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            1. QUÈ ÉS UN 
CONSELL LOCAL 

DE JOVENTUT?

Un poc d’història
Què és un CLJ

Què no és
Objectius d’un CLJ

Motius per a posar en marxa un CLJ
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1.1. Un poc d’història...
A finals dels anys 70, el nou context de transició democràtica va afavorir la vita-
litat i el dinamisme del teixit associatiu juvenil, que en alguns municipis i ciutats 
valencianes es van articular en Consells Locals de Joventut.

Al País Valencià, els primers consells es van formar a Castelló (1979) i València 
(1982), fruit de la fortalesa del moviment associatiu i de polítiques municipals 
que incidien en la participació ciutadana.

El 1983 es va crear el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), 
que va prendre la missió de fomentar els Consells Locals de Joventut. En eixe 
moment, la manca de normativa provocava que el bon funcionament dels con-
sells depenguera de la voluntat política de cada Ajuntament.

El 1989 la Generalitat Valenciana va fer una 
aposta per la participació amb l’aprovació de 
la Llei de Participació Juvenil, que homologa la 
situació jurídica legal dels Consells Locals amb 
la del CJCV com a entitats de dret públic forma-
des per associacions juvenils (entitats de dret 
privat). 

Amb la nova Llei de Joventut 18/2010, s’es-
tableix una regulació homogènia per al 
CJCV i els Consells Locals de Joventut, com 
a entitats públiques sectorials de base privada, 
i es garanteix el seu caràcter independent de 
les administracions públiques, així com la seua 
qualitat de representants de la joventut valen-
ciana associada i d’interlocutors amb l’Adminis-
tració, en tot allò que afecta els i les joves.
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Actualment, a la Comunitat Valenciana hi ha molts Consells Locals de Joven-
tut que compleixen els objectius de coordinació de les associacions juvenils i 
d’interlocució amb l’Administració local per tal de potenciar l’associacionisme i 
treballar per la millora de la situació de la joventut en general.

1.2. Què és un CLJ?
Un Consell Local de Joventut (CLJ) és una plataforma formada per associa-
cions juvenils d’un municipi que pretén ser:

• Un punt de trobada, de coordinació, de cooperació i d’intercanvi entre les asso-
ciacions juvenils, que permet la creació de projectes conjunts.

• Una estructura democràtica de representació i participació juvenil, que incorpora 
diferents models associatius juvenils (associacions, entitats, grups de joves, etc.) i les in-
quietuds de la gent jove.

• Un espai de treball i debat que es caracteritza per la seua pluralitat i riquesa, en 
la mesura que integra persones i associacions ben diverses.

• Un òrgan independent de l’Administració, amb personalitat jurídica pròpia i sense 
ànim de lucre, que compta o pretén comptar amb el seu reconeixement i suport (polític, 
econòmic…).

• Un representant vàlid per dialogar amb l’Administració en tots aquells temes 
que afecten la joventut, que permet fer arribar a l’Administració i a la societat les de-
mandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove.
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1.3. Què no és?
Per contra, podem dir que un Consell Local de Joventut NO és:

Un departament de la regidoria de 
Joventut

El repartidor de les subvencions de 
l’ajuntament per a les entitats juvenils

El grup de treball de l’ajuntament per fer 
els seus plans de joventut.

Una associació que només fa i organitza 
activitats per a la gent jove. 

L’oposició a l’equip de govern

1.4. Objectius d’un CLJ
Els objectius d’un Consell Local de Joventut són:

• Donar suport, coordinar i difondre les diferents activitats i accions de les 
associacions i els grups juvenils del municipi.

• Promoure la participació i l’associacionisme dels i les joves en la vida 
política, social i cultural del municipi.

• Ser la veu davant l’administració corresponent en tots aquells temes 
que afecten els i les joves directament o indirectament.

• Fer un seguiment de tots els temes que afecten la gent jove (com per 
exemple, el Pla Local de Joventut) per tal de posicionar-se i crear un espai 
de debat crític i plural.
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• Promoure i portar a terme activitats, projectes, recerques, etc. que si-
guen d’interés per als i les joves i per a les associacions juvenils sense preju-
dici als objectius i/o la capacitat d’acció de les associacions.

• Compartir experiències i col•laborar amb la resta de CLJ de la xarxa, el 
Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), la Fundació Triangle 
Jove, el Consejo de la Juventud de España (CJE) i l’European Youth Forum.

1.5. Motius per a posar en marxa un CLJ
 –  Els i les joves tenim molt a dir sobre allò que ens afecta. 

L’actuació única de l’Administració no assegura l’èxit de les polítiques i les               
accions. Cal implicar diferents àmbits de la ciutadania i que aquesta participació 
s’estructure des de la mateixa societat civil.

–  Com a ciutadans i ciutadanes, ens importa tot el que passa a la nostra ciutat o 
poble. 

Un Consell ens permet opinar i participar, com a joves i com a membres de la 
ciutadania activa. Ens permet, en definitiva, fer un municipi més democràtic. 
A més, treballant en conjunt i coneixent-nos els i les unes a les altres, podem 
aprendre de les experiències de la resta i crear sinergies.

–  El treball associatiu ens dóna la nostra pròpia visió dels temes perquè els discu-
tim, els pensem i els treballem.

Per això, tenim coses a aportar. L’Administració ha de potenciar i donar veu a 
la ciutadania organitzada que, per la seua condició, té un coneixement, un dis-
curs elaborat i una visió diferent dels temes. Aquells organismes que redueixen 
la participació en la mera consulta de la suma de voluntats individuals no són 
substituts vàlids com a òrgans de representació juvenil.
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–  L’associacionisme és una manifestació de bona salut democràtica. 
S’ha de potenciar tant com es puga, i els Consells Locals de Joventut són una 
manera de fer-ho. Actuant conjuntament podem tindre més força i més reco-
neixement.

12



  2. UN MODEL DE 
CONSELL LOCAL

DE JOVENTUT
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Des del CJCV, i a partir de la valoració de les experiències viscudes, s’aposta per-
què els Consells Locals de la Joventut tinguen un caràcter juvenil, siguen in-
dependents, democràtics, representatius i associatius.

Que siguen joves, formats per associacions o grups de joves.
Perquè el Consell Local de Joventut és l’expressió de les associacions juvenils.

Partim del principi que les entitats membres han de ser entitats juvenils, enti-
tats prestadores de serveis a la joventut, o seccions juvenils d’entitats, dirigi-
des per joves. Són considerades com a joves les persones amb edats compre-
ses entre els 14 i els 30 anys.

Les associacions que queden fora a causa d’aquest criteri, és a dir, que no si-
guen clarament juvenils, poden tindre una qualitat diferent de la que tenen 
les associacions que el compleixen, establint convenis o acords puntuals.

Que siguen independents, autònoms i autogestionats.
Perquè el diàleg amb l’Administració siga real i permeta desenvolupar els projectes 
associatius propis.

Un Consell Local de Joventut, en la mesura que és independent, promou i 
reforça l’autogovern, l’autogestió, l’autocrítica i l’autoaprenentatge; ajuda els 
i les joves i les associacions a desenvolupar les seues idees i opinions sobre 
els temes que els afecten, generant un discurs propi; reforça la creació d’una 
xarxa associativa forta i activa, i permet que la relació de les associacions i de 
la gent jove amb l’Administració siga transparent i democràtica.

L’autonomia de funcionament és un aspecte bàsic per poder portar a terme 
el diàleg amb l’Administració local i ser una plataforma de coordinació on les   
associacions puguen impulsar les línies que consideren que cal tirar enda-
vant. En aquest sentit, el funcionament d’un Consell Local de Joventut no és 
quasi diferent del de les associacions que el componen.
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El Consell representa a les associacions i intervé o dialoga amb l’Administració 
en relació amb les polítiques de joventut però, no pot ni ha d’assumir les fun-
cions de la Regidoria de Joventut.

Que siguen democràtics en la seua organització i en el seu fun-
cionament intern.
Perquè el reforç de la democràcia és el principal objectiu i allò que dóna sentit a tot 
consell. 

Ens associem i ens coordinem perquè com a ciutadans i ciutadanes volem 
participar en la vida col•lectiva i en les decisions que ens afecten.

El funcionament del CLJ ha de ser democràtic, i això es reflecteix mitjançant 
els seus Estatuts i el seu Reglament Intern, els quals han de recollir els meca-
nismes d’elecció democràtica dels i les seues representants.

Els Consells passen inevitablement per etapes d’inestabilitat que cal supe-
rar de manera que es reforce la seua cohesió interna. Per això, s’han de tenir 
en compte aspectes com per exemple; el foment d’una base associativa àm-
plia, la formació dels i les responsables del Consell, la garantia de relleu dels 
càrrecs, etc.

Que siguen representatius, formats per entitats de diversos 
àmbits (cultural, polític, educatiu, sindical, esportiu, etc.).
Perquè ha de ser el representant de les entitats juvenils i ha de parlar des de diver-
ses realitats dels i les joves del municipi.

Perquè aquesta representativitat siga efectiva, en el CLJ han d’estar implicats 
un ample nombre d’entitats i grups de joves de diferents àmbits. Això facili-
tarà el reconeixement del CLJ per part de l’Administració local i en compor-
tarà la corresponsabilització.
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El Consell ha de respectar l’àmbit d’actuació de les associacions: ha de portar 
a terme activitats que les associacions no poden realitzar (perquè superen el 
seu àmbit d’actuació, perquè demanen una actuació conjunta o consensua-
da, perquè requereixen una infraestructura i uns recursos que les associacions 
no tenen, etc.). Per això, el Consell ha de donar cabuda a totes les associacions 
juvenils del municipi tenint cura, però, de la seua identitat juvenil i de la seua 
autonomia si són seccions d’altres entitats.

La realitat ens diu que els Consells naixen a partir de taules o projectes en 
comú d’associacions d’un sol àmbit. Si els objectius d’aquesta taula afecten 
els i les joves del municipi, aquest procés serà un punt de partida per cercar 
l’espai de cooperació amb altres entitats que vagen integrant-se al projecte 
de CLJ.

Que siguen associatius; l’objectiu del CLJ ha de ser les entitats i 
associacions juvenils.
Perquè els Consells volen representar els interessos dels i les joves a través del movi-
ment associatiu.

El CLJ estarà format per entitats, associacions locals o grups de joves, per tant, 
el Consell no és alié a les seues organitzacions. La vitalitat del Consell és la vi-
talitat de les seues associacions.

Una de les funcions principals que ha de tenir el CLJ és potenciar l’associacio-
nisme dels i les joves del seu municipi.

El CLJ ha d’estar obert i ser un punt de referència i un espai de trobada per a la 
joventut del municipi i oferir l’espai del Consell perquè s’hi troben i, al mateix 
temps, obrir les reunions i comissions del Consell, donant veu a tota la gent 
jove que vulga assistir-hi, de tal manera que els i les joves puguen conéixer 
directament el funcionament i els objectius del Consell i de les associacions 
que hi participen.
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És també una funció del CLJ facilitar informació i ajuda als grups de joves que 
es vulguen constituir com a associació.

Per obtenir el màxim de representativitat, és important que els CLJ intenten 
integrar els grups de joves o altres entitats no reconegudes per l’Administra-
ció, però que funcionen com a tals.

Fins ací hem explicat quines són les característiques que pensem que han de tin-
dre els CLJ. Ara bé, entenem que un Consell Local de Joventut és una realitat 
dinàmica i que el procés que seguirà la seua creació serà variable segons la 
situació de cada municipi. Això vol dir que un CLJ es pot acabar articulant de 
maneres molt diverses, seguint models molt diferents. Cada Consell ha de cer-
car la fórmula que s’adapte millor a la realitat local i que garantisca l’efectivitat 
dels seus objectius.

Tot i que pensem que, idealment, caldria anar tendint cap al model que hem 
definit anteriorment, som conscients que aquest procés requereix temps i ma-
duració. Les diverses experiències que han existit i existeixen ens demostren 
que cal que tothom (associacions i Administració) s’arribe a creure el projecte 
i l’entenga com un benefici per a la comunitat. Cal que tinguem present que 
la creació d’un Consell Local de Joventut és, sobretot, un procés d’apre-    
nentatge en l’exercici de la democràcia.

En resum, no hi ha un model tancat de Consell. Tot esforç de coordinació és po-
sitiu i ajuda a reforçar la democràcia local. A partir d’ací, caldrà que ens plante-
gem anar millorant mentre cerquem una situació ideal, adaptada al nostre espai 
i al nostre temps.
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 3. COM CREAR UN 
CONSELL LOCAL

DE JOVENTUT
La constitució de la Junta Promotora

Elaboració dels Estatuts del Consell Local
Incorporació d’entitats juvenils al procés

L’Assemblea Constituent
El reconeixement del Consell Local
El Registre a l’IVAJ.Generalitat Jove

Traure CIF
La integració en el CJCV
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En aquest apartat volem plantejar una xicoteta guia, pas per pas, perquè pu-
gueu constituir un Consell Local de Joventut (CLJ) al vostre municipi i comenceu  
a descobrir el món de l’associacionisme jove, per fer que la vostra veu s’escolte 
com cal en la vostra localitat. Es tracta d’una guia amb la descripció i documents 
necessaris en cada pas. Els models de documents es troben en l’annex de la 
guia i al web del CJCV.

3.1. La constitució de la Junta Promotora: 

El primer pas per a posar en marxa el Consell Local de Joventut és consti-
tuir una Junta Promotora. Fan falta almenys cinc associacions i/o entitats 
juvenils amb implantació en el municipi, que designaran un mínim de 
dos dels i les seues membres (per cada una de les entitats promotores) 
per a formar part d’una junta promotora. 

Els i les representants designades per cada associació o entitat es reu-
niran constituint-se en Junta Promotora alçant acta de la reunió on hauran 
d’acordar: 

• Data per a la celebració de l’Assemblea constitutiva del Consell 
Local (no serà abans d’un mes, ni posterior a tres mesos).

• Projecte de reglament per a enviar-lo a les associacions i entitats 
que vulguen formar part del CLJ.

• Designar a un o una portaveu de la Junta Promotora.
• Comunicar a l’Ajuntament la voluntat de constituir el CLJ.
• Sol•licitar a l’Ajuntament el cens d’associacions juvenils del muni-

cipi.
• Convidar a totes les associacions i entitats juvenils amb implanta-

ció en el municipi a participar en el procés de constitució.
• Convidar al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana  així com als 

mitjans de comunicació del municipi. 

MODEL 1:

ACREDITACIÓ DE 
REPRESENTACIÓ 

DE LA JUNTA 
PROMOTORA

MODEL 2A:

ACTA DE 
CONSTITUCIÓ DE 

LA JUNTA 
PROMOTORA

MODEL 2B:

COMPONENTS DE 
LA JUNTA

PROMOTORA

MODEL 11:

CARTA 
D’INVITACIÓ 

REGIDORIA DE 
JOVENTUT

MODEL 12:

CARTA 
D’INVITACIÓ 

CJCV

MODEL 13:

CARTA 
DE NOTIFICACIÓ 

MITJANS DE 
COMUNICACIÓ
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3.2. Elaboració dels Estatuts del Consell Local

La Junta Promotora convidarà a totes les associacions i entitats juvenils amb 
implantació en el municipi a participar en el procés de constitució, 
adjuntant un projecte de reglament i indicant la data per a la celebració de 
l’Assemblea constitutiva del CLJ, que no serà abans d’un mes, ni pos-
terior a tres mesos des de la invitació. 

3.3. Incorporació d’entitats juvenils al procés de constitució

A més, en la carta, s’invita a les entitats juvenils a incorporar-se al Con-
sell, sol•licitant la següent documentació:

• Sol•licitud d’incorporació a l’Assemblea Constituent, que reflectisca la data 
i la naturalesa de la reunió on s’acorde sol•licitar la incorporació al 
Consell Local, en el que s’acate explícitament l’Estatut d’Autono-
mia i la Constitució i també, en la que es nomene que és una enti-
tat sense ànim de lucre. 

• Acta de Constitució de l’entitat.
• Còpia dels estatuts.
• Fotocòpia del CIF.
• Acreditació dels i les delegades, signat pel/la Secretari/ària.

Les associacions i entitats juvenils interessades manifestaran a la Jun-
ta Promotora la seua voluntat de participar mitjançant acord del seu 
màxim òrgan, en el qual, a més, es designaran els i les seues membres 
per a l’Assemblea Constituent.

La Junta Promotora revisarà tota la documentació presentada per les 
entitats i emetrà un informe amb les que compleixen els requisits i les que 
no. 

MODEL 3:

CARTA A LES 
ENTITATS

MODEL 
ESTATUTS

MODEL 4:

SOL·LICITUD 
D’INCORPORA-

CIÓ AL CONSELL 
LOCAL

MODEL 5:

DICTAMEN 
D’ACREDI-

TACIONS DE 
L’ASSEMBLEA 
CONSTITUENT
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3.4. L’Assemblea Constituent
 

Caldrà enviar a totes les entitats que hi hagen sol•licitat la incorpora-
ció al consell, la convocatòria amb l’ordre del dia i l’informe de les entitats 
membres. 

En la sessió constitutiva s’acordarà la constitució del Consell Local, 
l’aprovació del seu Reglament Intern, i es procedirà a triar als i les mem-
bres de la Comissió Permanent, fent constar les persones assistents que 
passen a ser membres de l’Assemblea General en representació de cada 
entitat, i s’aixecarà l’acta corresponent. 

La Comissió Permanent estarà formada pels càrrecs de presidència, 
vicepresidència, secretaria, tresoreria i vocalies (recomanem entre 2 a 
4 vocals).

3.5. El Reconeixement del Consell de la Joventut

L’acta de la sessió constitutiva s’elevarà a l’Ajuntament corresponent 
sol•licitant el seu reconeixement com a Consell Local i interlocutor vàlid de 
la joventut, per l’òrgan competent es dictarà acte administratiu de re-
coneixement del Consell Local. 

Comprovat per l’Ajuntament el compliment dels requisits exigits per 
aquest procediment, per l’òrgan competent es dictarà acte adminis-
tratiu de reconeixement del Consell Local.

MODEL 6:

CARTA DE 
CONVOCATÒRIA 

DE 
L’ASSEMBLEA 
CONSTITUENT

MODEL 7:

ACTA DE 
L’ASSEMBLEA 
CONSTITUENT

MODEL 8:

SOL·LICITUD 
DE RECONEIXE-

MENT
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3.6. El Registre de l’IVAJ.Generalitat Jove 

Una vegada es té el reconeixement per part de l’Ajuntament i també 
la seua firma, la Comissió Permanent haurà de registrar el CLJ en el Re-
gistre de Consells de Joventut que té l’IVAJ, on haurà d’aportar-se la 
següent documentació:

• Acta de l’Assemblea Constituent, adjuntant l’acreditació dels i les 
delegades de les associacions components.

• Certificat de la composició de la Comissió Permanent.
• Estatuts en dos exemplars i originals firmats per totes les associa-

cions.
• Reconeixement de l’Ajuntament.
• Sol•licitud d’inscripció al registre de Consells Locals.

Una vegada lliurada aquesta documentació, l’IVAJ resoldrà donant un 
núm. de registre, el qual suposarà que el CLJ és una corporació pública 
sectorial de base privada, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena 
capacitat per al compliment dels seus fins segons la Llei 18/2010, de 30 
de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valencia-
na. És, en aquest moment, quan el CLJ estarà totalment legalitzat.

3.7. Traure CIF

A partir d’ací el CLJ, per a poder finalitzar la legalització global haurà de 
traure el CIF públic. Per a açò, aportarà la següent documentació:

• Fotocòpia de la Llei de Joventut.
• Acta de l’Assemblea Constituent.
• Composició de la Comissió Permanent.
• Estatuts del CLJ.
• Núm. de registre.

MODEL 10:

SOL·LICITUD 
D’INSCRIPCIÓ 
AL REGISTRE 
DE CONSELLS 

LOCALS
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Una vegada lliurat, en el terme fixat serà tramitat el CIF i el CLJ tindrà la 
seua identitat fiscal. En aquest moment, la Comissió Permanent podrà 
començar a desenvolupar el seu treball real d’òrgan de cooperació in-
terassociativa i òrgan d’interlocució amb l’Ajuntament i la societat.

PRIMERA ASSEMBLEA DE FUNCIONAMENT DEL CLJ
Una vegada realitzat tot el procediment legal, el CLJ haurà de 
realitzar la seua Assemblea com a CLJ totalment legalitzat i tin-
drà la presència de totes les entitats que el conformen. Aquesta As-
semblea serà aquella que done la categoria d’entitat de caràcter corporatiu.

L’Assemblea es realitzarà amb els següents punts:

• L’avantprojecte del programa de treball del CLJ.
• L’avantprojecte de pressupost de l’entitat.
• La sol•licitud d’ingrés al CJCV.

El programa de treball haurà de ser debatut en la Comissió Permanent i amb les asso-
ciacions, per a marcar les línies de treball que tindrà el CLJ durant l’any en curs. 

La primera part finalitzaria amb la fase de treball i ratificació, quedant pen-
dent la pròxima assemblea on s’avaluarà el pla de treball del CLJ executat.
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8. La Integració en el CJCV

Per a poder ser membre del CJCV el CLJ haurà d’aprovar en la seua 
Assemblea la decisió del seu ingrés i expedir un certificat del secre-
tari/ària sobre aquest fet. Segons el nombre d’habitants que tinga la 
població, el CLJ podrà ser membre de ple dret, o membre observador, 
si el nombre és menor de 20.000.
 
Els Consells Locals participaran activament en el CJCV per mitjà de la 
Xarxa de Consells Locals. 

El ClJ haurà de sol•licitar l’ingrés, amb la següent documentació: 
• Estatuts compulsats.
• Certificat de la Comissió Permanent.
• Composició de la Comissió Permanent.
• Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal (CIF) del CLJ.
• Certificat de l’Ajuntament del nombre d’habitants.
• Certificat del seu reconeixement per l’Ajuntament.

25



26



  4. ELS PRIMERS 
PASSOS COM A  

CONSELL LOCAL
DE JOVENTUT

Relació amb l’Administració
La cooperació interassociativa

Com es finança el Consell Local?
Paper del CJCV en la creació de Consells Locals
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Arribats a aquest punt, ja constituït el CLJ com a corporació pública sectorial de 
base privada, recordem que un CLJ té dues variants d’actuació:
  

• Òrgan d’interlocució amb l’Ajuntament i la societat en general 
dels temes específicament juvenils.

• Òrgan de cooperació interassociativa.

En la dinamització, haurem d’aplicar els mateixos conceptes que per a dina-  
mitzar una associació juvenil, permetre la participació de tots els components, 
saber quines activitats realitzem i tenir clar quines són les nostres possibilitats.

Una proposta interessant i necessària per a organitzar el treball del Consell Local 
és la d’elaborar un pla de treball que establisca les línies d’actuació, objectius a 
aconseguir i les activitats i projectes que el Consell realitzarà per a la seua conse-
cució. El pla de treball s’ha d’elaborar comptant amb les aportacions i implicació de 
les associacions que integren el Consell, permetent que es puguen identificar amb 
el mateix, i fomentant la seua participació, perquè el nostre objectiu de donar 
vida al Consell de la Joventut estiga molt més a prop. 

El seguiment dels objectius plantejats al programa 
i la seua correcta consecució serà més fàcil si hem 

analitzat la situació de partida i la nostra capacitat 
per realitzar les activitats proposades.
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4.1. Relació amb l’Administració
Un dels objectius principals dels Consells Locals de Joventut és fer d’interlocutors 
amb l’Administració corresponent en matèria de joventut. Un Consell Local de Jo-
ventut és un molt bon instrument de participació política de la gent jove, però 
també cal que l’Administració de referència tinga voluntat política per comptar 
amb el Consell a l’hora de prendre decisions que afecten la gent jove.

A més, la majoria de Consells Locals depenen econòmicament de l’Ajuntament i 
això pot posar en perill la independència del Consell. Per açò, és molt important 
utilitzar mecanismes de finançament públic com la signatura d’un protocol de 
relacions i explorar altres vies de finançament al marge de l’Administració.

Com establir la relació amb l’Administració? 
Proposta: El protocol de col•laboració

Hem de tenir present, com hem dit anteriorment, que les administracions pú-
bliques i l’Administració local en particular són les que han de garantir les polí-
tiques de joventut al municipi. Però, és igualment cert que les administracions 
públiques també han de crear les condicions que permeten crear estructures 
democràtiques i han d’impulsar la participació dels i les joves en la construcció 
de la societat. Per això, cal tenir una base acordada que regule la relació del CLJ 
amb l’Ajuntament o amb l’Administració de referència si parlem d’un Consell de 
la Joventut d’àmbit diferent del municipi.

La relació amb l’Administració pot establir-se mitjançant un protocol de col•la-
boració o conveni marc. La filosofia del protocol ha d’estar basada en el reco-
neixement de l’Administració com a Institució. D’aquesta manera es pot evitar 
que l’estabilitat del Consell depenga dels canvis de partits polítics al govern. 

Per exemple, en el cas de Consell Local, recomanem que el Ple de l’Ajuntament aprove el 
protocol; d’aquesta manera tots els partits polítics són partícips.
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El seguiment del conveni de relacions. 

Amb quina freqüència es faran les reunions? 
Qui hi participarà? Quins temes s’hi han de tractar?

El tipus i caràcter del finançament. 

Quina part aporta l’Administració? 
Hi haurà un conveni fixe i subvencions per a projec-

tes puntuals? 
Qui decideix quins projectes s’inclouen? 

El conveni serà anual o plurianual?

Els recursos. 

L’Administració 
cedeix algun tipus 

d’infraestructu-
ra bàsica per al 

funcionament del 
consell? 

A canvi, el consell 
assumeix la rea-
lització d’alguna 
activitat de dina-
mització (com per 

exemple, actes a les 
festes, fira d’enti-

tats, etc.)?

La interlocució. 

En quins temes l’ajuntament demanarà al consell 
que prenga una posició? 

Quines vies de comunicació s’estableixen i amb qui-
na periodicitat? Comunicació

Una comissió de treball integrada per membres del Consell pot fer una proposta 
de protocol. Aquest protocol ha de ser consensuat i aprovat per Assemblea. A 
més de regular la relació institucional entre el Consell i l’Ajuntament, el protocol 
pot fixar els criteris pels quals el CLJ rebrà finançament i ajudes diverses de l’Ad-
ministració. Aquest model de finançament hauria d’estar basat en la correspon-
sabilitat del Consell envers les administracions públiques.

Alguns aspectes a tenir en compte al protocol podrien ser:
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4.2. La cooperació  interassociativa
L’altra funció fonamental del Consell Local de Joventut és coordinar i donar su-
port a l’associacionisme juvenil del municipi, establint-se com un punt de trobada 
i de coordinació, creixement i empoderament de les entitats juvenils.

Per a poder aconseguir aquest objectiu, és necessari crear aquest espai en un 
ambient de pluralitat. Una de les claus per al bon funcionament d’un Consell 
Local és que estiga format per associacions juvenils diverses i plurals. Aquesta 
heterogeneïtat pot resultar molt enriquidora a l’hora de treballar però, és evi-
dent que també requereix un esforç complementari de diàleg. El criteri de plu-
ralitat és cabdal, perquè legitima el paper del Consell com a interlocutor en re-
presentació de la gent jove i evita que el CLJ esdevinga un instrument d’oposició 
sistemàtica a l’Ajuntament o de seguidisme. En aquest sentit, és molt important 
mantenir aquesta diversitat interna per no caure en el partidisme.

Generant un bon espai dins del Consell, on les entitats vulguen participar i for-
mar part, aconseguirem desenvolupar una pràctica de Coordinació Associativa.

Quant a funcionament, els Consells Locals són una eina molt útil perquè les en-
titats intercanvien informació, es coordinen per no duplicar esforços i porten 
a terme activitats que no podrien organitzar per separat. Per tal d’aconseguir 
aquests objectius, és molt important millorar la comunicació interna per 
guanyar en agilitat sense perdre en participació i transparència en la presa de 
decisions. En aquest àmbit, l’aplicació de les noves tecnologies pot ser una bona 
ajuda.

Finalment, pel que fa a la relació amb la resta de la societat, els Consells Locals 
apunten com a problema, la manca de visibilitat i el desconeixement de què 
són i per a què serveixen. Per això, cal fer un esforç en la Comunicació Externa 
per fer arribar la informació del treball del CLJ a totes les entitats, els agents so-
cials, les institucions de l’entorn així com al conjunt de la ciutadania.
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4.3. Com es finança el Consell?
El finançament bàsic del Consell Local (per al manteniment de la infraestructura 
mínima) hauria de provenir de l’Administració pertinent i estar garantit pel proto-
col o conveni marc. Aquest finançament hauria d’incloure, com a mínim:

- La cessió d’un local municipal o la cobertura del lloguer d’un local.
- Les despeses bàsiques de manteniment (electricitat i telèfon).
- Una partida per a material. 

A partir d’ací, es poden acordar ajudes concretes destinades a programes o ser-
veis que el Consell Local decidisca assumir dins les seues tasques.

Al marge del finançament que puga provenir de l’Ajuntament, poden plante-
jar-se vies complementàries d’obtenció de recursos:

• Les quotes de participació de les entitats.
• Els donatius de persones o entitats privades, patrocinis...
• Ingressos per la realització d’activitats o prestació de serveis.
• Subvencions públiques: Finançament de projectes o programes per 

part d’altres administracions (mancomunitats de municipis, diputacions, 
Generalitat Valenciana, Estat espanyol, Unió Europea).

• La recerca de finançament privat complementari. 
*Aquest darrer, però, és delicat en la mesura que combina criteris empresarials 
i lucratius amb fins socials no lucratius. En tot cas, les entitats han de discutir i 
consensuar els criteris pels quals el consell es guiarà en la recerca o acceptació 
de finançament privat.
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4.4. Paper del CJCV en la creació de 
Consells Locals de Joventut
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) té un doble com-
promís en l’extensió d’una Xarxa de Consells Locals de la Joventut arreu del 
territori. En primer lloc, l’existència de Consells Locals enriqueix la seua repre-
sentativitat a partir de les associacions locals de caràcter juvenil. I, en segon lloc, 
potencia el model de coordinació associativa en què es basen els mateixos Con-
sells.

Els Consells Locals de  Joventut es plantegen com a organitzacions que sorgeixen 
del món associatiu juvenil local, per la qual cosa entenem que la necessitat de 
crear els Consells Locals ha de sorgir d’aquestes entitats i col·lectius. Creiem que 
hi ha un lloc per als Consells Locals de la Joventut i que el seu desenvolupament 
és positiu. És per això que hi apostem decididament per ells. El CJCV ha de gene-
rar les condicions perquè la creació dels Consells Locals siga possible i tinga èxit, 
però seran les associacions locals les que han d’assumir l’impuls i l’acció que ha 
de portar a la formació dels Consells de la Joventut. El CJCV pot col•laborar en 
aquest sentit a través de:

La creació d’un marc associatiu favorable: és a dir, donar a conéixer el paper i 
la funció dels Consells de la Joventut per tal de potenciar la creació de xarxes de coordinació associativa.

D’una banda, el CJCV agrupa moltes associacions i federacions juvenils amb 
implantació local que poden actuar com a impulsores de xarxes de coor-
dinació entre les associacions del seu àmbit territorial. D’altra, les entitats lo-
cals sense representació nacional, necessiten trobar un suport tècnic i polític 
de mediació que el CJCV els pot oferir, per impulsar un Consell Local. Per tant, 
cal portar a terme una tasca d’informació i d’intercanvi d’experiències per poder 
mostrar que la coordinació de l’associacionisme és una eina útil en el foment 
de la participació i de la cooperació associada dels i les joves. Aquesta Guia, per 
tant, vol ser un mitjà per potenciar aquest marc associatiu favorable.

33



La creació d’un marc institucional favorable: assegurar el suport de les ad-
ministracions locals en l’impuls dels Consells Locals de Joventut. 

El CJCV, ha de desenvolupar les accions necessàries per a arribar a acords amb 
l’Administració pública en tots els seus nivells perquè reconega el paper dels 
Consells Locals de Joventut.

Actualment, al País Valencià, els Consells Locals de municipis de més de 20.000 
habitants són entitats membres de ple dret del CJCV, mentre que si pertanyen 
a municipis de menys de 20.000 habitants són membres observadors (amb veu 
però sense vot).
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   5. DICCIONARI 
BÀSIC
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En aquest apartat definim el vocabulari més tècnic que ha aparegut al llarg de 
la Guia.

Acta fundacional:
És el document que acredita la voluntat de constituir el Consell Local i l’acord 
d’aprovació d’Estatuts.

Ha d’estar signada pels i les representants legals de les associacions fundadores 
i cal fer-hi constar: nom del Consell, finalitat, voluntat de constituir-lo, aprovació 
dels Estatuts i nom, cognoms i DNI de les persones que signen l’acta.

Assemblea General:
És l’òrgan màxim de govern del Consell Local, on estan representats tots els i les 
seues membres, és a dir, les associacions que el formen.

Comissió Permanent:
És l’òrgan de govern del Consell Local encarregat d’executar els acords de            
l’Assemblea i de representar-lo. Habitualment, està format per una presidència, 
una vicepresidència, un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i vocals. 

La durada del mandat de les persones que en formen part sol ser de dos anys. 
La renovació dels i les membres es pot fer de manera que cada any canvien la 
meitat.

Codi d’identificació fiscal (CIF):
És el número d’identificació fiscal del Consell Local, com el seu ‘DNI’, necessari 
per a rebre subvencions, emetre factures, obrir un compte corrent, etc.
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Estatuts:
És el document organitzatiu que assenyala les línies bàsiques que regeixen el 
Consell. Els Estatuts els han d’aprovar la totalitat dels i les membres de l’Assem-
blea General i s’han de portar al Registre a l’hora d’inscriure el Consell. Els es-
tatuts recullen aspectes com els objectius del Consell Local, la composició i el 
sistema d’elecció dels òrgans de govern, qui pot ser membre del Consell Local, 
els drets i deures dels i les membres…

Presidència:
És la persona que ostenta la representació màxima del Consell. Com a tal, repre-
senta el Consell per delegació de l’Assemblea i la Comissió Permanent (CP). És 
qui legalment ha de convocar les reunions de l’Assemblea i de la CP, i qui signa 
les actes i la resta de documents oficials del Consell Local.

Reglament de Règim Intern:
És un document que complementa els estatuts en la definició de l’organització 
interna del Consell Local i en la formalització del seu funcionament. Així com 
la modificació d’estatuts ha de ser aprovada pel Registre del qual forme part el 
Consell Local, les modificacions del Reglament només cal que siguen aprovades 
per l’Assemblea del Consell Local.

Secretaria:
És la persona responsable d’aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de 
les Assemblees Generals i de la Comissió Permanent. És responsable dels docu-
ments i dels llibres oficials del Consell Local.

Tresoreria:
És la persona que custodia i controla els recursos del Consell Local, que elabora 
el pressupost, porta el llibre de comptes del Consell Local, signa els rebuts, efec-
tua el pagament de les factures aprovades (vistes prèviament pel president/a) i 
s’ocupa de mantenir el Consell al dia de les obligacions fiscals.

37



Vicepresidència:
És la persona que dóna suport a la presidència i n’assumeix les tasques en la seua 
absència. En cas que la presidència quede vacant, és qui assumeix les funcions 
de president/a fins que l’Assemblea elegeix la persona per exercir el càrrec.

Vocalies:
Totes aquelles persones que formen part de la Comissió Permanent i que no des-
envolupen cap dels càrrecs anteriors. Solen representar la comissió de  treball 
d’un àmbit temàtic i, com a tal, han d’elaborar els projectes d’actuació d’aquell 
àmbit (juntament amb els membres de la comissió), fer-ne el seguiment per tal 
que es puguen portar a terme i fer-ne l’informe d’avaluació pertinent.
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— Descarrega’t aquesta mateixa guia i els seus annexos al nostre 
apartat web!








