio Barbeito comenta breument els
seus inicis en el CJV posant en valor el significat del qual aquest representa com és la
lluita per canviar les coses i millorar la vida de les persones joves des d'un espai molt
divers. Finalitza la seua intervenció donant l'enhorabona a la nova Comissió
Permanent i agraeix l'experiència als membres de l'anterior Comissió Permanent i a
l'equip tècnic. En últim lloc la presidenta Ana Domínguez ressalta la gran diversitat
que hi ha entre les persones de la Comissió Permanent com un factor important a
l'hora d'aprendre i desenvolupar-se personal i professionalment. Exposa que ha aprés
molt durant els 4 anys de presidència a l'hora d'enfrontar-se als diferents
desafiaments al capdavant d'aquesta entitat. Recorda a moltes de les persones que
ha pogut conèixer durant aquesta etapa, així com diferents moments viscuts que li
han permès ser conscient de la multitud de realitats existents en l'àmbit associatiu
juvenil. Per a finalitzar fa un esment especial als membres de la Comissió Permanent
així com a les persones de l'equip tècnic i s'acomiada animant a la nova Comissió
Permanent al fet que gaudisquen el CJV.
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8. Presentació de candidatures a la Comissió Permanent 2022-2023
El president de l’Assemblea informa que només es va rebre una candidatura a la
Comissió Permanent del CJV i aquesta compleix la normativa que estableix en els
estatuts. La candidatura es forma de la següent manera:

A continuació el president li dona la paraula a la persona que encapçala aquesta
candidatura: Ana María Sánchez Zahonero.
Ana María agraeix a la Comissió Permanent sortint el treball realitzat en aquesta etapa
tan dura per a la joventut, canviant els formats físics a en línia quan era necessari i
tirant avant una gestió molt complexa permetent enfortir el CJV com un referent a
l'hora de reivindicar les lluites i els drets de la joventut. Continua la seua intervenció
dient que ha decidit fer un pas al capdavant, juntament amb els seus companys, en
la seua carrera associativa. Comenta la seua gran passió en l'àmbit internacional
donant molta importància al treball col·lectiu per a l'assoliment d'objectius comuns.
Ana María parla de l'entitat a la qual pertany, Joves Federalistes Europeus, la qual
promou una ciutadania activa que acosta Europa als joves posant-los en el centre del
debat. Expressa que la seua motivació per a fer el pas i presentar la seua candidatura
es deu a la seua convicció que els joves han de ser participes dels canvis que
esdevenen al seu voltant incidint en la importància de la pluralitat, la diversitat, la
defensa de valors i principis comuns i la participació com a part garant de l'èxit.
L'objectiu de la candidatura és facilitar el creixement d'aquesta entitat i mantenir-la
com el referent juvenil que és, donant veu i visibilitat a totes les persones joves oferint
un espai de trobada, debat i reivindicació. Continua la seua intervenció esmentant
que aquest 2022 és l'any europeu de la joventut en el qual se celebren valors
compartits pel CJV com són la solidaritat, la democràcia i el multiculturalisme. Ana
María recalca la importància d'aprofitar aquesta data per a visibilitzar el compromís
dels joves de València amb Europa en aquests moments tan especials després d'una
pandèmia o la guerra d'Ucraïna. Per aquest motiu reclama una major informació a la
joventut sobre el projecte europeu, la implicació que té en les seues vides i com es
poden participar en el seu desenvolupament.
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Ana María dona pas al seu company Jordi, representant de l’associació Aposta Jove
UGT-PV, que comenta que es presenta en aquesta candidatura aportant la seua
experiència en l'àmbit laboral reivindicant la problemàtica de la dolenta o nul·la
remuneració en les pràctiques laborals. Finalitza la seua intervenció expressant l'orgull
per pertànyer a aquesta candidatura i dona la paraula a la següent companya.
Intervé Blanca de l'entitat Dons Joves i Feministes del PV, una entitat que reivindica
els drets de les dones joves. Explica que aquests drets que, com hem vist fa poc,
després de tanta lluita per al seu assoliment es poden perdre molt ràpid. A més
aquesta entitat és un espai segur on compartir experiències i sumar esforços en el
camí de la lluita feminista. Blanca comenta que té molta il·lusió per formar part
d'aquesta nova Comissió Permanent que té la tasca de fer front als discursos d'odi i
acabar amb tota mena de desigualtat i violència davant qualsevol col·lectiu.
Continua intervenint Jaume, representant de l'entitat JEUPV, i que s'encarregarà de
l'àrea d'educació, cultura i treball, tres eixos fonamentals per a la socialització de la
joventut. Jaume comenta que aquesta candidatura és per a ell una oportunitat per a
aportar i també per a aprendre personal i professionalment i s'acomiada agraint el
suport que ha rebut i expressant orgull de l'equip que han conformat per a aquesta
candidatura.
Seguidament pren la paraula Chayma agraint les paraules de la Comissió Permanent
que està d'eixida i parlant sobre l'experiència de l'entitat a la qual pertany, Joves
Musulmans a València, aquests últims dos anys en què s'han acostat més al CJV
gràcies en part a la labor de la Comissió Permanent. En referència a la candidatura
que presenten comenta que ella s'encarregarà de l'àrea de sostenibilitat aportant la
seua experiència i el seu punt de vista sense deixar de costat el treball en equip. Un
equip del qual està molt orgullosa i que gràcies a la diversitat del mateix augura un
gran aprenentatge per part de tots des del respecte creant un ambient de germanor.
Agafa el torn de paraula el company Pablo, representant de l'associació Grup Jove de
Centre Excursionista, la qual té l'objectiu de fomentar l'oci en la naturalesa. Comenta
que s'encarregarà l'àrea de sanitat, habitatge, justícia i política amb l'objectiu de
reivindicar el paper de la joventut a l'hora d'influir en el desenvolupament de
polítiques públiques en el present i en el futur.
Continua el company Jesús, representant de l'entitat Valora Games, que treballa amb
l'eina dels videojocs aportant un espai segur on compartir experiències. En aquesta
candidatura la seua aposta és per treballar en l'augment de la participació com a pilar
fonamental a l'hora de representar a la joventut de forma més eficaç.
Finalitza el torn d'intervencions per part dels membres de la candidatura presentada
amb les paraules de Alejandro, representant de l'entitat València Moviment. Alejandro
es presenta per a ser vocal de l'àrea d'Esport, Oci i Temps lliure en la qual tractarà
d'aportar tota la seua experiència i coneixement gràcies a la seua trajectòria en el món
de la pràctica i l'ensenyament esportiu. Conclou exposant que se sent molt content
de l'equip que han format i que espera que els joves de València es puguen sentir
escoltats, valorats i representats per aquest CJV.
Ana María dona pas al president de la mesa, després de comentar l'absència de Melani
de l'entitat ELSA que també formarà part d'aquest equip.
El president obri on torn de paraules, sense cap intervenció, dona pas al següent punt
de l’ordre del dia.
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9. Votació de candidatures i proclamació de resultats
El president explica que, segons els nostres estatuts, la votació de les candidatures ha
de ser per sufragi universal, directe i secret de tots els delegats. Com només hi ha una
candidatura, i per a tractar que siga més àgil, la mesa proposa que es procedisca a
votar a mà alçada, sempre que totes les delegades estiguen d'acord.
Per assentiment, es procedeix a la votació a mà alçada.
S’aprova per unanimitat la candidatura a la Comissió Permanent 2022-2024.
10. Precs i preguntes
A continuació, el president de l’Assemblea dona la paraula a Maite Ibañez, regidora de
Joventut de l'Ajuntament de València, que participa en l’assemblea per a presenciar
el canvi de Comissió Permanent. La regidora comença agraint el treball realitzat per
la Comissió sortint i valora de forma molt positiva el bon funcionament del CJV en
temps tan complicats com els de la pandèmia. La Regidora posa en valor la bona
col·laboració entre la regidoria i aquesta entitat a l'hora de reivindicar els drets dels
joves i aportar solucions en els diferents àmbits com són la cultura, l'educació o la salut
mental entre altres. Comenta la importància de la relació entre entitats juvenils en
aquest any, l'any europeu de la joventut, posant en valor l'estudi realitzat per part del
CJV amb propostes concretes en relació amb les necessitats i vulnerabilitats del
col·lectiu jove. Anuncia la nova obertura de Centre Juvenil Municipal del Cabanyal,
animant a la participació i a la proposta d'activitats per a enfortir el treball en l'àmbit
juvenil a peu de barri. Finalitza la seua intervenció donant l'enhorabona a l'equip
conformat per la nova Comissió Permanent al qual li desitja molta sort en la seua labor
de connectar amb la joventut valenciana convidant al manteniment de la
col·laboració amb les polítiques de joventut que es duen a terme des de l'Ajuntament.
El president obri un últim torn de paraules. A continuació pren la paraula la delegada
de l’associació JEUPV per a comentar que vol presentar una resolució d'urgència amb
la col·laboració del Bloc Jove Nacionalista Valencià i Joves Socialistes. Segons l'article
15 dels estatuts, explica, sobre les resolucions i esmenes, primer s'ha de votar si es
considera un assumpte d'urgència perquè no es troba en l'ordre del dia de
l'assemblea. La motivació de la resolució és l'adhesió al Consell Valencià de la Joventut
en la defensa dels drets humans arran dels fets ocorreguts a Melilla el 24 de juny on
van morir 36 persones a la frontera d'Espanya amb el Marroc.
El president procedeix a la votació de la urgència de la resolució.
S’aprova la lectura de la resolució d’urgència amb 2 abstencions i 31 vots a favor.
Joves d’Esquerra Unida del País Valencià, Joves PV - Compromís i Joves Socialistes
del País Valencià, en la seua qualitat d’entitats membre de ple dret del Consell de la
Joventut Valencià (CJV) i a l’empara dels Estatuts del CJV, presenten la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Segons l’article 2 punt h dels estatus del CJV una de les seues finalitats és difondre
entre les persones joves els valor de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.
Arran dels fets succeïts a la frontera de Melilla el passat divendres 24 de juny (on van
morir 37 persones i 76 van resultar ferides) col·lectius migrants, antiracistes i en favor
de la regularització de les persones en situació irregular han convocat
concentracions a la nostra ciutat per a exigir responsabilitats polítiques i
investigacions independents.
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Per tot això, l’assemblea del Consell de la Joventut de València arriba als següents
ACORDS
-

-

Alinear-nos amb el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) i posicionar-nos
també en favor dels drets humans i els drets de les persones migrants,
demanant també a les institucions estatals, autonòmiques i municipals el
compliment de la Declaració Universal de Drets Humans.
Condemnar, com a Consell de la Joventut de València, les morts a Melilla i
donar suport a les convocatòries de concentracions i manifestacions que hi
puguen haver a la ciutat de València.

El president de la mesa obri un torn de paraules. En primer lloc pren la paraula el
delegat de Joves Republicans, demanant que s'afegira la petició d'abolir la Llei
d’Estrangeria. A continuació pren la paraula la delegada de l'entitat Joves Socialistes
per a matisar l'anterior intervenció del company de Joves Republicans amb la intenció
de canviar el terme abolició pel de modificació en referència als canvis corresponents
en la Llei d’Estrangeria per a impedir que es tornen a donar aquest tipus de situacions.
El president de l’Assemblea, sense més intervencions sol·licitades, procedeix a la
votació de la resolució amb aquesta modificació.
S’aprova per unanimitat la resolució.
El president de l’Assemblea torna a donar l’opció a finalitzar l'assemblea amb alguna
intervenció o pregunta per part dels delegats.
Pren la paraula el delegat de Valora Games per a agrair la presència de Maite Ibañez i
el treball dels tècnics per al bon funcionament d'aquesta assemblea. Ana María, la
nova presidenta del CJV anuncia la data de la Fira d'Associacions la qual se celebrarà
el 10 de setembre en la plaça de l'Ajuntament i anuncia un procés de recollida d’idees
sobre aquest esdeveniment.
Finalment pren la paraula Carles Vera, de la Comissió Permanent sortint, per a
acomiadar-se de la seua Comissió Permanent i desitjar-li sort i èxits a les persones que
han presentat la seua candidatura. Després de donar les gràcies anuncia l'obertura
d'un centre social al setembre i convida a tots a assistir a la inauguració.
Sense més intervencions, conclou l’Assemblea General.

València, 12 de juliol de 2022
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