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CANDIDATURES A REPRESENTANT DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT 

EN EL CONSELL DE CIUTADANIA DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE 

MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC) 

D’acord amb el que estableix la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de , es constitueix el Consell 

de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, òrgan assessor 

en matèria de programació i de continguts de la CVMC. 

Aquest Consell assisteix el Consell Rector i la Direcció General en la definició i l’avaluació 

de les polítiques i les estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la 

CVMC. Té, a més, la missió de cobrir les expectatives de programació i continguts d’una 

audiència diversa i d’identificar les qüestions i les demandes que puguen ser rellevants 

perquè les considere el Consell Rector. 

Segons la Llei, la composició del Consell de la Ciutadania és la següent, amb un mandat 

de 5 anys: 

 Dos membres seran a proposta de les associacions de consumidors i usuaris més 

representatives a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, el grau de representativitat 

es determinarà en funció del nombre d’afiliats a la Comunitat Valenciana.  

 Un/a membre serà a proposta del Consell Valencià de Cultura. 

 Un/a membre serà a proposta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

 Un/a membre serà a proposta del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior. 

 Un/a membre serà a proposta de les principals associacions del tercer sector a la 

Comunitat Valenciana.  

 Un/a membre serà a proposta de les principals associacions del sector de la defensa dels 

drets del col·lectiu LGTB. 

 Un/a membre serà a proposta de les principals associacions de defensa de la igualtat 

dedicades a combatre la violència de gènere i per la igualtat entre homes i dones.  

 Un/a membre a proposta del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. 

El mandat de les 

Per a procedir a l’elecció de la persona que representarà al Consell Valencià de la 

Joventut en aquest òrgan, des de la Comissió Permanent plantegem el següent 

procediment d’elecció, que es durà a terme en l’Assemblea General Ordinària del 3 i 4 

de març de 2018, en Benicàssim. 

1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

Qualsevol entitat membre de Ple Dret podrà presentar a una persona com a candidata 

per a ser representant del Consell Valencià de la Joventut en el Consell de la Ciutadania 

de la CVMC, des del moment en el qual es convoque l’Assemblea General Ordinària del 

3 i 4 de març de 2018, fins a 24 hores abans del començament de la mateixa, per correu 

electrònic, a cjcv@cjcv.org  

Les candidatures hauran de ser presentades, segons el model facilitat pel Consell 

Valencià de la Joventut, per una entitat membre, amb signatura i segell del representant 

de l’entitat. 
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Els escrits de candidatura hauran d’anar acompanyats amb un annex d’un full en format 

A4 de grandària amb un breu CV de la persona candidata, detallant experiència 

associativa i coneixement dels mitjans de comunicació. 

2. REQUISITS DE LES CANDIDATURES 

Les candidatures han de complir el següent requisit: 

- El candidat ha de ser un home, ja que el Consell Rector de la CVMC en la seua 

reunió de l’11 de gener va realitzar el sorteig per a determinar la composició 

paritària de l’òrgan, corresponent-li al Consell Valencià de la Joventut designar 

una persona del gènere masculí. 

- El candidat ha de ser major d’edat i amb la condició política de ciutadà 

de la comunitat valenciana, d’acord amb el que estableix el Reglament 

Orgànic i Funcional del Consell de Ciutadania de la CVMC. 

A més, el perfil proposat des de la Comissió Permanent és el següent: 

- Reconeguda experiència i/o trajectòria en l’associacionisme juvenil. 

- Coneixements dels mitjans de comunicació. 

- Perspectiva juvenil i defensa dels drets de la joventut. 

- Capacitat d’incidència. 

Les obligacions que la persona triada haurà de mantindré són els següents: 

- Assistència a les reunions i comissions que desenvolupe el Consell de la 

Ciutadania de la CVMC durant els 5 anys de mandat. Segons el reglament orgànic 

i funcional del mateix, les reunions ordinàries tindran lloc una vegada cada 3 

mesos.  

- Comparèixer davant l’Assemblea General del Consell Valencià de la Joventut una 

vegada a l’any, per donar comptes del seu treball al Consell de la Ciutadania, i 

comparèixer davant la Comissió Permanent sempre que aquesta ho requerisca. 

 

3. ELECCIÓ DEL REPRESENTANT 

El l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut, durant la sessió del 

4 de març de 2018, haurà un punt en l’ordre del dia destinat a presentar i elegir al 

representant del Consell de la Ciutadania de la CVMC. 

En aquest punt, totes les persones candidates hauran de comparèixer presencialment i, 

una vegada presentades per la seua entitat, disposaran d’un torn de paraula per 

presentar-se i defensar la seua candidatura. Durant la seua presentació, es projectarà el 

CV remés junt amb la candidatura. Una vegada presentades totes les persones 

candidates, s’obrirà un torn de paraula perquè les delegades i delegats puguen formular 

preguntes i demanar aclariments.  

Després, es procedirà a la votació secreta entre les persones delegades, resultant triada 

aquella persona que tinga la majoria absoluta dels vots, en primera votació, o majoria 

simple, en segona. En cas d’empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les persones 

que hagen obtingut el mateix número de vots.  
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CANDIDATURA A REPRESENTANT DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA DE LA 

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

Jo, __________________________, amb DNI _________________, com a representant 

de l’Entitat _________________________________, amb CIF ______________, entitat 

membre de Ple Dret del Consell Valencià de la Joventut, i en el nom de la meua entitat, 

 

PRESENTEM A 

_______________________, amb DNI _______________, major d’edat i ciutadà de la 

Comunitat Valenciana, com a candidat a Representant del Consell Valencià de la Joventut 

en el Consell de la Ciutadania de la CVMC, que defensarà la seua candidatura en 

l’Assemblea General Ordinària el pròxim 4 de març de 2018, en Benicàssim. 

 

ADJUNTEM 

CV del candidat detallant la seua experiència associativa i coneixements dels mitjans de 

comunicació. 

 

I perquè així conste, signe i segelle junt amb el candidat el present document. 

 

València, 29 de gener de 2018 

 

 

 

Representant de l’entitat                         Candidat                          Segell de l’entitat                  
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