
 

ACTA 
Assemblea General 

 
 

 

13/12/2014 
 

ASSISTENTS: 
 

A/C NOM I COGNOMS ENTITAT 

A David Ronda Cardona Noves Generacions 

A Juan Carlos Pérez Lloret 2D6 

A José Manuel Fernández Martí Cheko 

A Adrià Ordines Torres Seté Senntit 

A Paula Peiró Balbastre Generació Universitària 

A Adrian Vila Flores Joves Socialistes de Gandia 

C Ximo López Rovira Joves Socialistes de Gandia 

C Amparo Usero Carretero Banc del Temps 

A Sara Campos Galda Banc del Temps 

A Alexys Herranz Sánchez CLGS 

A Alejandro Maroto Frasquet Dragón Beodo 

C Salvador Climent Bañuls Cristians Conqueridors 

A Javier Ruiz Merino Cristians Conqueridors 

A Virgil Epure Generació Universitària 

A Hèctor-Josep Juan Bofí Joves d’Acció Cultural 

C Héctor Císcar Alcántara Joves de la Safor 

C Salva Tamarit Alcúdia Cheko 

A Antonio Verdú Puig Joves de la Safor 

A Cristina Lena Martínez Scouts Valencians 

A Esther Soler Giner Creu Roja 

 
 
Sent les 17:14 de la data que encapçala aquesta acta, Héctor Císcar, President del CJG, 
dóna per iniciada l’Assemblea General, passant a llegir l’ordre del dia: 
1.-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia. 
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta anterior. 
3.- Elecció de la Mesa de l’Assemblea General de Gestió. 
4.- Elecció de dos membres per a la Junta Auditora. 
5.- Gestió econòmica i estat de comptes. 
6.- Quotes d’associacions per a l’exercici 2015. 
7.- Projecte de Pressupost General de l’exercici 2015. 
8.- Sol·licitud d’admissió de nous membres i expedients de baixa. 
9.- Proposta d’activitats i temporalització per a l’exercici 2015. 
10.- Informar dels acords presos per la Comissió Permanent en matèria de normativa 
interna. 
11.- Precs i qüestions. 
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Finalitzada aquesta lectura i  obert el torn per a modificar l’ordre del dia, i no havent 
cap proposta de modificació, es procedeix a la votació quedant aprovat per unanimitat. 
Un cop finalitzat aquest punt, es passa a votar l’acta de la darrera Assemblea General, 
sent aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Acte seguit, es passa al següent punt corresponent a l’elecció de la Mesa de l’Assemblea 
General de Gestió, i d’acord amb l’Estatut, és la Comissió Permanent qui la conforma 
ostentant el càrrec de President Héctor Císcar, el de Secretari Hèctor-Josep Juan i el de 
Vocal Salva Tamarit. 
 
Finalitzada la composició de la Mesa de l’Assemblea, es passa al següent punt 
corresponent a l’elecció de dos membres per a la Junta Auditora on es demana a ma 
alçada que es presenten candidats. En total es presenten dos candidats els quals són: 
 

NOM I COGNOMS ENTITAT 

Antonio Verdú Puig Joves de la Safor 

Virgil Epure Generació Universitària 

 
Donant fe davant la Mesa de l’Assemblea i reunint els requisits establers a l’Estatut del 
CJG, es proclamen dos candidats, sent votats favorablement per unanimitat. 
 
En el punt cinquè, Héctor Císcar excusa l’assistència de Concha Chova, Tresorera del 
CJG per motius de treball, i dona a conèixer l’estat econòmic de l’entitat: 
 

CONCEPTE TOTAL 

Total de liquidesa (12/12/2014 20.836’64€ 

Total de deutes 36.680’00 € 

Ingressos pendents (total) 32.500’00 € 

Ingressos pendents (a llarg termini) 12.489’15 € 

Resultat final de 2014 16.656’64 € 

 
Un cop finalitzada l’explicació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
Es passa al següent punt, corresponent a les quotes de les entitats membre i Héctor 
Císcar proposa la reducció de 50€ que ell mateix proposà a 10 €, però exigible a totes 
les entitats membre del CJG, tant de ple dret com observadores.  Pren la paraula Adrià 
Ordines, representant de Seté Sentit i exposa que no li sembla correcte, però que 
accepta el mandat de l’Assemblea. Se sotmet a votació la proposta i el resultat és el 
següent: 
 

QUOTES D’ASSOCIACIONS PER A L’EXERCICI 2015 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ 

15 0 1 
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Aprovat finalment la proposta de reduir la quota a 10€ però aplicant-ho a totes les 
entitats del CJG, es passa al següent punt on es presenta l’informe d’altes i baixes: 
 

ALTES BAIXES 

Nuevos Generadores Gandia 
Independence Gay 
Xeracion Valencia 

- 

 
Es passa a la ratificació de l’informe i es aprovat per unanimitat. 
 
Acte seguit, es procedeix a exposar l’informe de gestió consistent en les activitats i 
actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2014 fins al 12 de desembre de 2014. 
Tanmateix, s’exposen algunes de les activitats previstes per al proper 2015, així com se 
sol·licita a les entitats membres que realitzen propostes d’activitats per tal d’incloure-les 
al calendari. 
 
El següent punt, corresponent a la informació dels acords presos per la Comissió 
Permanent en matèria de normativa interna, Héctor Císcar, exposa que s’han adoptat 
dos reglaments, un consistent en el funcionament dels espais, usos i serveis de l’Alqueria 
Laborde, i un altre, corresponent a la regulació dels preus dels espais i serveis del CJG. 
Es procedeix a la ratificació sent aprovats per unanimitat. 
 
Finalment, es procedeix a passar al torn de precs i qüestions havent només un prec, 
formulat per Virgil Epure, representant de Generació Universitària on exposa que no li 
ha aplegat la informació de l’Assemblea General, i a banda que tota la documentació 
que li s’ha facilitat només està en valencià, demanant que es facilite també còpia en 
castellà. Héctor Císcar, li respon que ha hagut un problema en els correus electrònics i 
s’està solucionant, a banda de que la Comissió Permanent està treballant en buscar 
noves formules per a poder aplegar millor a les entitats; pel que fa a la qüestió de 
facilitar la documentació en castellà, comenta que és cert que tota la documentació que 
es realitza al CJG es fa en valencià, i el fet de que no es traduïsca respon a que hi ha 
molta feina i els treballadors van saturats, a banda de que han estat molts mesos sense 
cobrar i no trobaven convenient exigir-los més feina. 
 
No havent cap més assumpte a tractar es dona per tancada l’Assemblea General sent les 
17:58 hores. 
 
 
 
 
 

Héctor Císcar Alcántara Hèctor-Josep Juan Bofí Salva Tamarit Alcúdia 

President de la Mesa Secretari de la Mesa Vocal de la Mesa 

 
 
 
 
 

Héctor Císcar Alcántara Maribel Codorniu Vitoria 

President Secretària 

 

3 
 


