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PRESUSSPOST 2020
PRESSUP

CAPITOL I - PERSONAL 247.831,55 €
1.1.- Sous i Seguretat Social 247.831,55 €
1.1.1.- Gerència (35h) 42.561,54 €
1.1.2.- Programes (35h) 33.140,28 €
1.1.3.- Territorial (35h) 33.140,28 €
1.1.4.- Administració (35h) 27.310,67 €
1.1.5.- Comunicació (35h) 27.310,67 €
1.1.6.- Formació (25 h) 19.505,28 €
1.1.7.- Participació (28h) 21.848,54 €
1.1.8.- Pràctiques FP dual 6.300,00 €
1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització 23.301,64 €
1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (17,5h) 13.412,65 €
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS 65.694,39 €
2.1.- Subministraments 12.347,50 €
2.1.1.- Llum 5.747,50 €
2.1.2.- Aigua 1.500,00 €
2.1.3.- Manteniment ascensor 2.100,00 €
2.1.4.- Telèfon i internet 3.000,00 €
2.2.- Despeses Administratives 4.320,00 €
2.2.1.- Material d'oficina 1.500,00 €
2.2.2.- Material informàtic 500,00 €
2.2.3.- Renting Fotocopiadora 1.020,00 €
2.2.4.- Copies i materials d'impresions 1.300,00 €
2.3.- Comunicacions i enviaments 600,00 €
2.3.1.- Comunicacions i enviaments 600,00 €
2.4.- Serveis Professionals 8.000,00 €
2.4.1.- Gestoria 7.000,00 €
2.4.2.- Notaria 450,00 €
2.4.3.- Protecció de dades 550,00 €
2.4.4.- Auditoria externa 3.000,00 €
2.5.- Primes d'assegurances 2.825,00 €
2.5.1.- Asseguraça conveni col·lectiu 150,00 €
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals 1.275,00 €
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats 400,00 €
2.5.4.- Assegurança edifici 1.000,00 €
2.6.- Reparacions i manteniment 17.800,00 €
2.6.1.- Neteja 9.300,00 €
2.6.2.- Reparacions i manteniment 7.000,00 €
2.6.3.- Manteniment equips informàtics 1.500,00 €
2.6.4.- Sistemes de seguretat 1.450,00 €
2.7.- Impostos i tributs 5.000,00 €
2.7.1.- Impostos i Tributs 5.000,00 €
2.8.- Reunions Estatutaries 9.400,00 €
2.8.1.- Assemblees 4.600,00 €
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2.8.2.- Comissió Permanent 3.000,00 €
2.8.3.- Reunions plenàries 1.800,00 €
2.9.- Altres Despesses 5.401,89 €
2.9.1.- Despeses extraordinàries 750,00 €
2.9.2.- Projectes 1% cooperació 4.651,89 €
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES 500,00 €
3.1.- Despeses financeres 500,00 €
3.1.1.- Interessos pòlissa i prèstecs 300,00 €
3.1.2.- Transferències i comissions diverses 200,00 €

PRESSUP
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS 127.162,78 €
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT 34.665,80 €
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions 1.500,00 €
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres) 1.500,00 €
4.1.3.- Campanyes sensibilització 14.865,80 €
4.1.4.- Imatge corporativa 4.700,00 €
4.1.5.- Presència web i xarxes socials 3.000,00 €
4.1.6.- Pla de comunicació 1.500,00 €
4.1.7.- Edició Materials 5.300,00 €
4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut 2.300,00 €
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ 66.759,67 €
4.2.1.- Campanya de participació 1.500,00 €
4.2.2.- Grups operatius 600,00 €
4.2.3.- Projectes europeus 34.579,67 €
4.2.4.- Projecte OPES 15.580,00 €
4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut 1.000,00 €
4.2.6.- Fundació Triangle Jove 7.500,00 €
4.2.7.- Festa de l'associacionisme 6.000,00 €
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE 25.737,31 €
4.3.1.- Relació amb entitats membre 1.000,00 €
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals 2.500,00 €
4.3.3.- Pla de formació 13.500,00 €
4.3.4.- Borsa de Formació 3.000,00 €
4.3.5.- Trobades d'incidència i formació 5.737,31 €
CAPITOL V - INVERSIONS 24.000,00 €
5.1. Amortitzacions 24.000,00 €
5.1.1. Amortitzacions 2020 8.000,00 €
5.1.2. Amortitzacions anys anteriors 16.000,00 €

TOTAL DESPESES 465.188,71 €
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INGRESSOS PRESSUP
1. CONVENI IVAJ 317.000,00 €
1.1.- Linia nominativa programes i activitats 301.000,00 €
1.2.- Linia nominativa inversions 16.000,00 €
2. PROJECTES EUROPEUS 97.920,70 €
2.1.- KA3 Parlament Valencià Jove 17.000,00 €
2.2.- KA2 Garantia Juvenil 15.500,00 €
2.3.- Conveni Medi ambient 15.000,00 €
2.4.- KA2 Apoderament Consells locals 5.000,00 €
2.5.- Projecte OPES 33.000,00 €
2.6.- KA1 Oci Educatiu 12.420,70 €
3. ALTRES SUBVENCIONS 24.321,99 €
3.1.- Subvenció IRPF joventut 24.321,99 €
4. QUOTES 7.400,00 €
4.1.- Quotes Entitats Membre 6.400,00 €
4.2.- Quotes activitats 1.000,00 €
5. LLOGUER 15.046,02 €
5.1.- Lloguer COEESCV 13.546,02 €
5.2.- Lloguer sales i equipaments 1.500,00 €
6. ACTIVITATS FORMATIVES 3.500,00 €
6.1.- Pla de formació 3.000,00 €
6.2.- Facilitacions 500,00 €
7. ALTRES APORTACIONS 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 465.188,71 €

SUPERÀVIT/DÈFICIT 0,00 €

RESUM PRESSUPOST 2019 PRESSUP 2019
DESPESES 465.188,71 €
DESPESES ESTRUCTURA (CAP I, II, III) 314.025,93 €
DESPESES PROJECTES (CAP IV) 127.162,78 €
DESPESES INVERSIONS (CAP V) 24.000,00 €
INGRESSOS 465.188,71 €
INGRESOS EXTERNS (1, 2, 3) 439.242,69 €
INGRESSOS INTERNS (4, 5, 6, 7) 25.946,02 €
SUPERÀVIT/DÈFICIT 0,00 €
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INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST 2020 
 

Introducció 
 

El pressupost del Consell de la Joventut, segons estableixen les bases 
d’execució del pressupost per a 2020, té la següent distribució per capítols de 
despesa: 

 
I. Despeses de personal. 

II. Despeses de funcionament i serveis. 

III. Despeses financeres. 

IV. Despeses en programes i activitats. 

V. Inversions. 
 
La distribució de partides del pressupost del Consell Valencià de la Joventut 

es basa en una distribució per projectes i actuacions, per tant, en una mateixa 

partida es poden incloure despeses de diferent tipologia, però que estan totes 

associades a l’execució d’una mateixa acció o projecte. 

Aquest informe té com a objectiu explicar la distribució per partides del 

pressupost del Consell per a 2020, així com especificar en el major grau 

possible la tipologia de despeses que s’inclouen dins de cada partida, sempre 

d’una manera no limitativa, ja que, atenent a aquesta distribució de partides 

en base a projectes, cada partida ha de contemplar totes aquelles despeses 

necessàries per dur a terme les accions i projectes contemplats al pla de 

treball del Consell o encomanats per qualsevol organisme de decisió del 

Consell Valencià de la Joventut. 
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Relació explicativa de les partides de despesa del pressupost del 

CONSELL DE LA JOVENTUT 2020 

 
 
 
CAPITOL I: PERSONAL 

 
1.1. Sous i seguretat social 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses corresponents als sous 

i despeses de seguretat social i hisenda, de l’equip tècnic del Consell de la 

Joventut i alumnat de pràctiques, durant 2020. Inicialment, estan 

contemplades les següents figures al cos tècnic del Consell de la Joventut per 

a 2020: Gerència, Tècnic de Programes, Tècnic de Territorial, Administració, 

Comunicació, Tècnic de Formació, Tècnic de Participació, Tècnic de 

Comptabilitat, Tècnics d’Educació i Sebsbilització. També està prevista la 

presència de persones de pràctiques de FP dual, a les quals se’ls atorgarà la 

seua corresponent beca mensual. Aquesta relació, no obstant, pot ser 

ampliable al llarg de l’exercici si les necessitats dels projectes, i les condicions 

econòmiques i d’execució pressupostària així ho permeteren. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
1.1.1. Gerència (35h): Sous i despeses de seguretat social i hisenda de la 

Gerència. 

1.1.2. Programes (35h): Sous i despeses de seguretat social i hisenda de 

la tècnica de Programes. 

1.1.3. Territorial (35h): Sous i despeses de seguretat social i hisenda de la 

tècnica de Territorial. 

1.1.4. Administració (35h): Sous i despeses de seguretat social i hisenda 
de la tècnics d’Administració. 

1.1.5. Comunicació (35h): Sous i despeses de seguretat social i hisenda del 

tècnica de Comunicació. 

1.1.6. Formació (21,5h): Sous i despeses de seguretat social i hisenda de la 
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tècnics de Formació. 

1.1.7. Participació (25h): Sous i despeses de seguretat social i hisenda de 

la tècnica de Participació. 

1.1.8. Pràctiques FP Dual: Beques mensuals de l’alumnat de pràctiques de 

FP Dual. S’han previst dues persones de pràctiques durant els mesos 

de gener a juny, i d’octubre a desembre. 

1.1.9. Educació i Sensibilització (21,5h): ous i despeses de seguretat social i 

hisenda del tècnica d’Educació i Sensibilització per al projecte 

d’IRPF. 

1.1.10. Comptabilitat (17,5): Sous i despeses de seguretat social i hisenda del 

tècnica de comptabilitat 

 
 
CAPITOL II: FUNCIONAMENT I SERVEIS 

 
2.1. Subministraments 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses generades pels 

subministraments de la seu del Consell Valencià de la Joventut.  

 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 

 
2.1.1. Llum: Despeses de llum de la seu del Consell Valencià de la Joventut. 

2.1.2. Aigua: Despeses d’aigua corrent de la seu del Consell Valencià de la 
Joventut, 

així com despesa d’aigua de subministrament per al consum de les 
persones 
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que fan ús de la seu del CONSELL DE LA JOVENTUT (personal 

tècnic, membres de la Comissió Permanent, representants de les 

entitats juvenils que assisteixen a grups de treball, reunions 

plenàries i assemblees). 

2.1.3. Manteniment ascensor: Despeses relatives al manteniment mensual 
de 

l’ascensor de la seu. 

2.1.4. Telèfon i internet: Despeses relatives a l’ús dels telèfons fixes i mòbils 

del Consell de la Joventut, així com les despeses relatives a la 

centraleta virtual per a la gestió telefònica, i la fibra òptica per 

connectar a la xarxa els equips informàtics de la seu. 

 

 
2.2. Despeses administratives 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses administratives 

generals de la seu del Consell Valencià de la Joventut.  

 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 

 
2.2.1.  Material d’oficina: Despeses de material general d’oficina (paper, 

bolígrafs, retoladors, tisores, cinta adhesiva, post-its, etc.), així com 

altre material de suport, fungible, utilitzat principalment en l’oficina 

del Consell de la Joventut, així com per a la realització de les 

diferents activitats, reunions, jornades, formacions, etc. que es 

realitzen. 

2.2.2. Material informàtic: Despeses per la compra de material informàtic 

no inventariable pel seu escàs valor (pendrives, accessoris 

ordinadors, etc.), que s’utilitza regularment en la seu i en activitats 

del Consell. 

2.2.3. Renting fotocopiadora: Despeses relatives al renting de la 
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fotocopiadora de la seu, utilitzada principalment per a la impressió, 

fotocòpia i escaneig de documentació d’ús administratiu del Consell, 

així com de documents i materials en suport paper per a utilitzar en 

les diferents activitats, reunions, jornades, formacions, etc. que es 

realitzen. 

2.2.4.  Copies i materials d’impressions: Despeses variables, relatives al 

volum d’impressions de documentació d’ús administratiu, així com 

de documents i materials en suport paper per a utilitzar en les 

diferents activitats, reunions, jornades, formacions, etc. que es 

realitzen. 

 
 

2.3. Comunicacions i enviaments 
 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses relatives a l’enviament de 
documentació, materials o paqueteria. Aquesta partida compta amb les 
següents subpartides: 

 
2.3.1. Comunicacions i enviaments: Despeses relatives a l’enviament de 

documentació, materials o paqueteria mitjançant empreses o 

serveis de correspondència, ja siga a l’administració pública (local, 

autonòmica, estatal o europea), a entitats membre o 

col·laboradores del Consell de la Joventut, 

o a terceres persones o entitats amb les quals es duen a terme 

relacions, activitats o projectes conjunts. 

 
 
2.4. Serveis professionals 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses relatives a la prestació 

de serveis estructurals del Consell de la Joventut, per part de professionals, 

en aquells àmbits als quals determinades gestions no poden ser assumides pel 

personal propi. Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
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2.4.1. Gestoria: Despeses relatives al servei professional de gestoria 

comptable, laboral i fiscal. 

2.4.2. Notaria: Despeses relatives al servei de notaria, quan siga requerit. 

2.4.3. Protecció de dades: Despeses relatives al servei d’implementació de 

la LOPD al Consell de la Joventut. 

2.4.4. Auditoria Externa: Despeses relatives al servei d’auditoria dels 

comptes del Consell de la Joventut per part d’una empresa 

professional. 

 
 

2.5. Primes d’assegurances 
 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses relatives al manteniment 

de les assegurances i serveis a les que el Consell de la Joventut està subscrit, 

ja siga per obligació legal, com per necessitat de cobrir i previndre davant fets 

no desitjats, relacionats amb la seua seu, el seu personal laboral, o les 

actuacions tant del personal laboral com del voluntari. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
2.5.1. Assegurança conveni col·lectiu: Despeses de l’assegurança de les 

cobertures legals per incapacitat temporal, permanent o mort del 

personal laboral del Consell. 

2.5.2. Prevenció de riscos laborals: Despeses del servei de prevenció de 

riscos laborals per al personal del Consell, d’obligatòria 

implementació. 

2.5.3. Assegurança responsabilitat civil activitats: Despeses de 
l’assegurança de 

responsabilitat civil a les activitats organitzades pel Consell. 

2.5.4. Assegurança edifici: Despeses de l’assegurança del continent i 
contingut de la seu del Consell de la Joventut. 
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2.6. Reparacions i manteniment 
 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses relatives al manteniment 

i reparacions tant del continent com del contingut de la seu del Consell de la 

Joventut. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
2.6.1. Neteja: Despeses del servei de neteja de les instal·lacions del Consell 

de la Joventut, així com despeses relatives a la compra de 

productes de neteja i higiene per al seu ús a les pròpies instal·lacions. 

2.6.2. Reparacions i manteniment: Despeses relatives al manteniment i 

reparacions del continent de la seu del Consell de la Joventut. 

S’inclouen despeses de manteniment de les instal·lacions (pintura, 

manteniment instal·lacions elèctriques i de xarxa, manteniment 

banys, substitució i renovació d’elements en portes, finestres i 

mobiliari), i de reparacions (reparacions en parets, portes, finestres, 

teulada, sostres, sales, mobiliari, derivat de les humitats, 

desperfectes per l’ús i pas del temps, etc.), així com les despeses per 

la compra del material necessari per efectuar el manteniment i 

reparacions, amb la finalitat de garantir el funcionament i conservar 

en estat òptim les instal·lacions de la seu del Consell de la Joventut 

de la Comunitat Valencia perquè puguen respondre als fins de 

l’organisme. 

2.6.3. Manteniment equips informàtics: Despeses destinades al rentin dels 

equips informàtics, i als serveis professionals de reparació i 

manteniment dels equips informàtics de la seu, així com per la 

compra del material necessari per efectuar les dites reparacions i 

manteniment, incloent des dels últims anys el rentin d’uns 

ordinadors. 

2.6.4. Sistemes de seguretat: Despeses relatives a la instal·lació i 

manteniment de sistemes de control i seguretat de la seu, i 
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prevenció de robatoris. 

 
2.7. Impostos i tributs 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses relatives al pagament 

d’impostos derivats de l’activitat o immobilitzat del Consell de la Joventut. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
2.7.1. Impostos i tributs: Despeses d’impostos derivats de l’activitat o 

immobilitzat del Consell de la Joventut, principalment el pagament 

de l’Impost de Bens Immobles (IBI) de la seu, o altres impostos, quan 

l’activitat del Consell així ho requerisca. 

 
2.8. Reunions Estatutàries 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses relatives a la 

manutenció i desplaçament, així com l’allotjament, de les persones que 

participen en les reunions o tasques estatutàries del Consell Valencià de la 

Joventut. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
2.8.1. Assemblees: Despeses corresponents a l’organització i logística de 

les assemblees del Consell Valencià de la Joventut, així com les 

despeses de manutenció, desplaçament i allotjament de les 

persones que participen en les mateixes. A les assemblees del 

Consell de la Joventut estan convocades, i 
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participen dues persones delegades per part de cadascuna de les 

entitats membre del Consell, així com les 8 persones de la Comissió 

Permanent. 

2.8.2. Comissió Permanent: Despeses corresponents a l’organització i 

logística de les reunions i tasques de la Comissió Permanent del 

Consell Valencià de la Joventut, així com les despeses de 

manutenció, desplaçament i allotjament de les persones que 

participen en les mateixes. A les reunions participen les 8 persones 

voluntàries que conformen la Comissió Permanent. 

2.8.3. Reunions Plenàries: Despeses corresponents a l’organització i 

logística de les Reunions plenàries del Consell Valencià de la 

Joventut, així com les despeses de manutenció, desplaçament i 

allotjament de les persones que participen en les mateixes. A les 

Reunions Plenàries del Consell de la Joventut participa una persona 

per part de cadascuna de les entitats que formen part del Consell de 

la Joventut, així com les 8 persones que conformen la Comissió 

Permanent. 

 
2.9. Altres despeses 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses estructurals del Consell 

de la Joventut no arreplegades en altres partides del capítol II. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
2.9.1. Despeses extraordinàries: Despeses d’estructura no pressupostades 

en les partides anteriors però que és necessari executar degut a un 

imprevist o un fet no esperat. 

2.9.2. Projectes 1% cooperació: Despeses destinades a una entitat de tipus 
social triada per l’Assemblea del Consell de la Joventut. 
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CAPITOL III: DESPESES FINANCERES 
 
3.1. Despeses financeres 

 
Aquesta partida està destinada a cobrir les despeses financeres relatives als 

interessos, quotes per operacions i manteniments dels comptes bancaris del 

Consell de la Joventut. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
3.1.1. Interessos pòlissa i préstecs: Despeses dels interessos del compte 

de crèdit que el Consell de la Joventut manté per garantir la seua 

viabilitat financera. 

3.1.2. Transferències i comissions diverses: Despeses de les quotes que 

genera el banc per la realització de transferències, remeses, i altres 

pagaments, així com altre comissions de manteniment, per 

enviament de documentació, etc. 

 
 
 
CAPITOL IV: PROGRAMES I ACTIVITATS 

 
En aquest capítol es troben arreplegades totes les despeses que desenvolupa 

el Consell de la Joventut fruit de l’execució dels seus programes i activitats, 

segons el que estableix cada pla de treball bianual. L’execució pressupostària 

d’aquest capítol va destinada a cobrir despeses de realització de projectes, 

activitats, reunions, trobades, formacions, etc; cobrir despeses derivades del 

voluntariat que presten les persones que participen en el mateixes, ja siguen 

de manutenció, desplaçament o allotjament; la visibilització de les accions i 

reivindicacions del Consell, campanyes d’incidència, estudis i investigacions; la 

relació i implicació en els espais, entitats i organismes als quals participa el 

Consell. 
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4.1. Objectiu 1: Defendre dels interessos i drets de la joventut 
 
El primer objectiu del Pla de treball 2017-2019 és defendre els interessos i drets 

de la joventut. Per fer-ho, aquesta partida pressupostària cobreix les accions 

encaminades, dins d’aquest objectiu, a cobrir les relacions amb l’administració 

i institucions, les relacions externes, les campanyes de comunicació per donar 

visibilitat al Consell de la Joventut i les seues reivindicacions, així com l’edició 

de materials i publicacions, o la realització d’estudis i investigacions per 

plantejar propostes que milloren les polítiques de joventut. 

 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
4.1.1.  Relacions amb l’administració i institucions: Despeses derivades del 

desplaçament, així com manutenció i allotjament, quan siga 

necessari, de la participació dels membres de la Comissió 

Permanent, o altres persones en representació del Consell, en 

reunions i espais de trobada convocats per les administracions 

públiques o altres institucions. També s’inclouen les despeses de 

manutenció, desplaçament i allotjament de les reunions de 

preparació prèvies d’aquestes relacions institucionals. 

4.1.2. Relacions externes (CJE i altres): Despeses derivades del 

desplaçament, així com manutenció i allotjament, quan siga 

necessari, de la participació dels membres de la Comissió 

Permanent, o altres persones en representació del Consell, en 

reunions i espais de trobada convocats per el CJE o altres espais, 

organismes i entitats en les quals participa el Consell de la Joventut. 

També s’inclouen les despeses de manutenció, desplaçament i 

allotjament de les reunions de preparació prèvies d’aquestes 

relacions externes. 

4.1.3. Campanyes de sensibilització: Despeses derivades de la realització 

de campanyes de comunicació i sensibilització sobre les diferents 

temàtiques i àmbits que afecten a la joventut prioritzats al Pla de 
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Treball 2019-2020. S’inclouen despeses de disseny de materials de 

la campanya (cartelleria, logotips, vídeos, muntatges i dissenys 

diversos, blogs i pàgines web), així com la edició, producció i 

impressió dels materials (impressió de cartells, publicacions, 

llibretes, agendes, tríptics, cartró pluma) per repartir entre les 

entitats que formen part del Consell de la Joventut, entre les 

administracions públiques o entre la joventut en general. També 

s’inclou la contractació i gestió d’elements logístics necessaris per a 

desenvolupar la campanya (equips de so i microfonia, escenaris, 

carpes, i altres elements o serveis necessaris per desenvolupar cada 

campanya o acció comunicativa). 

4.1.4. Imatge corporativa: Despeses derivades de la realització d’accions 

de comunicació i sensibilització el Consell de la Joventut en sí mateix 

i potenciar la seua imatge i seu coneixement entre les entitats 

juvenils que hi formen part, o entre la joventut valenciana en 

general. S’inclouen despeses de disseny de materials corporatius 

(cartelleria, logotips, vídeos, muntatges i dissenys diversos, blogs i 

pàgines web), així com la edició, producció i impressió dels 

materials (impressió de cartells, publicacions, llibretes, agendes, 

tríptics, cartró pluma, bolígrafs o altres) per repartir entre les 

entitats que formen part del Consell de la Joventut, entre les 

administracions públiques o entre la joventut en general. També 

s’inclou la contractació i gestió d’elements logístics necessaris per a 

promocionar Consell de la Joventut (equips de so i microfonia, 

escenaris, carpes, i altres elements o serveis necessaris per 

desenvolupar la comunicació corporativa). 

4.1.5. Presència web i xarxes socials: Despeses derivades del manteniment 

de les pàgines web i blogs del Consell de la Joventut, així com 

despeses derivades dels serveis de dissenys i millora dels mateixos, 

adició d’elements visuals u organització. També s’inclouen despeses 
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derivades de la promoció de publicacions en les xarxes socials del 

Consell de la Joventut. 

4.1.6. Pla de Comunicació: Despeses derivades dels serveis i accions 

encaminades a millorar la comunicació del Consell de la Joventut. 

S’inclouen despeses relatives a formacions, implementació d’eines 

comunicatives, de realització d’actes, xarrades i tertúlies 

relacionades amb la comunicació i visibilització del Consell de la 

Joventut i per a la millora de les relacions amb la premsa. 

4.1.7. Edició de materials: Despeses derivades de l’edició, producció i 

impressió de materials específics del Consell de la Joventut per 

difondre, informar i/o sensibilitzar sobre aspectes relacionats amb 

els drets de la joventut valenciana, la participació i l’associacionisme, 

perquè siguen repartits entre les entitats membre del Consell de la 

Joventut, entre les administracions públiques locals o 

autonòmiques, o entre la joventut en general. També s’inclou l’edició 

de materials associats a projectes concrets, com ara els projectes 

europeus. 

4.1.8.  Estudi sobre l’estat de la joventut: Despeses derivades de la 

realització d’estudis, investigacions i informes sobre la situació de la 

joventut valenciana. S’inclouen les despeses relatives a l’elaboració 

per part de professionals de l’estudi, l’organització d’esdeveniments 

per a la seua presentació, el desplaçament, manutenció i 

allotjament de les persones que es desplacen per realitzar 

enquestes, formularis o grups de treball, l’edició de materials, i altre 

suport de tipus logístic per la realització d’aquests estudis i 

investigacions. 
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4.2. Objectiu 2: Promoure l’associacionisme i vertebrar la participació 
 
El segon objectiu del Pla de treball 2017-2019 és promoure l’associacionisme i 

vertebrar la participació. Per fer-ho, aquesta partida pressupostària cobreix 

les accions encaminades, dins d’aquest objectiu, a cobrir campanyes, reunions, 

projectes i processos que dinamitzen la participació i associacionisme juvenil. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
4.2.1. Campanya de participació: Despeses relatives a la realització 

d’accions relaciones amb el foment de la participació juvenil. 

S’inclouen les despeses corresponents a l’elaboració, edició i 

impressió de materials; el desplaçament, manutenció i allotjament, 

quan siga requerit, de les persones designades per el Consell de la 

Joventut per al desenvolupament de les accions d’aquestes 

campanyes, així com la gestió dels elements logístics necessaris per 

desenvolupar-les. 

4.2.2. Grups operatius: Despeses relatives a la realització dels grups 

operatius temàtics que organitza el Consell de la Joventut per 

parlar sobre temes d’interés per a la joventut, i als quals participen 

joves que pertanyen a les entitats que formen part del Consell de la 

Joventut, membres de la Comissió Permanent, i altres joves no 

associats interessats en els grups. S’inclouen les despeses de 

manutenció, desplaçament i allotjament, quan siga necessari, dels i 

les joves voluntàries que participen en aquests grups de treball, així 

com la gestió d’elements logístics i organitzatius necessaris per 

desenvolupar les reunions i accions d’aquests grups de treball. 

4.2.3. Projectes Europeus: Despeses relatives a la realització de projectes 

d’àmbit internacional, principalment europeus, per a fomentar la 

participació i incidència política de la joventut en els temes que li 

afecten. En aquest projectes participen joves que pertanyen a les 
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entitats que formen part del Consell de la Joventut, membres de la 

Comissió Permanent, i altres joves no associats interessats en els 

mateixos. S’inclouen les despeses de manutenció, desplaçament i 

allotjament, quan siga necessari, dels i les joves voluntàries que 

participen en aquests projectes, així com la gestió d’elements 

logístics i organitzatius necessaris per desenvolupar les reunions i 

accions dels projectes. 

4.2.4. Projecte OPES: Despeses relatives a la realització del projecte OPES, 

mitjançant el qual joves voluntaris d’Italià desenvoluparan accions 

de suport al Consell de la Joventut i a les entitats membre. 

S’inclouen despeses d’allotjament i manutenció dels voluntaris, i 

pagament dels subministraments del lloc de residència. 

4.2.5. Constitució nous Consells Locals: Despeses relatives a la realització 

de reunions, formacions i processos d’acompanyament amb 

associacions, col·lectius de joves i corporacions municipals per a 

constituir nous Consells Locals de la Joventut. S’inclouen les 

despeses de manutenció, desplaçament i allotjament, quan siga 

necessari, de les persones que acudeixen en representació del 

Consell Valencià de la Joventut a aquestes reunions, així com les 

despeses de manutenció, desplaçament i allotjament, quan siga 

necessari, de les persones participants en les reunions, trobades i 

formacions, així com la gestió d’elements logístics i organitzatius 

necessaris per desenvolupar les reunions i accions pertinents. 

4.2.6. Fundació Triangle Jove: Despeses relatives a la participació del 

Consell de la Joventut en la Fundació Triangle Jove. S’inclou la 

quota anual que el Consell Valencià de la Joventut paga a la 

Fundació Triangle Jove, segons acord del patronat de la mateixa, 

així com les despeses relatives a la manutenció, desplaçament i 

allotjament dels membres de la Comissió Permanent, dels 

representants del Consell al patronat de la Fundació que participen 
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en les reunions, activitats i projectes del Triangle Jove. Així mateix, 

s’inclouen les despeses de manutenció, desplaçament i allotjament 

de persones participants, així com les despeses d’organització i 

logística, d’aquelles reunions, accions i projectes que el Consell de la 

Joventut coordina i desenvolupa dins del projecte de treball de la 

Fundació Triangle Jove, per acord de la seua Comissió Permanent. 

4.2.7. Festa de l’Associacionisme: Despeses relatives a l’organització de la 

festa de l’associacionisme juvenil. S’inclouen despeses 

d’organització de l’esdeveniment, lloguer de sales, concerts, equips 

de so i microfonia, tècnics, muntatge d’escenaris, etc. També 

s’inclouen despeses d’alimentació que s’emmarquen dins dels

 àpats oferits a les persones assistents a 

l’esdeveniment. 

 
 
4.3. Objectiu 3: Enfortir als Consells i Entitats Membre 

 
El tercer objectiu del Pla de treball 2017-2019 és enfortir als Consells i Entitats 

Membre. Per fer-ho, aquesta partida pressupostària cobreix les accions 

encaminades, dins d’aquest objectiu, a cobrir les relacions amb les entitats i 

consells locals que formen part del Consell Valencià de la Joventut, la 

formació a aquestes entitats, i la dinamització de processos formatius i de 

facilitació de debat generats al sí del Consell amb les seues entitats. 

Aquesta partida compta amb les següents subpartides: 
 
4.3.1. Relació amb entitats membre: Despeses derivades de la realització 

de reunions, assistència a actes i projectes de les entitats membre 

del Consell de la Joventut. S’inclouen despeses de manutenció, 

desplaçament i allotjament dels membres de la Comissió Permanent 

o de les persones en qui deleguen, que assistisquen a reunions, actes 

i projectes amb les entitats membre del Consell de la Joventut. 

També s’inclouen despeses relatives a l’organització, per part del 
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Consell de la Joventut, de reunions, activitats, actes i altres accions 

amb entitats que formen part del Consell, encaminades a millorar la 

relació, apropar les entitats i generar i iniciatives conjuntes, 

incloguent totes aquelles despeses d’organització, logística, edició 

de materials, formació, etc. que es deriven de l’execució de cada 

acció i/o projecte. 

4.3.2. Relació amb xarxa de Consells Locals: Despeses derivades de la 

realització de reunions, assistència a actes i projectes dels Consells 

Locals que formen part del Consell de la Joventut. S’inclouen 

despeses de manutenció, desplaçament i allotjament dels membres 

de la Comissió Permanent o de les persones en qui deleguen, que 

assistisquen a reunions, actes i projectes amb els Consells Locals del 

Consell Valencià de la Joventut. També s’inclouen despeses 

relatives a l’organització de reunions, activitats, actes i altres accions 

amb els Consells Locals que formen part del Consell, encaminades 

a millorar la relació, apropar els Consells Locals i generar i iniciatives 

conjuntes, incloent totes aquelles despeses d’organització, logística, 

edició de materials, formació, etc. que es deriven de l’execució de 

cada acció i/o projecte. 

4.3.3. Pla de Formació: Despeses derivades de la realització de les accions 

formatives del Consell de la Joventut, des de la gestió professional 

del servei de formació, la gestió dels elements logístics i 

organitzatius de les accions formatives; la manutenció, 

desplaçament i allotjament de les persones que participen en les 

formacions (joves de les entitats membre del Consell de la Joventut, 

membres de la comissió permanent, altres joves interessats en 

participat, altres persones participants en les formacions); les 

despeses d’edició, elaboració i impressió de materials per a 

desenvolupar les accions formatives; la compra de material de 

papereria o altre material fungible per desenvolupar les accions 
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formatives, així com altres despeses que es deriven de la realització 

d’accions formatives. En 2020 s’han pressupostat 10 accions 

formatives dins del Pla Formatiu. 

4.3.4. Borsa de Formació: Despeses derivades del cobriment de acció 

formativa de les persones que formen part del la Borsa de Formació 

del Consell Valencià de la Joventut, des de les dietes fixades per 

l’assemblea per la realització de formacions i facilitacions de debat 

i discussió per part de les persones que formen part de la Borsa, la 

gestió dels elements logístics i organitzatius de les accions 

formatives; la manutenció, desplaçament i allotjament de les 

persones que formen part de la Borsa, així com altres despeses que 

es deriven de la realització d’accions formatives per part de les 

persones que formen part de la Borsa de Formació. 

4.3.5. Trobades d’incidència i formació: Despeses derivades del 

desenvolupament de les trobades de formació per a la incidència 

política del Consell Valencià de la Joventut, des de la gestió 

professional de la formació, la gestió dels elements logístics i 

organitzatius de cada trobada; la manutenció, desplaçament i 

allotjament de les persones que participen en les trobades (joves de 

les entitats membre del Consell de la Joventut, membres de la 

comissió permanent, altres joves interessats en participar, altres 

persones participants en les formacions); les despeses d’edició, 

elaboració i impressió de materials per a desenvolupar les accions 

formatives; la compra de material de papereria o altre material 

fungible per desenvolupar les accions formatives, així com altres 

despeses que es deriven de la realització d’accions formatives. 
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CAPITOL V: INVERSIONS 
 
En aquest capítol es troben arreplegades totes les despeses d’inversions que 

realitza el Consell Valencià de la Joventut. Les inversions, en tant s’aprofiten 

durant un període de temps superior a l’any, s’han d’amortitzar al llarg del 

temps. Segons les normes econòmiques establides actualment, l’amortització 

és de 5 anys, i això implica que la despesa d’aquestes inversions, encara que 

es paguen en un moment donat, es prorrateja durant aquests 5 anys. 

5.1. Amoritzacions: 
 
En aquesta partida es reflecteix la previsió d’amortitzacions que es faran de 

bens d’inversions adquirits en 2020, a més de les amortitzacions de bens 

adquirits en anys anteriors. 

5.1.1. Amortitzacions 2020: Despeses relatives a l’amortització de bens 

d’inversions adquirits en l’any 2020. 

5.1.2. Amortitzacions anys anteriors: Despeses relatives a l’amortització de 

bens d’inversions adquirits en anys anteriors. 


