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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

 

ESMENA 1: Modificar article 

On diu: 

Article 6. Institut Valencia de la Joventut 

1. L’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove passa a denominar-se Institut Valencià 

de la Joventut (IVAJ) i es configura com un organisme autònom de la Generalitat, amb 

personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia de gestió, i adscrit 

a la conselleria competent en matèria de joventut. És l’organisme encarregat de coordinar 

la política de joventut en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

Ha de dir: 

1. L’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove passa a denominar-se Institut 

Valencià de la Joventut (IVAJ) i es configura com un organisme autònom de la 

Generalitat, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia 

de gestió, i adscrit a la conselleria de presidència o vicepresidència. És l’organisme 

encarregat de coordinar la política de joventut en l’àmbit territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Justificació: 

Les polítiques de joventut han de ser transversals i tindre una importància capital, més encara 

donada la situació d’exclusió i de manca de desenvolupament de polítiques cap aquest col·lectiu. 

Per tant, entenem que la millor forma de garantir aquesta transversalitat i capitalitat passa per 

adscriure a l'òrgan encarregat de coordinar aquestes polítiques, l’IVAJ, a la conselleria de 

presidència o vicepresidència, que tenen la capacitat de coordinar les polítiques del Consell. 

Aquest canvi es faria en tots els article on aparega l’adscripció (6,9, ).  
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 2: Adició a l’article 

On diu: 

Article 7: Funcions de l’Institut Valencià de la Joventut 

1. Coordinar i informar les actuacions que duga a terme la Generalitat, com també les 

administracions públiques, en aquelles matèries que afecten específicament la joventut, i impulsar 

l’execució i la divulgació de les polítiques integrals de joventut. 

Ha de dir: 

1. Coordinar i informar les actuacions que duga a terme la Generalitat, com també les 

administracions públiques, en aquelles matèries que afecten específicament la joventut, i impulsar 

l’execució i la divulgació de les polítiques integrals de joventut i dels drets de les persones 

joves. 

 

Justificació: 

El ple exercici dels drets no solament necessita d'un marc jurídic que els garantisca, sinó que la 

pròpia ciutadania siga coneixedora i conscient de quins són els seus drets. L'avantprojecte de la 

llei de joventut ha aprofitat per a desenvolupar un catàleg de drets i coresponsabilitats de 

l'administració enfront d'ells, per tant, la seua difusió ha de ser reconeguda i estar al mateix nivell 

que les política que els desenvolupen. 
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 3: Adició a l’article 

On diu: 

Article 7: Funcions de l’Institut Valencià de la Joventut 

15. Portar a terme els estudis, les investigacions, les publicacions i els programes experimentals 

de joventut i oci a la Comunitat; impulsar la investigació i l’estudi sobre la realitat juvenil, per 

proporcionar a l’Administració informació per al disseny i el desenvolupament de les polítiques de 

joventut, i col·laborar en la creació, la gestió i la difusió de les estadístiques autonòmiques sobre 

joventut. 

Ha de dir: 

15. Portar a terme els estudis, les investigacions, les publicacions i els programes experimentals 

de joventut i oci a la Comunitat; impulsar la creació d’un Observatori de Joventut que 

s’encarregue de la investigació i l’estudi sobre la realitat juvenil de forma periòdica, 

per proporcionar a l’Administració informació per al disseny i el desenvolupament de les polítiques 

de joventut, i col·laborar en la creació, la gestió i la difusió de les estadístiques autonòmiques 

sobre joventut. 

 

Justificació: 

Per a desenvolupar una bona política integral de joventut, cal tindre una diagnosi de la situació 

de la joventut que siga periòdica i que puga donar una resposta les necessitats del jovent valencià 

que canvia molt ràpidament. Els observatoris de joventut s'han convertit en una eina per a produir 

coneixement i donar a conéixer la realitat social de la gent jove. Contribuint a orientar i actualitzar 

les polítiques de joventut i actuacions que des de les administracions públiques i la societat civil 

es dirigeixen a la joventut. Igualment, potser una eina fonamental, per a promoure la investigació 

i la formació d'investigadors en matèria de joventut per la manca del nostre territori. Així com 

oferir suport tècnic i formatiu als professionals i càrrecs electes en joventut per a dur a terme les 

seues funcions d'una manera més eficaç. 
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 4: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 10. Consell Rector 

1. El Consell Rector de l’Institut Valencià de la Joventut és l’òrgan de representació i 

participació de l’IVAJ i l’integren els càrrecs i membres següents: 

1. Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria de joventut. 

2. Vicepresidència primera: el director o directora general de l’Institut Valencià de 

la Joventut. 

3. Vicepresidència segona: el president o presidenta del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana 

4. Secretaria: una funcionària o funcionari de l’Institut Valencià de la Joventut per 

designació de la Presidència del Consell Rector, que actuarà en les sessions amb 

veu però sense vot. 

5. Vocalies: 

a. Cinc representants de les conselleries, que tindran com a mínim rang de 

director o directora general, designats per la Comissió 

Interdepartamental de Joventut de la Generalitat d’entre els seus 

membres. 

b. Una diputada o diputat de cada diputació provincial que designe el seu 

ple. 

c. Un o una representant de la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies que designe el seu òrgan de govern. 

d. Quatre representants designats per l’Assemblea del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

e. Una o un jove designat pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 

d’entre els i les representants d’alumnes. 

f. Un o una jove d’entre els i les representants d’estudiants dels estudis 

superiors. 

g. Un o una jove en representació dels i les professionals de joventut. 

h. Dos representants jóvens residents a la Comunitat Valenciana triats per 

insaculació d’entre els que presenten la seua candidatura. 

i. Un o una jove amb diversitat funcional. 

http://www.cjcv.org/
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

Ha de dir: 

1. El Consell Rector de l’Institut Valencià de la Joventut és l’òrgan de representació i 

participació de l’IVAJ i l’integren els càrrecs i membres següents: 

1. Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria de 

joventut. 

2. Vicepresidència primera: el director o directora general de l’Institut 

Valencià de la Joventut. 

3. Vicepresidència segona: el president o presidenta del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana 

4. Secretaria: una funcionària o funcionari de l’Institut Valencià de la Joventut 

per designació de la Presidència del Consell Rector, que actuarà en les 

sessions amb veu però sense vot. 

5. Vocalies: 

a. Quatre representants de les conselleries, que tindran com a mínim 

rang de director o directora general, designats per la Comissió 

Interdepartamental de Joventut de la Generalitat d’entre els seus 

membres. 

b. Una diputada o diputat de cada diputació provincial que designe el 

seu ple. 

c. Un o una representant de la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies que designe el seu òrgan de govern. 

d. Quatre representants designats per l’Assemblea del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

e. Una o un jove designat pel Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana d’entre els i les representants d’alumnes. 

f. Un o una jove d’entre els i les representants d’estudiants dels 

estudis superiors. 

g. Una persona en representació dels i les professionals de 

joventut. 

h. Dos representants jóvens residents a la Comunitat Valenciana 

triats per insaculació d’entre els que presenten la seua 

candidatura. 

i. Un o una jove amb diversitat funcional. 

http://www.cjcv.org/
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

 

Justificació: 

El col·lectiu de professionals de la joventut pot tindre dificultats en un moment donat per a que 

la seua representació al Consell Rector de l’IVAJ siga exercida per una persona jove. Per aquesta 

raó, es proposa que dita representació no tinga necessàriament la condició de jove.  

Amb aquesta proposta, es descompensa el 50% de representació jove que s’ha de garantir al 

Consell Rector de l’IVAJ, segons els acords base de la llei. Per tant, per a garantir eixe 50%, es 

proposa que hi haja una persona menys en representació de les Conselleries. D’aquesta manera, 

a més, els representants de les Conselleries seran iguals en número als representants del Consell 

de la Joventut.  
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 5: Adició a l’article 

On diu: 

Article 17. Entitats juvenils 

Als efectes d’aquesta llei, són entitats juvenils: 

1. Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions. 

2. Les associacions d’alumnat universitari i no universitari, i les seues federacions, 

confederacions i unions les persones associades de les quals siguen jóvens. 

3. Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d’altres entitats socials, com ara 

associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions 

de consumidors, culturals, esportives, festives, de joventut empresària o de confessions 

religioses, i de les seues federacions, confederacions i unions. 

Ha de dir: 

Als efectes d’aquesta llei, són entitats juvenils: 

1. Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions. 

2. Les associacions d’alumnat universitari i no universitari, i les seues federacions, 

confederacions i unions les persones associades de les quals siguen jóvens. 

3. Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d’altres entitats socials, com ara 

associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions 

de consumidors, culturals, esportives, festives, de joventut empresària o de confessions 

religioses, i de les seues federacions, confederacions i unions. 

4. Les entitats prestadores a la joventut sense ànim de lucre, entenent-les com les 

associacions no juvenils legalment constituïdes, en els estatuts de les quals es 

contemple de forma clara i explícita que entre els seus fins socials hi ha el de dur 

a terme, de manera continuada, programes i actuacions adreçats de forma 

exclusiva als jóvens. Així mateix, més de la meitat de la seua Junta Directiva 

haurà d’estar composada per persones joves. 

Justificació: 

En el nou marc, igual que en el que hi ha ara, s'ha de donar cabuda i reconeixement a la situació 

de les entitats prestadores de serveis de la joventut, com les de temps lliure educatiu, que no 

sent netament juvenils, desenvolupen una important tasca en favor de les persones joves. No 

obstant això, en afegir la majoria de la direcció jove, es garanteix que hi haja un relleu i una 

priorització en la representació dels seus joves. 

http://www.cjcv.org/


 

Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • Fax 963 512 655 • www.cjcv.org • cjcv@cjcv.org 

8 

Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 6: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 22. Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

1. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) és el màxim òrgan de 

representació de les joventuts valencianes organitzades i l’interlocutor amb el 

Consell i les institucions públiques i privades en matèria de joventut. 

Ha de dir: 

Article 22. Consell de la Joventut del País Valencià 

1. El Consell de la Joventut del País Valencià (CJPV) és el màxim òrgan de 

representació de les joventuts valencianes organitzades i l’interlocutor amb el 

Consell i les institucions públiques i privades en matèria de joventut. 

 

Justificació: 

Amb l’objectiu de normalitzar un terme, el de País Valencià, que ja esta normalitzat per part de 

la societat, conformada tant per ciutadans i ciutadanes individualment com per part de col·lectius, 

associacions i entitats que utilitzen aquest terme per referir-se al nostre territori, i passant per 

damunt de la utilització política de les denominacions del nostre territori, les entitats del Consell 

de la Joventut han proposat que la denominació siga la de Consell de la Joventut del País Valencià. 

Es tracta d’un terme que fa referència a una identitat social i cultural pròpia reconeguda per 

l’Estatut d’Autonomia al seu preàmbul, en coherència amb l’article 1 del mateix estatut, que ens 

denomina com a nacionalitat històrica, dins de la Nació Espanyola. A més a més, es tracta del 

terme que es va a proposar al primer Estatut d’Autonomia que es va fer després de la aprovació 

de la Constitució de 1978.  
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 7: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 22. Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

2. El CJCV es constitueix en corporació pública sectorial de base privada amb 

personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per a complir els seus fins. El 

CJCV disposarà d’una dotació específica en els pressupostos de la Generalitat. 

3. El CJCV es regirà per les normes de dret privat, i en particular per aquelles que 

regulen el funcionament de les associacions, amb les especificitats que preveu la 

present llei i les disposicions que la despleguen. No obstant això, subjectarà la 

seua activitat a les normes de dret públic quan exercisca potestats administratives 

atribuïdes per ordenament jurídic 

 

Ha de dir: 

Article 22. Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

2. El CJCV es constitueix en corporació pública sectorial de base privada amb 

personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per a complir els seus fins. El 

CJCV disposarà d’una dotació específica amb càrrec als pressupostos de la 

Generalitat. 

3. El CJCV es regirà per les normes de dret privat, i en particular per aquelles que 

regulen el funcionament de les associacions, amb les especificitats que preveu la 

present llei i les disposicions que la despleguen. No obstant això, subjectarà la 

seua activitat a les normes de dret públic quan exercisca potestats administratives 

atribuïdes per ordenament jurídic. 

 

Justificació: 

D'aquesta manera, es garanteix el funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, per al compliment de la seua finalitat constitucional de promoure la participació de la 

joventut valenciana en els assumptes públics, tenint així una major llibertat i independència 

econòmica i acabant amb els problemes de liquiditat que té l’òrgan a dia de hui degut al 

mecanisme de finançament actual. 
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 8: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 23. Funcions del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

1. Promoure activitats adreçades a assegurar la participació de les persones jóvens 

en les decisions i en les mesures que les afecten. 

2. Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició d’altres, informes o estudis 

sobre matèries relacionades amb la joventut i amb els seus problemes. 

3. Fomentar en les persones jóvens l’associacionisme juvenil, a fi que emprenguen 

en grup la solució de les qüestions que les afecten. 

4. Promoure la creació de consells de joventut d’àmbit local i territorial. 

5. Prestar serveis a les associacions i els consells locals de la joventut que el formen, 

i facilitar la cooperació i la coordinació entre les diferents associacions i consells 

locals i territorials de joventut. 

6. Defensar els interessos i els drets de la joventut i col·laborar en la promoció d’una 

efectiva igualtat d’oportunitats de les persones jóvens en el seu desenvolupament 

polític, social, econòmic i cultural. 

7. Fer d’interlocutor entre la Generalitat i les organitzacions juvenils en tot allò que 

afecta el col·lectiu. 

8. Participar en els òrgans consultius de l’Administració quan se li requirisca. 

9. Representar el moviment associatiu juvenil valencià en les institucions de joventut. 

10. Col·laborar amb la Generalitat en l’elaboració de la política juvenil, i emetre, si 

escau, els informes que se li demanen. 

11. Elaborar, anualment, un informe sobre les actuacions que realitza i proposar, si 

escau, les mesures que es consideren oportunes per a la millora de la qualitat de 

la vida dels i les jóvens. 

12. Ser consultat quan es duguen a terme actuacions, programes, campanyes, 

destinació de recursos, ajudes o subvencions a entitats juvenils, a consells de 

joventut o a la joventut en general. 

13. Promoure la cultura, i especialment el valencià i la cultura valenciana, com a 

expressió de les nostres senyes d’identitat pròpies. 

14. Qualssevol altres que s’acorden amb l’Administració en el marc de les funcions que 

estableix aquest article. 

http://www.cjcv.org/
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

Ha de dir: 

Article 23. Fins i funcions del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

Son Fins del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana: 

1. Defensar els interessos i els drets de la joventut i col·laborar en la promoció d’una efectiva 

igualtat d’oportunitats de les persones jóvens en el seu desenvolupament polític, social, 

econòmic i cultural. 

2. Fomentar en les persones jóvens l’associacionisme juvenil, a fi que emprenguen en grup 

la solució de les qüestions que les afecten. 

3. Representar el moviment associatiu juvenil valencià en les institucions de joventut. 

4. Col·laborar amb la Generalitat en l’elaboració de la política juvenil. 

Son funcions del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana: 

1. Promoure activitats adreçades a assegurar la participació de les persones jóvens en les 

decisions i en les mesures que les afecten. 

2. Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició d’altres, informes o estudis sobre 

matèries relacionades amb la joventut i amb els seus problemes. 

3. Promoure la creació de consells de joventut d’àmbit local i territorial. 

4. Prestar serveis a les associacions i els consells locals de la joventut que el formen, i facilitar 

la cooperació i la coordinació entre les diferents associacions i consells locals i territorials 

de joventut. 

5. Fer d’interlocutor entre la Generalitat i les organitzacions juvenils en tot allò que afecta el 

col·lectiu. 

6. Participar en els òrgans consultius de l’Administració quan se li requerisca. 

7. Emetre, si escau, els informes que se li demanen. 

8. Elaborar, anualment, un informe sobre les actuacions que realitza i proposar, si escau, les 

mesures que es consideren oportunes per a la millora de la qualitat de la vida dels i les 

jóvens. 

9. Ser consultat quan es duguen a terme actuacions, programes, campanyes, destinació de 

recursos, ajudes o subvencions a entitats juvenils, a consells de joventut o a la joventut 

en general. 

10. Qualssevol altres que s’acorden amb l’Administració en el marc de les funcions que 

estableix aquest article. 
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

Justificació: 

D'aquesta manera resulta més clara la distribució del que són finalitats del consell, és a dir aquells 

objectius que persegueix en consell, de les funcions que té establides per llei i que han de 

respondre a la seua funció. 
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Esmenes del CJCV al Avantprojecte de 

Llei de Polítiques Integrals de joventut 

ESMENA 9: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 25.  Finançament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

El CJCV es manté econòmicament amb els recursos següents: 

a) Les aportacions de les entitats que l’integren. 

b) Les dotacions que se li la Generalitat. 

c) Les subvencions que pot rebre d’altres entitats públiques. 

d) Els donatius de persones o entitats privades. 

 

Ha de dir: 

Article 25.  Finançament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

El CJCV es manté econòmicament amb els recursos següents: 

a) Les aportacions de les entitats que l’integren. 

b) Les dotacions que se li destinen amb càrrec als pressupostos de la 

Generalitat. 

c) Les subvencions que pot rebre d’altres entitats públiques. 

d) Els donatius de persones o entitats privades. 

 

Justificació: 

D'aquesta manera, es garanteix el funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, per al compliment de la seua finalitat constitucional de promoure la participació de la 

joventut valenciana en els assumptes públics, tenint així una major llibertat i independència 

econòmica i acabant amb els problemes de liquiditat que té l’òrgan a dia de hui degut al 

mecanisme de finançament actual. 
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ESMENA 10: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 26. Òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

1. Els òrgans del CJCV són: 

a) L’Assemblea General, el màxim òrgan de participació i decisió del CJCV. 

b) La Reunió Plenària d’Entitats Membres, l’òrgan de participació i coordinació 

entre assemblees. 

c) La Comissió Permanent, l’òrgan d’execució. 

d) Les comissions especialitzades o les àrees de treball que l’Assemblea General 

decidisca. 

... 

3. L'Assemblea General integrarà dos persones representants de cada entitat designades 

paritàriament, a excepció d'aquelles entitats formades exclusivament per dones, que nomenaran 

dues dones. 

 

Ha de dir: 

Article 26. Òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

1. Els òrgans del CJCV són: 

a) L’Assemblea General, el màxim òrgan de participació i decisió del CJCV. 

b) La Reunió Plenària d’Entitats Membres, l’òrgan de participació i coordinació 

entre assemblees. 

c) La Comissió Permanent, l’òrgan d’execució. 

d) Les comissions especialitzades o les àrees de treball que l’Assemblea General 

decidisca. 

... 

3. L’Assemblea General integrarà dos persones representants de cada entitat que 

seran home i dona sempre que siga possible. 

Justificació: 

La participació és lliure i voluntària per definició, per tant, la participació de les entitats en el CJCV 

està limitada a la disponibilitat de les seues persones voluntàries. L'actual redacció pot originar 

que hi haja una infrarepresentació d'alguna entitat que no haja pogut desenvolupar la designació 

paritària. Arribant-se a donar el cas que una entitat no puga designar dues dones, excepte si és 

feminista, o que una reunió haguera de ser anul·lada per la falta de quòrum.  
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ESMENA 11: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 26. Òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

1. Els òrgans del CJCV són: 

a) L’Assemblea General, el màxim òrgan de participació i decisió del CJCV. 

b) La Reunió Plenària d’Entitats Membres, l’òrgan de participació i coordinació 

entre assemblees. 

c) La Comissió Permanent, l’òrgan d’execució. 

d) Les comissions especialitzades o les àrees de treball que l’Assemblea General 

decidisca. 

 

2. El CJCV el regularà un reglament de règim intern. La convocatòria, constitució, funcionament 

i règim d'acords dels òrgans del CJCV es determinaran en el seu reglament de funcionament, 

d'acord amb allò establert en la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, per als òrgans 

col·legiats. 

... 

5. La Comissió Permanent és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats del CJCV, i li correspon 

l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del CJCV. Mitjançant el 

reglament intern del CJCV es determinarà el nombre de membres de la Comissió Permanent i 

les seues funcions. 

L’Assemblea General elegirà, per un període de dos anys, la Comissió Permanent. D’entre els 

membres d’aquesta Comissió Permanent, l’Assemblea General escollirà, així mateix, la persona 

que presidirà el CJCV, i també la Comissió Permanent. Quan el president o presidenta i les 

persones membres de la Comissió Permanent no són delegades d’una entitat també formarà 

part de l’Assemblea General, amb veu però sense vot.  
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Ha de dir: 

Article 26. Òrgans del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

1. Els òrgans del CJCV són: 

a) L’Assemblea General, el màxim òrgan de participació i decisió del CJCV. 

b) La Reunió Plenària d’Entitats Membres, l’òrgan de participació i coordinació 

entre assemblees. 

c) La Comissió Permanent, l’òrgan d’execució. 

d) Les comissions especialitzades o les àrees de treball que l’Assemblea General 

decidisca. 

 

2. El CJCV el regularà un reglament de règim intern, que haurà de ser aprovat en 

Assemblea General. Una vegada aprovat, el reglament serà publicat en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana. La convocatòria, constitució, funcionament i règim 

d'acords dels òrgans del CJCV es determinaran en el seu reglament de funcionament, d'acord 

amb allò establert en la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, per als òrgans 

col·legiats. 

.... 

5. La Comissió Permanent és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats del CJCV, i li correspon 

l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del CJCV. Mitjançant el 

reglament intern del CJCV es determinarà el nombre de membres de la Comissió Permanent i 

les seues funcions. 

L’Assemblea General elegirà, per un període de dos anys, la Comissió Permanent. D’entre els 

membres d’aquesta Comissió Permanent, l’Assemblea General escollirà, així mateix, la persona 

que presidirà el CJCV, i també la Comissió Permanent. El nomenament de la Comissió 

Permanent haurà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quan el 

president o presidenta i les persones membres de la Comissió Permanent no són delegades 

d’una entitat també formarà part de l’Assemblea General, amb veu però sense vot.  

 

Justificació: 

És una modificació que serveix per a donar validesa i reconeixement als actes del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana, afavorint així que les seues normes de funcionament siguen 

públicament conegudes i amb un valor jurídic. Així com reconéixer al seu equip directiu que 

exerceix de la representació i la direcció del Consell perquè puguen actuar front a tercers. 
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ESMENA 12: Modificació de l’article 

On diu: 

Article 33. Elaboració i execució de l’Estratègia Valenciana de Joventut 

1. A partir de la proposta de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat, 

l’IVAJ elaborarà l’Estratègia Valenciana de Joventut. Després dels previs processos de 

participació juvenil previstos en la present llei, que comptaran necessàriament amb la 

intervenció del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, es sotmetrà a 

l’aprovació del Consell Rector i es trametrà a la conselleria competent per la matèria, la 

qual l’elevarà al Consell perquè l’aprove. 

2. Correspondrà a l’Institut Valencià de la Joventut l’impuls, la coordinació, el seguiment i el 

control de l’Estratègia Valenciana de Joventut. 

3. Correspondrà a l’Institut Valencià de la Joventut garantir uns mitjans i mecanismes per a 

generar estudis i informes relatius a la situació de la joventut valenciana, així com establir 

un sistema d’indicadors que ajude a controlar l’impacte de l’execució de l’Estratègia 

Valenciana de Joventut. 

4. Les administracions implicades en l’Estratègia Valenciana de Joventut adoptaran i 

pressupostaran, en les seues actuacions, les mesures necessàries per a l’execució de les 

accions incloses en l’Estratègia Valenciana de Joventut i, quan n’acabe el període de 

vigència, en donaran compte a l’Institut Valencià de la Joventut. 

 

Ha de dir: 

Elaboració i execució de l’Estratègia Valenciana de Joventut 

1. A partir de la proposta de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat, 

l’IVAJ elaborarà l’Estratègia Valenciana de Joventut. Després dels previs processos de 

participació juvenil previstos en la present llei, que comptaran necessàriament amb la 

intervenció del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, es sotmetrà a 

l’aprovació del Consell Rector i es trametrà a la conselleria competent per la matèria, la 

qual l’elevarà al Consell perquè l’aprove. 

2. Correspondrà a l’Institut Valencià de la Joventut l’impuls, la coordinació, el seguiment i el 

control de l’Estratègia Valenciana de Joventut. 

3. Correspondrà a l’Institut Valencià de la Joventut garantir uns mitjans i mecanismes per a 

generar estudis i informes relatius a la situació de la joventut valenciana, així com establir 
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un sistema d’indicadors que ajude a controlar l’impacte de l’execució de l’Estratègia 

Valenciana de Joventut. 

4. Les administracions implicades en l’Estratègia Valenciana de Joventut adoptaran i 

pressupostaran, en les seues actuacions, les mesures necessàries per a l’execució de les 

accions incloses en l’Estratègia Valenciana de Joventut i, quan n’acabe el període de 

vigència, en donaran compte a l’Institut Valencià de la Joventut. 

5. L'Estratègia Valenciana de Joventut comptarà amb els recursos i pressupostos  

propis que sigen necessaris per a ser desenvolupada, garantint el seu disseny, 

execució, avaluació i seguiment així com recursos per a la seua promoció. 

 

Justificació: 

Des del CJCV tenim l'objectiu d'arribar a l'1% del Pressupost de la Generalitat Valenciana 

destinada a les polítiques de joventut que siguen exclusives i solament adreçades a les persones 

joves, per a afavorir la seua emancipació personal així com oferir-li totes les possibilitats per a 

desenvolupar el seu projecte de vida; excloent les polítiques sectorials que desenvolupen drets 

a la nostra ciutadania, però que no tenen en el seu fi millorar una situació d'exclusió de la gent 

jove. 
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