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RAQUEL SANAHUJA BERTOMEU, amb DNI 54283003J, com a secretària del Consell 

Valencià de la Joventut, creat pel Decret 14/1983, del 5 de febrer, de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i regulat per la Llei 15/2017, 

de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut. 

EXPOSE 

- Amb data 3 de març de 2018 es va aprovar el nou Reglament de Règim 

Intern (RRI) del Consell Valencià de la Joventut, a l’Assemblea que va tindre 

lloc a Benicàssim (Castelló).  

- Aquest RRI es va publicar al DOGV el 24 d’agost de 2018, entrant en vigor a 

l’endemà de la seua publicació, obrint-se en eixe moment, un període hàbil 

de 6 mesos, perquè les entitats que ara són membres del Consell pogueren 

aportar la documentació necessària que acredite el compliment dels nous 

requisits de pertinença, tal com indica la disposició transitòria. 

- El 17 de gener, es va enviar un informe a les entitats que encara no s’havien 

adaptat al reglament amb els requisits i documentació pendents d’actualitzar, 

amb termini fins al 4 de febrer, per tal de que pogueren enviar tota la 

documentació. 

- El 16 de febrer s’envien els informes de proposta de baixa a les entitats que 

no s'han posat al dia en l'actualització documental/ econòmica. No obstant 

això, des de l’enviament d’aquest informe i fins 48 hores abans de l’Assemblea 

General Ordinària (28 de febrer a les 18h), s’obre un nou període perquè les 

entitats puguen esmenar tota aquella documentació que encara no hagen 

pogut entregar. 
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- A l’AGO que va tindre lloc el 2 i 3 de març de 2019, es va aprovar ampliar de 

nou el termini a les entitats fins a la pròxima reunió plenària, perquè 

pogueren aportar la documentació que encara no havien aconseguit. 

- Arribat el termini i havent contactat de manera telefònica i per correu 

electrònica amb les entitats afectades, informant de tota la documentació 

necessària, encara hi ha entitats que no han aportat la documentació per tal 

d’adaptar-se al RRI i complir els requisits de pertinença. Per tot això, 

RESOLC 

Proposar la BAIXA com a entitat membre de Ple Dret del Consell Valencià de la 

Joventut per l’incompliment dels requisits de pertinença que marquen el 

Reglament de Règim Intern, a l’article 7, a les següents entitats i Consells Locals: 

Entitats 

- NUEVAS GENERACIONES COMUNITAT VALENCIANA 

- JOVES D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ 

- FAAVEM 

- APOSTA JOVE UGT PV 

- UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO CV) 

- CAMPUS JOVE 

- TIRANT LO BLANC 

Consell Locals de la Joventut 

- CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’OLIVA 

- CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT DE SANT JOAN D’ALACANT 
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En València, a 14 de juny de 2019 

Vist i plau 

Pilar Mª Blasco Climent     Raquel Sanahuja Bertomeu 

Presidenta               Secretaria 

Consell Valencià de la Joventut          Consell Valencià de la Joventut 
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