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La comissió permanent del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
 
 
exposem:  
 
que els membres de la comissió permanent del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana ho són en representació voluntària i no remunerada de 
diferents entitats membre del CJCV, 
 
que la comissió permanent és l’òrgan encarregat d’executar els acords de les 
assemblees i reunions plenàries d’entitats membre del Consell de la Joventut 
de la Comunitat Valenciana i, així mateix, n’assumeix la direcció i 
representació quan l’assemblea no està reunida (article 33 del RRI), 
 
que el reglament de règim intern atorga a la comissió permanent la capacitat 
de decisió pel que fa als treballadors del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana (article 34 del RRI),  
 
que la situació econòmica del Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana va obligar a la comissió permanent a prendre la decisió d’ocupar la 
plaça de gerència sols de forma puntual per assumir les tasques i funcions 
imprescindibles d’aquesta figura des de l’octubre de 2011 fins a dia d’avui, 
 
que la gerència del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, junt 
amb el responsable econòmic de la comissió permanent van dur a terme, 
entre desembre de 2011 i gener de 2012 un estudi del pressupost i reducció de 
despesa en totes aquelles partides on va ser possible, 
 
que la situació econòmica del Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana va obligar a la comissió permanent a prendre la dolorosa decisió, 
de forma unànime, d’amortitzar les places de tres treballadors del CJCV, 
després de comprovar l’impossibilitat de mantenir les contractacions, a partir 
del 27 de gener de 2012, 
 
que la situació econòmica i les decisions preses dels darrers temps s’han anat 
comunicant a les diferents assemblees i reunions plenàries i les darreres 
decisions, que havien acabat amb els acomiadaments per causes objectives, 
es van explicar a la Reunió Plenària del 29 de gener de 2012, 
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que, des de que es va tenir coneixement dels acomiadaments, s’han produït 
un seguit de denúncies i declaracions contra el Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana, així com contra membres de la comissió permanent, 
 
que algunes d’aquestes declaracions i denúncies poden afectar, a títol 
personal, el futur laboral i, fins i tot, penal de membres de la comissió 
permanent del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
per aquestes raons proposem: 
 
 
que l’assemblea del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana doni 
suport explícit a les decisions preses per la comissió permanent del Consell de 
la Joventut de la Comunitat Valenciana, 
 
que l’assemblea del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
assumeixi com a pròpies les decisions preses per la comissió permanent del 
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, 
 
que l’assemblea del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana empari 
i assumeixi com a pròpies tota responsabilitat per les decisions preses per la 
comissió permanent del CJCV, entenent que s’han produït pel bé de l’entitat. 
 
 
 
 
 

València, 10 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 


