
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT PER A LA REUNIÓ 

PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT DEL 27 DE JUNY 

DE 2020 

Redactada pels Consells Locals de Joventut d’Alacant, Castelló, Ontinyent, Quart de Poblet i Xàtiva. 

         Com a conseqüència de la pandèmia ocasionada per la COVID-19,  l’activitat diària dels 

diferents Consells Locals de Joventut - CLJ de tot el territori valencià s’ha vist modificada, suspenent 

l’activitat presencial i forçant tant als diferents CLJ com a les seues entitats membres a adquirir 

noves dinàmiques per tal de poder seguir treballant pel jovent. Aquestes modificacions, han suposat 

la supressió i/o aplaçament d’activitats i projectes presencials en l’època de l’any on tant els CLJ com 

les diferents entitats membres aglutinen el fort de les seues activitats. 

             La tornada a la denominada nova normalitat, ve acompanyada de fortes mesures 

higièniques i sanitàries per tal de poder controlar la pandèmia i un possible rebrot. Aquestes 

mesures, també comporten la modificació i en alguns casos cancel·lació d’activitats per parts del CLJ, 

per tal de preservar en tot moment la normativa i poder oferir activitats que es troben dintre dels 

controls higiènics i sanitaris pertinents. Aquestes, sumades als mesos de paralització de l’activitat 

presencial, que no total, suposen un sobreesforç tant per als diferents CLJ com per a les entitats 

membres, les quals es troben davant una complicada situació per tal de reactivar de nou les seues 

organitzacions. 

             Si volem avançar totes i tots junts, no podem deixar enrere al jovent qui està patint en major 

mesura les conseqüències econòmiques d’aquesta crisi sanitària,  per això des dels diferents CLJ del 

territori valencià apel·lem a les diferents administracions locals, per tal de tindre en compte la veu 

i la visió dels CLJ com de les diferents entitats membres. En aquest sentit la Llei 15/2017, de 10 de 

novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, en el seu article 27, reconeix als CLJ 

com als i les representants davant l'administració corresponent com a òrgans màxims de 

representació i interlocució de les associacions juvenils i de la joventut del seu territori. 

             Considerem fonamental poder establir una ferramenta comunicativa o un espai de 

comunicació directa entre CLJ i Ajuntaments per tal d’enfortir les relacions entre ambdós 

institucions, cooperant i compartint dades i informació. En aquest sentit, alguns Ajuntaments ja 

disposen d’aquesta ferramenta o ja tenen establert un mecanisme de comunicació directa, que 

caldrà reforçar davant aquesta situació extraordinària. 



             Com també es reconeix en la Llei esmentada anteriorment, els Consells Locals de la Joventut 

i Consells Territorials de la Joventut són entitats independents i democràtiques, funcional i 

organitzativament, integrades per estructures organitzades o informals de participació juvenil dins 

del seu respectiu àmbit territorial, sent una de les seues finalitats, promoure iniciatives que 

asseguren la participació de les persones joves del seu àmbit en les decisions i les mesures que els 

afecten. Aquest és un aspecte fonamental, a la vegada que una ferramenta clau per tal de poder 

recollir les diferents sensibilitats i necessitats del jovent, derivades d’aquesta situació, i la posterior 

crisi econòmica que es pot augurar. Comptar amb el jovent tant a l’hora de diagnosticar la realitat i 

posteriorment a l’hora d’aplicar les polítiques pertinents és fonamental per tal de no deixar enrere, a 

qui més ha patit l’anterior crisis econòmica. 

             Així, i tenint en compte el Pla de Municipalització de les Polítiques Integrals de Joventut de 

l'IVAJ, el qual està dotant als Ajuntaments de personal especialitzat en joventut, es podria treballar 

conjuntament amb el personal tècnic dels consells per tal de poder realitzar una comissió que 

redacte l’informe que reflectisca la realitat del jovent a escala local, establint una xarxa de suport 

mutu amb l’objectiu de reactivar els CLJ i les entitats que treballen pel nostre jovent. D’aquesta 

manera es pot crear un pla de reactivació del teixit associatiu conjuntament amb les diferents 

entitats implicades, que reflectisca les diferents sensibilitats del jovent i atenent així a un dels 

objectius marcats en la Llei. 

             Per altra banda, i com ja s’ha esmentat anteriorment, tant el confinament com l’adaptació a 

la nova normalitat, ha fet que molts CLJ vegen modificats els seus projectes anuals i amb 

conseqüència es veja perjudicada la seua situació econòmica, dirigida a cobrir les despeses del 

personal que ha aconseguit que aquests hagen pogut continuar oferint serveis al jovent. És per 

aquest motiu pel qual els programes d'activitats presentats en el moment de la seua redacció 

queden totalment obsolets i aliens a la realitat actual. Aquest fet fica l’accent en la necessitat per 

part de les administracions locals de l’adaptació de les despeses a l'actual situació en les 

justificacions de convenis i/o subvencions amb l'administració, adaptant i modificant els possibles 

límits de despeses establerts, per motius obvis que escapen tant als consells com a les diferents 

administracions amb les quals es mantenen convenis i subvencions. 

             En la mateixa línia es fa necessària la redacció d’un protocol sanitari per tal de complir amb 

la normativa higiènica i sanitària en aquells casos en els quals els CLJ desenvolupen la seua activitat 

en espais cedits per les administracions locals, especificant quina de les dos organitzacions és la 

responsable d’adequar i vetlar perquè dits espais es troben dintre de la normativa. Cal recordar que, 

els Consells Locals de Joventut i els Consells Territorials de Joventut són corporacions públiques 



sectorials de base privada, amb personalitat jurídica pròpia. La qual cosa vol dir que tenen un 

reconeixement públic per part de l'Administració, però es regulen pel dret privat com una associació. 

És a dir, cal respectar al màxim la independència dels CLJ front a les administracions locals, com 

també respectar els espais cedits i/o compartits per tal d’evitar encavalcaments d’activitats, 

concentracions de gent o incompliment de les mesures de protecció. 

Per tot açò, des del Consell Valencià de la Joventut - CVJ, reivindiquem: 

1. La necessitat de continuar el treball amb l'IVAJ per a que les situacions excepcionals i de crisi 

no suposen un retrocés en els drets que la joventut valenciana ha anat assolint al llarg dels 

últims anys a l'àmbit municipal. 

2. Ens reafirmem com a interlocutor vàlid i proactiu amb els ajuntaments que es mostren més 

disposats a recolzar i donar suport als CLJ del seu municipi, sempre amb una voluntat 

constructiva, més encara en la situació actual d’incertesa. 

3. Enfortir una xarxa de CLJ que esdevinga un espai segur on compartir experiències i 

aprenentatges i en el que impere el respecte i el desig de progrés. 

4. La independència dels diferents Consells Locals de Joventut de l’administració local, per tal 

de poder seguir treballant de forma coordinada, pal·liant les mancances dels diferents 

Ajuntaments per part dels CLJ amb la finalitat de mitigar les possibles conseqüències 

socioeconòmiques que puguen afectar el jovent, derivades d'aquesta pandèmia. 
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