
Resolució de la XLVI Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la 
Joventut, celebrada els dies 2 i 3 de març de 2019 en Benicàssim. 

 

PER GARANTIR LA PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS 
LOCALS A TRAVÉS DELS CONSELLS DE JOVENTUT 

 

En els últims anys, la realitat de la joventut s’ha fet cada vegada més precària. 
Els informes de l’Observatori d’Emancipació del CJE parlen de sobre qualificació, 
subocupació i temporalitat. La joventut hem de compatibilitzar dos feines, més 
estudis, més obligacions d’altres tipus. 

Amb aquest panorama, la participació juvenil resulta complicada de 
compatibilitzar. La rigidesa dels plans d'estudis i l'obligatorietat d'assistir a classe, 
els minijobs combinats per arribar a una salari mínim que arribe a pagar un 
lloguer o una matrícula universitària, per exemple, són barreres que tenim les 
persones joves per poder participar com ens agradaria en les nostres entitats. 

Si a açò li sumem, la multi-militància tot es complica més. Per això, la labor que 
fan les persones que s'impliquen a un Consell Local de Joventut és doblement 
d'agrair. I resulta comprensible, encara que no siga ideal, la realitat dels Consells 
Locals de Joventut (CLJ) amb períodes de inactivitat, relleus dificultosos, inclús 
la poca participació al Consell Valencià de Joventut. 

Això s'ha traduït en que, en els últims 10 anys, molts CLJ s'han desactivat i activat 
de manera intermitent i s'haja perdut el contacte amb alguns CLJ pels continus 
canvis. 

La postura del Consell Valencià de la Joventut, coneixedor de la dificultat de que 
suposa per a entitats d'àmbit local crear un CLJ, sempre ha estat la de lluitar pel 
manteniment i la reactivació dels CLJ. És per això que s'ha tingut una actitud 
comprensiva i no s'ha exigit rigorosament l'assistència a les assemblees i el 
pagament de les quotes durant els períodes de inactivitat. 

En l'actualitat, amb l'adaptació al nou Reglament de Règim Intern (RRI) i la seua 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el Consell Valencia de la 
Joventut es veu en l'obligació d'exigir rigorosament el compliment del mateix i, 
en cas contrari, causar la baixa de les entitats. 

En el cas concret dels CLJ, la nova Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut, 
així com el decret que s'està treballant per desenvolupar la llei, donen al Consell 



Valencià de la Joventut la potestat de certificar la creació d'un CLJ. Per tant, 
causar baixa suposaria la no existència del CLJ. 

Com que la nostra obligació és garantir la participació d'aquestes entitats que 
arriben on nosaltres i moltes entitats no arribem, la realitat local i la joventut no 
associada, i per tal de fer efectiva la seua participació sense causar cap perjudici, 
acordem: 

 Estudiar l'historial de cada CLJ a nivell individual per tal d'encertar els 
períodes d'inactivitat. 

 Eximir del pagament de la quota anual d'eixos períodes d'inactivitat. 

Aquestes mesures comportaran, ineludiblement, un exercici de coresponsabilitat 
i, per tant, una major implicació i col·laboració per part dels CLJ.  

D'altra banda, de cara al futur, tenint en compte l'actual regulació, acordem el 
següent procediment quan es detecte que un CLJ està en un període d'inactivitat: 

 Supervisar i vetlar per a que no es perda la documentació i accés a la 
informació relativa al CLJ. 

 Suspendre temporalment la inscripció del CLJ al Consell Valencià de la 
Joventut, eximint-lo del compliment de les obligacions establertes al RRI.. 

 Periòdicament, treballar en la localitat per la reactivació del CLJ. 
 Si en un temps inferior a 5 anys no s'ha estabilitzat la situació del CLJ, 

causar baixa definitiva. 


