
 

 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT PER 

DEMANAR A L’IVAJ UNA MAJOR AGILITAT EN LA GESTIÓ DELS CONVENIS 

 

Com a Consells Locals de Joventut, una de les principals funcions a realitzar és la d’oferir 

informació, recursos i orientació al jovent dels respectius municipis on s’ubiquen, així com ser 

el màxim òrgan de representació i participació juvenil actuant com a interlocutors vàlids davant 

l’administració. L’activitat desenvolupada pels Consells Locals de Joventut, així com se’ls ha 

tramés des de l’IVAJ i des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, és considerada com 

a fonamental i de gran valor per als i les joves de tot el territori valencià. Però, per a poder dur 

a terme la seua activitat diària necessiten una sèrie de recursos, principalment econòmics, que 

provenen d’ajudes, subvencions i convenis amb l’administració pública, especialment amb 

ajuntaments i amb l’IVAJ.  
 

Donada aquesta necessitat imperant de finançament, és precís recordar que una demora en 

l’arribada d’aquests diners suposa que no poden executar-se els projectes i activitats de 

manera efectiva, el que complica la seua gestió i justificació posterior. A més, molts Consells 

disposen de personal tècnic contractat, que pateixen endarreriments en el pagament dels seus 

salaris, que si tenim en compte que en la seua majoria són persones joves, açò agreuja la 

precarietat laboral que pateix la joventut. 
 

La situació de la darrera convocatòria de 2021 dels convenis amb l’IVAJ ha sigut desmotivadora 

ja que s’ha produït un retard significatiu en la tramitació dels documents que foren presentats 

en el temps i la forma corresponents. Aquest retard en la formalització dels documents ha 

suposat també un endarreriment en el pagament de la suma de diners corresponents a cada 

Consell. La tardança de l’ingrés ha dut conseqüències negatives als Consells que han suposat 

una barrera dificultant la seua funció de maneres diferents. Han sentit que el treball que fan dia 

a dia ha sigut desvaloritzat, ja que tal i com se’ls ha fet arribar en algunes ocasions, no se li ha 

donat prioritat a l’hora de fer efectiu el conveni o la tramitació de la documentació.  
 

Per tot açò, el Consell Valencià de la Joventut es compromet a: 
 

o Treballar amb el funcionariat de l’IVAJ per que hi haja una major diligència en la tramitació 

dels respectius convenis, que es traduisca en un menor temps d’espera entre la presentació 

de la documentació per part dels Consells i la seua resolució per part de l’IVAJ. 

 

o Demanar a l’IVAJ que considere els CLJ, també en la pràctica, com a entitats prioritàries 

tenint en compte totes les circumstàncies exposades en aquest document.  

 

o Plantejar a l’IVAJ que s’avance la convocatòria d’aquests convenis amb l’objectiu de 

disposar del finançament segons les necessitats de cada Consell i poder així dur a terme la 

nostra activitat en benefici de la joventut dels nostres municipis. 


