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Acta de Reunió Plenària d’Entitats Membre 

21.12.2013 

 

 

La reunió Plenària d’entitats membre comença a Mislata a 21 de desembre de 2013 a les 
10:00 hores.  
 
D’acord amb l’article 27 del Reglament de Règim Intern del CJCV, s’inicia la Reunió Plenària 
d’Entitats Membre, formada per: 
 

- Delegats i delegades amb dret a vot:  Héctor-Josep Juan Bofí (CJGandia),  Javier 
Martínez Francés (Don Bosco), Carol Gómez (CJMislata), Gilberto Martínez 
Martínez (CJQuart), Oscar Moreno Delgado (Campus Jove), Mar Marín Capella 
(APOSTA JOVE UGT-PV), Francisco Javier Marco (CJAlacant), Amparo Martínez 
Auñon (OJE), Alex Vila (CJValència), Carlos Sánchez Arenas (JSPV), Laia Maurí 
Folgado (BLOC JOVE), Fernando Pascual García (FEV), Luis Martínez Ferrer 
(NNGG). 

 
- Membres de la Comissió Permanent del CJCV presents, sense dret a vot: Sandra 

Gómez, Pere Fuset, Juan Gabriel Martínez, David Latorre. 
 

- Convidats presents en la reunió: Juanjo Polit (APOSTA JOVE UGT-PV). 
 
En total assisteixen 13 delegats de 13 entitats membre de ple dret del CJCV. Per tant, en 
virtut de l’article 30 del RRICJCV, en concórrer una tercera part dels membres de ple dret, en 
segona convocatòria, hi ha quòrum suficient, la reunió queda vàlidament constituïda en 
primera convocatòria i dóna inici a continuació. 
 
Sandra Gómez (Presidenta del CJCV) dona la benvinguda a la plenària i dona les gràcies 
per l’assistència, així com la implicació amb el CJCV als assistents.  
 

Gilberto Martínez (secretari del CJCV) llig el llistat d’acreditats/es i a continuació es llig la 
proposta d’ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’ordre del dia. 
2. lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la Plenària anterior. 
3. Informe de gestió del treball realitzat envoltant al Pla Jove. 
4. Informe dels punts del Consell Rector de l’IVAJ 
5. Presentació de la Campanya de participació. 
6. Presentació de la proposta de Bases d’execució per a l’any 2014. 
7. Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de 2014. 
8. Elecció de la Mesa de l’Assemblea General Ordinària de 2014. 
9.  Precs i qüestions. 
10.  Clausura de la Plenària.  
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S’aprova per unanimitat dels delegats. 

 
2. Lectura i aprovació, si procedeix, del Acta de la Plenària anterior. 
 
Gilberto Martínez (secretari del CJCV)  llegeix l’acta de la RPEEMM celebrada a Alacant el 
5 de Maig de 2013 
 

L’acta és aprovada per unanimitat dels delegats. 
 

3.Informe de gestió del treball realitzat envoltant al Pla Jove. 

Sandra Gómez (Presidenta del CJCV) explica les activitats i accions dutes a terme fins a dia 
d’avui envoltant al Pla Jove:  

- Desenvolupament del treball del Pla Jove: 
.Formacció 2013: EducaQ, OcupaQ i ParticipaQ 

 
- Reunions amb l’administració:  

. Marcos Sanchís, Director del IVAJ 

. Asunción Zaplana, Consellera Benestar Social 

. Jorge Cabre, Ex Conseller de Benestar Social 

. Enrique Navarro, Secretari autonómic de familia i Solidaritat 

. Lucia Cerón, Secretaria autonómica de Familia i Solidaritat 
 

- Eines utilitzades:  
. Wordpress 
. Yammer 

 
Així mateix, explica que una vegada aprovat el document final per l'Assemblea, el document 
serà presentat a les diferents corporacions polítiques i la pròpia administració. 
Finalment, agraeix la participació per part de les entitats al llarg de tot el procés.  
 
Juangra Martínez (Responsable àrea Socioeconòmica), exposa l'informe realitzat sobre la 
Situació Actual Juvenil.  
 
Donen pas al vídeo del OCUPAQ 
 
Juangra Martínez (Responsable àrea Socioeconòmica), explica als assistents en què va 
consistir el Formaccio OcupaQ, així com les conclusions del mateix.  
 
Donen pas al vídeo del EDUCAQ 
 
Amparo Martínez (Responsable àrea Educació), exposa les conclusións del EducaQ. 
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David Latorre (Responsable àrea Territorial), exposa les conclusions del ParticipaQ. 
 
S'obri  torn de paraules: 

Alex Vila (CJValència),  vol agraeix a la permanent el treball realitzat i posa en valor les 
tasques realitzades, sobretot les propostes realitzades perquè les entitats i consells locals 
puguen actuar en la seua comunitat local.  

Hector-Josep Juan (CJGandia),  lamenta no haver pogut anar a cap formacció, ni ell ni cap 
representant del seu consell per problemes deguts a canvi de local, encara que s'han posat 
al dia amb Sandra. Enviaran propostes en temes de participació, compartint la seua realitat 
local a Gandia.  

Carlos Sánchez (JSPV), subratlla les paraules d'Alex Vila, agraint la labor de la permanent. 
Planteja el seu escepticisme al fet que en un any el Pla Jove isca a la llum, complint 
l'administració amb la seua part. 

 
4. Informe dels punts del Consell Rector de l’IVAJ. 

Sandra Gómez (Presidenta del CJCV), passa a explicar la importància del Consell Rector de 
l'IVAJ, explicant com funcionava les ultimes vegades que es va convocar, fa ja alguns anys. 
Comenta que encara que amb retard segons el previst, finalment es va convocar el CRI. Es 
va convocar una reunió amb les entitats membre per a tractar tots i cadascun dels punts que 
s'anaven a tractar en dita reunió, reunint així l'opinió majoritària de les entitats. 

Pere Fuset (Vicesecretari del CJCV), parla de la unitat daccio frent a les propostes per part de 
les entitats. 

S'obri  torn de paraules: 

Fernando Pascual (FEV), dona les gracies pel treball realitzat. 

 
5. Presentació de la Campanya de Participació: 
 
David Latorre (Responsable àrea Territorial), explica detalladament en que consisteix la 
campanya i els mitjans que el CJCV proporcionarà als CCLL per a dur-la a terme, i presenta 
a les responsables que han estat treballant en la confecció de la mateixa, present a la 
Plenària. (Pilar Ferrero i Rosa Chicharro). 
 
 
S'obri  torn de paraules: 
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Francisco Marco (CJAlacant),  recolza la campanya i la veu molt positiva per a potenciar 
l'activitat dels consells locals i la unitat d'actuació. 

Hector-Jospe Juan (CJGandia), comenta els premis crítics del seu consell. Volien atorgar el 
premi crític al responsable de consells locals del CJCV, encara que l'assemblea va recolzar 
al CJCV i finalment no va anar així. Explica també el funcionament de la guia de 
participació que utilitzen a Gandia.  

Fernando Pascual (FEV), agraeix la campanya ja que entre tots podem fer que els consells 
locals no estiguen sols, i poder col·laborar els uns amb els altres. 

 
6. Presentació de la proposta de Bases d’execució per a l’any 2014: 
 
Amparo Martínez (tresorera del CJCV): explica les bases d’execució per a 2014. 
 
 
7. Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de 2014: 
 
Sandra Gómez (Presidenta del CJCV), passa a explicar la l’intenció de la C.P. de realitzar-
se la XL AGO durant el cap de setmana del 05 i 06 d’abril en Ontinyent 
 
D’acord amb l’article 20.5 del RRICJCV la presidenta Sandra Gómez informa a les entitats 
de la necessitat d’aprovar en la RPEEMM prèvia a l’AGO d’abril l’ordre del dia de la 
mateixa. Per tot això, proposa el següent ordre del dia, obert a les propostes de les entitats. 
Proposta d’ordre del dia de la XL AGO del CJCV els dies 04 i 05 d’abril de 2014: 
 

1. Inauguració de la XL Assemblea General de Nomenament del CJCV. 
2. Lectura i aprovació si s’escau de l’ordre del dia. 
3. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior. 
4. Presentació i aprovació de les propostes del CJCV per al Pla Jove. 
5. Presentació i aprovació si s’escau del balanç de gestió. 
6. Presentació i aprovació si s’escau del balanç econòmic. 
7. Presentació i aprovació si s’escau de les bases d’execució 2014 
8. Elecció dels auditors interns. 
9. Elecció dels representants del CJCV al Consell Rector de l’IVAJ. 
10. Elecció de la Comissió Permanent del  CJCV. 
11. Propostes de resolució. 
12. Precs i qüestions. 
13. Clausura de la XL Assemblea General de Nomenament del CJCV. 

 
Recés de 5 minuts per a arreplegar propostes per a la taula. 
 
8. Elecció de la Mesa de l’Assemblea General Ordinària de 2014. 
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Sandra Gómez (Presidenta del CJCV), informa a les entitats que, d’acord amb l’article 22.2 
del RRICJCV, la mesa encarregada de dirigir l’AGO ha de ser escollida per la RPEEMM 
anterior. I explica procediment votacions. 
 
D’acord amb els terminis establerts, s’han rebut les següents candidatures a membres de la 
mesa: 
 

- Helena Malonda (BLOC JOVE). 
- Fernando Pascual (FEV) 

- Amanda González (APOSTA JOVE UGT-PV) 
- Samuel Falomir (JSPV) 

- Héctor-Josep Juan (CJ Gandia) 
 

Es sotmet a votació les candidatures. Els resultats són els següents: 
 

Helena Malonda 36 vots Presidenta 
Fernando Pascual 23 vots Vocal 

Amanda González 35 vots Secretaria 
Samuel Falomir 32 vots Vocal 

Héctor-Jospe Juan 27 vots Vocal 
 

 
9. Precs i qüestions. 

El grup d'entitats format per: Aposta Jove, Joves Socialistes, Consell de Mislata, Campus Jove 
i Bloc Jove, presenta una proposta de resolució amb urgència   

Carlos Sánchez (JSPV), explica a la Plenària l’urgencia de la resolució i es sotmet a votació. 

Els resultats són els següents: 
4 abstencions 
9 vots a favor 

S'obri  torn de paraules: 
 
Héctor-Josep Juan (CJGandia), explica la seua abstenció, però la proposarà al seu CCLL per 
a la seua aprovació. 

Carlos Sánchez (JSPV), exposa la proposta sobre la modificació de la llei de 
l'avortament.(S’adjunta com annex I). 

Es sotmet a votació.Els resultats són els següents: 

5 abstencions 



                                        

7 

 

6 vots a favor 

Es continua amb el punt de precs i qüestions: 

Héctor-Josep Juan (CJGandia), comenta que s'estan agermanant amb el consell de 
Badalona.   

Sandra Gómez (Presidenta CJCV),  ofereix el suport d'aquesta permanent a la proposta 
d'agermanament.  

Francisco Marco (CJAlacant),  agraeix el suport rebut al seu consell, així com el suport 
tècnic, pel problema que van tenir de retallada del pressupost per part de l’Ajuntament 
d’Alacant. 

Pere Fuset (Vicepresident CJCV), comenta que ja ha sigut triat el pressupost per a la nova 
Web, que estarà disponible a la fi de març i que necessitarà el suport de totes les entitats 
per a poder crear el contingut. 

 10. Clausura de la Plenària. 

Pugen a la taula els següents convidats:   
 
Carlos Bielsa (Alcalde de Mislata)  
 
Antonio Arenas (Regidor de joventut de Mislata) 
 
Sandra Gómez (Presidenta)   

 
Gilberto Martínez Martínez 

Secretari  

 
Vist i plau 
Sandra Gómez López 
Presidenta 
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Annex I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RPEEMM 
PRESENTADA PER  

APOSTA JOVE UGT-PV, CJ MISLATA, CAMPUS JOVE I BLOC JOVE 
MISLATA, 21 DE DESEMBRE DE 2013 
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A la Plenària d’Entitats del CJCV reunida el 21-12-2013, se li insta a aprovar la resolució 
pel dret a l'avortament i posicionar-nos en contra d'una Llei que creiem que vulnera el dret 
de la dona al propi cos, un dret que va costar molt d'aconseguir i que ara ens pretenen 
prendre de les mans sense tenir en compte les conseqüències que patiran les dones i la 
societat en general. 
 
Fins ara, la Llei de l'avortament aprovada al 2010, permetia: 

� Avortament lliure en el termini de 14 setmanes i possibilitat de fer-ho sense el 
consentiment patern en el cas de les menors. 
 

� Interrupció de l'embaràs en cas de malformació del fetus. 
 

� Accés gratuït a la píndola del dia després. 
 

� Campanyes de sensibilització reforçades per una Llei d'educació sexual i afectiva. 
 

� Va reduir el nombre d'embarassos no desitjats 
 
La nova Llei d'avortament, que parteix de la del 1985, dicta: 

� Només es pot interrompre l'embaràs en cas de violació durant les 12 primeres 
setmanes o per risc físic o psíquic de la mare diagnosticat per un professional. 
 

� No es pot avortar en cas que hi haja una malformació del fetus. 
 

� No poden avortar xiques menors d'edat si no és que compleixen una de les dues 
condicions. 
 

� No hi haurà lliure accés a la píndola del dia després ni a altres anticonceptius. 
 

� No existirà la Llei d'educació sexual i afectiva. 
 

� L'avortament fora de la Llei serà condemnat pel Codi Penal. 
 

L'avortament pot convertir-se en un drama per a la dona, però al mateix temps  és un dels 
actes més exemplars d'autonomia femenina cap al propi cos i cap al projecte de vida, 
aquesta restricció respon al sistema patriarcal que se'ns imposa, potenciant un domini i un 
ordre social que anul·len l'autonomia i la llibertat femenina. 
 
Per tot açò ens posicionem en contra de la llei, ja que des de l'associacionisme, com a 
joves que lluitem diàriament per la transformació social, tenim la responsabilitat de 
desacreditar el patriarcat reivindicant i actuant contra la discriminació que imposa aquesta 
Llei i treballant per a l'educació sexual i afectiva de tota la joventut. 
 

Per un avortament lliure i gratuït! Nosaltres parim, nosaltres decidim! 


