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Des de la Comissió Permanent del CJCV volem complementar el document amb les esmenes plantejades d’inici a l’avantprojecte de llei de 

polítiques integrals de joventut amb aquest altre document, on s’expliquen les explicacions que motiven cadascuna de les esmenes plantejades, 

així com les valoracions fetes després de fer arribar les dites esmenes als cinc grups parlamentaris de Les Corts Valencianes, per tal de donar-

vos una idea prèvia de la situació de cada esmena i així poder tractar-les a la Plenària d’Entitats Membre del 13 de maig de 2017: 

Nº Art. Descripció Explicació de la motivació de l’esmena. Valoració posterior a les reunions amb els Grups 

Parlamentaris. 

1 6 IVAJ adscrit a 

presidència o 

vicepresidència 

És una reivindicació històrica del CJCV i de l’associacionisme 

juvenil valencià que les polítiques de joventut siguen 

transversals, i per garantir això han d’estar adscrites a la 

presidència, per desenvolupar-se des d’una visió global. 

Després de les reunions amb els grups parlamentaris, veient que 

en alguns casos les perspectives són diferents, la reflexió extreta 

és que potser seria recomanable apostar per mantindre la 

reivindicació històrica inicial del CJCV, i demanar l’adscripció de 

l’IVAJ a presidència, per tal de garantir la visibilització i 

transversalitat de les polítiques de joventut. 

2 7 Donar publicitat 

dels drets de la 

joventut 

Ja que en aquesta llei per primera vegada es posen sobre la 

taula drets específics per a la joventut, creiem que també es 

tasca de l’administració pública el donar-los a conèixer per 

a poder garantir-los. 

Els grups parlamentaris veuen acceptable aquesta esmena. 

3 7 Observatori de la 

Joventut 

Pensem que l’administració pública, en aquest cas l’IVAJ, 

s’ha de comprometre a oferir dades de manera regular sobre 

la situació de la joventut, per tal d’orientar la posada en 

marxa de les polítiques de joventut. 

Els grups parlamentaris s’han mostrat favorables a que es 

realitzen estudis periòdics, però sense crear nous ens com un 

Observatori. 

4 10 Consell Rector amb 

50% de joves 

En el seu moment es va consensuar amb l’IVAJ la 

composició del Consell Rector a la llei. Però l’associació de 

professionals de joventut va manifestar les dificultats per 

garantir sempre una persona jove al Consell Rector. Des del 

CJCV i des de l’IVAJ estem d’acord amb el plantejament, i 

per això proposem una modificació que mantinga el 50% de 

joves i al mateix temps permeta als professionals tindre 

sempre un representant, tot i que no siga jove. 

Els grups parlamentaris s’han mostrat favorables al canvi. 

Des de la Comissió Permanent s’ha reflexionat sobre un parell 

de vocalies del Consell Rector: 

f) Ja que els representants del estudiants d’Educació Superior 

s’haurien de triar des de l’organisme que els aglutina (Consell 

Valencià d’Universitat i Estudis Superiors). 

h) Ja que no es termina d’encaixar dins d’una perspectiva de 

foment de la participació juvenil la presència en el Consell Rector 

de persones triades per sorteig. 
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5 17 Entitats 

prestadores de 

serveis a la 

joventut 

Les entitats prestadores no es poden quedar fora ja que 

representen a un sector molt important de l’associacionisme 

juvenil. L’IVAJ les va deixar fora en l’avantprojecte, però 

posteriorment ha reflexionat sobre aquest fet i ha acordat 

amb nosaltres mantindre-les, però garantint una 

representació de joves en les seues juntes directives. 

Els grups parlamentaris veuen acceptable aquesta esmena. 

6 22 CJPV Normalitzar un terme, el de País Valencià, que ja esta 

normalitzat per part de la societat, i de la majoria d’entitats 

juvenils. 

Els grups parlamentaris s’han mostrat reservats en alguns casos, 

i en contra, en altres, respecte d’aquesta proposta. Pensen que 

pot afectar a la vocació de consens en el tràmit de la llei, i 

traslladen el suggeriment de replantejar aquesta esmena. 

7 22 Partida CJCV 

pressupostos 

Garantir la liquiditat de l’organisme després d’uns anys de 

retards en el pagament de la subvenció i tècnics sense 

cobrar. Actualment el pagament és via subvenció 

nominativa, un procediment pensat per associacions 

privades que tenen més fons de finançament. El CJCV és un 

organisme amb vocació pública i la seua forma jurídica 

l’impedeix optar a altres subvencions. Per tant, el 

finançament ha de ser via pressupostos per a garantir la 

seua viabilitat. 

Els grups parlamentaris veuen acceptable aquesta esmena. 

 

Se’ls ha fet èmfasi en la importància que el CJCV no ha de tindre 

una relació econòmica amb la Generalitat d’entitat privada, ja 

que és un organisme amb vocació, funció i encomana de gestió 

públiques. 

8 23 Funcions CJCV Es reorganitzen les funcions en fins i funcions per clarificar-

los. 

Els grups parlamentaris veuen acceptable aquesta esmena. 

9 25 Partida CJCV 

pressupostos 

Aclareix que les dotacions que vingen de la GVA vindran via 

pressupostos. 

Els grups parlamentaris veuen acceptable aquesta esmena. 

 

Se’ls ha fet èmfasi en la importància que el CJCV no ha de tindre 

una relació econòmica amb la Generalitat d’entitat privada, ja 

que és un organisme amb vocació, funció i encomana de gestió 

públiques. 
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10 26 Promoure la paritat Promoure i no imposar la paritat ja que això confronta amb 

facilitar la participació juvenil i la representació de les 

entitats. 

No hi ha una posició comuna als grups parlamentaris. Alguns 

plantegen eliminar aquest punt de la llei i traslladar el debat al 

Reglament Intern del CJCV perquè siga el propi consell qui 

decidisca com regular-se. 

11 26 Publicar amb 

DOGV, RRI i la CP 

Per donar més reconeixement a la normativa interna del 

CJCV i a la seua representació. 

Els grups parlamentaris veuen acceptable aquesta esmena. 

12 33 1% pressupost 

GVA per a joventut 

Encara que no es fa referència a l’1%, sí que s’ha de garantir 

per llei uns mínims, i assegurar el finançament de les 

polítiques de joventut. 

Els grups s’han mostrat favorables a garantir el finançament de 

l’Estratègia Valenciana de Joventut, però demanen una 

pormenorització de les polítiques que estarien incloses, per 

poder concretar millor què estaria finançat dins de l’EVAJ. 

 

En base a les valoracions anteriors, es proposa, en la Plenària d’Entitats Membre del 13 de maig de 2017, revisar les esmenes anteriors i plantejar-

ne, si fora el cas, les modificacions pertinents, així com plantejar esmenes noves per tal de: 

- Especificar les polítiques de joventut específiques que estarien incloses dins de l’Estratègia Valenciana de Joventut. 

- Plantejar esmenes al preàmbul de la Llei per tal que aquest estiga acord amb les esmenes plantejades. 
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