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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. 

- Arribada la data del termini, existeixen diverses entitats que estan tenint 

dificultats a l’hora de sol·licitar els certificats d’implantació als municipis. 
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És el cas de: 

- Aposta Jove UGT-PV 

- FAAVEM 

- Joves Amb Iniciativa – Compromís 

- Joves Socialistes del País Valencià 

- Joves d’Esquerra Unida del País Valencià 

Que havent sol·licitat els certificats corresponents als ajuntaments, encara no han 

sigut rebuts, i per tant, no han pogut presentar-los en temps i forma. 

En aquest cas, en tractar-se d’una situació aliena a la seua voluntat, des de la 

Comissió Permanent, es proposa traslladar a l’assemblea, que aquestes entitats 

puguen aportar la documentació sol·licitada fins a la pròxima reunió plenària 

d’entitats membre del CVJ, on es revisarà de nou el seu expedient, per tal de 

comprovar que tenen tota la documentació actualitzada. 

En València, a 16 de febrer de 2019 

Vist i plau 

Pilar Mª Blasco Climent     Raquel Sanahuja Bertomeu 

Presidenta               Secretària 

Consell Valencià de la Joventut          Consell Valencià de la Joventut 
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