Què és i com es crea un
consell local de joventut
Guia de suport a les associacions juvenils

Introducció
Aquesta Guia de suport a la creació de consells locals està dirigida principalment a la gent jove associada que
es planteja la necessitat de coordinar-se amb la resta d’associacions juvenils del seu entorn. Tot i això, aquesta Guia també pot resultar interessant per a responsables polítics de joventut, tècnics/iques de joventut
d’institucions públiques, animadors/ores i informadors/ores juvenils.
La Guia consta de quatre parts. La primera, Què és un consell local de joventut, és la més teòrica i s’hi contextualitza i s’hi explica què són, per a què serveixen i com funcionen a la pràctica els consells locals.
La segona part, Com es crea un consell local, és més pràctica i està dirigida especialment a les entitats que
es proposen tirar endavant el projecte de coordinar-se en el marc d’un consell local de joventut. En aquesta
part s’expliquen els passos que cal seguir per constituir un consell.
A continuació, trobem la part de Diccionari bàsic, on està definit el vocabulari de tipus més tècnic que apareix al llarg de la Guia. Finalment, a l’apartat de Recursos i informació útil, podeu trobar la relació de les entitats membres del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell de la Joventut de les
Illes Balears (CJIB) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), adreces d’interès i una enumeració de tots els models de documents necessaris per crear un consell local que podeu trobar en format electrònic al CD-ROM que hi ha al final de la Guia.

Esperem que aquesta Guia us resulti molt útil!
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sell. Hi ha, com a mínim, cinc qüestions que s'han de recollir en els estatuts i que cal preguntar-se,
discutir a fons i concretar:
• Qui formarà part del consell? En podran formar part totes les associacions juvenils o només
aquelles que compleixin determinats requisits? En podran formar part només les associacions
juvenils o també les entitats que treballen amb i per a joves? En cas afirmatiu, quina qualitat de
representació tindran: tindran veu i vot o només tindran veu?
• Quins seran els drets i els deures dels membres del consell?
• Com s'estructuren els òrgans de govern, és a dir, qui prendrà les decisions i com es prendran?
Quins òrgans hi ha? Com s'elegeixen? Quins mecanismes de participació i control dels òrgans de
govern s'estableixen?
• Quins àmbits d'actuació o de treball es preveuen?
• Com s'estableix la relació amb l'Administració?
Per definir la forma organitzativa que prendrà el consell es pot crear una comissió de treball (o
comissió gestora) on estiguin representades diverses entitats. Aquesta comissió s'encarregarà
de preparar un esborrany d'estatuts on es recullin tots aquests elements. Per fer aquesta tasca
més senzilla, es poden utilitzar com a referència diversos models d'estatuts de consells ja existents i adaptar-los en les qüestions que calgui (vegeu recursos 3 o CD-ROM adjunt).
Recordem que la forma que ha de prendre el consell l'han de decidir els propis membres segons
la seva realitat local. Com ja hem dit diverses vegades, no hi ha models universals, és a dir, no es
pot esperar que un model que funciona en un municipi hagi de funcionar en un altre. Els membres impulsors hauran de reflexionar molt a fons sobre la realitat del seu municipi i de les seves
associacions per decidir, a partir d'aquesta realitat, el millor model de funcionament.

protocol és un requisit indispensable per al procés posterior de registre. Per als consells balears i
catalans, en canvi, no és obligatori, però sí que és recomanable en la mesura que és el document
que permet definir la relació entre el consell i l'Administració, ja que fixa el criteri marc d'acció i
dóna legitimitat al consell com a òrgan màxim d'interlocució en polítiques de joventut o en polítiques que afectin la gent jove. Aquest protocol haurà de ser consensuat per tots els membres.

d) El pla de treball
Us recomanem que els estatuts dibuixin uns eixos genèrics, ja que el procés per modificar-los és
molt lent i ple de paperam. Els aspectes més detallats sobre el funcionament del consell es poden
concretar en el reglament de règim intern, que es pot aprovar per assemblea ordinària.
Potser més important que els estatuts i el reglament de règim intern és el pla de treball del vostre
consell de joventut. La proposta de pla de treball serà la vostra carta de presentació a la resta d'entitats i a l'ajuntament, ja que els explicarà què voleu fer i com ho fareu a través de programes i activitats. Amb la proposta s'aconseguiran adhesions i compromisos. El pla de treball serà producte del
consens i, per tant, s'aprovarà en la primera assemblea ordinària.
El pla de treball hauria de recollir aspectes com:
• Els objectius a aconseguir en el període que cobreix el pla de treball.
• Les accions que es portaran a terme en relació amb els objectius.
• Els mitjans i recursos amb què es compta i a què es destinaran.

Paral·lelament a l'elaboració dels estatuts, seria bo que la comissió de treball convoqués una reunió amb el regidor/a de Joventut o amb el/la responsable de Joventut de la institució de referència per fer-li saber la voluntat de crear el consell i per intentar que es faci còmplice del procés.

e) L'assemblea constituent
Amb una proposta d'estatuts redactada, es pot convocar l'assemblea constituent per discutir-los i aprovar-los i elegir els primers càrrecs dels òrgans de govern (president/a, secretari/ària, vocals, etc.).
D'aquesta assemblea, en sortirà l'acta fundacional, que caldrà portar al Registre d'Entitats juntament
amb els estatuts.

A partir d'aquí, la comissió de treball pot fer una proposta de protocol de col·laboració amb
l'Administració (vegeu apartat 2.3). En el cas dels consells locals de la Comunitat Valenciana el

Vegem, però, amb més deteniment cadascun dels passos a seguir, ja que són essencials i cal seguir tots
els tràmits:
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• Fer una proposta de membres. És a dir, quines són les entitats que, d'acord amb l'esborrany d'estatuts,
podrien formar part del consell. Per això caldrà demanar a les entitats o persones la documentació
corresponent. Aquesta proposta la pot elaborar la comissió de treball i presentar-la a l'assemblea
constituent.
• Fer arribar la convocatòria de l'assemblea constituent a totes les entitats que poden integrar-se en el
consell. Per fer efectiva la convocatòria cal enviar una carta en què s'hi faci constar:
Ω L'ordre del dia
Ω Tota la documentació que se sotmet a discussió (propostes d'estatuts, protocol, informe d'entitats
membres, etc.)
Ω La relació de la documentació que les entitats han de presentar el dia de l'assemblea o amb anterioritat (acreditació dels delegats signada pel secretari de l'entitat, etc.).
• Fer arribar invitacions als representants del govern municipal o de la institució de referència que es
consideri convenient que assisteixin com a observadors a l'assemblea.
• Realitzar l'assemblea constituent, que ha de servir per:
Ω Aprovar els estatuts, la proposta d'entitats membres i el protocol de col·laboració amb l'ajuntament.
Ω Elegir els càrrecs de representació als òrgans de govern, encara que siguin provisionals fins a
la celebració de l'assemblea ordinària (l'elecció es farà seguint els passos que determinin els
estatuts).
Ω Signar l'acta fundacional (vegeu recursos 3 o CD-ROM adjunt).
En aquesta fase fundacional cal preveure la realització d'una tasca informativa envers els col·lectius i les persones no directament implicats en el procés però que és bo que n'estiguin al corrent.
En aquest sentit, recomanem:
Ω Convocar els mitjans de comunicació locals a l'assemblea constituent o, si més no, a una roda
de premsa posterior.
Ω Enviar una nota informativa als mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals.
Ω Informar el CJCV, el CJIB o el CNJC, en cas que no s'hagi fet anteriorment. En aquest sentit, cal
recordar, d'una banda, que una de les funcions d'aquests consells és impulsar, donar suport i
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assessorar en la creació de consells locals de joventut, i de l'altra, que els consells locals de
joventut poden formar part del CJCV, del CJIB o del CNJC.
Per acabar de consolidar l'estructura del consell només cal que, un cop enllestida la legalització
(vegeu l'apartat següent), es convoqui una assemblea ordinària que serveixi per ratificar o renovar els
càrrecs electes i aprovar un primer pla de treball.

Resum del procés de creació d'un consell local de joventut:
Procés

Plantejament

Disseny

Constitució del
consell local
(formalització)

Fases

Descripció

Temes a decidir

1

Es reuneixen diverses entitats per plantejar la creació d’un consell
local a partir d’una preocupació comuna sobre un o diversos temes.

2

Aquest grup d’entitats elaboren un document de posicionament. Es
convoca una reunió oberta a totes les entitats juvenils i grups de
joves, per tal de cercar la seva adhesió (representativitat) a aquest
posicionament (consens).

• Per què coordinar-nos?
• Model de coordinació
• Eixos de treball

3

Comissió de treball. Diverses entitats donen forma al consell local a
partir dels temes debatuts.

4

Reunió amb l’ajuntament. Un cop decidit els principis del consell local
i el pla de treball inicial, s’ha de convocar la regidoria de Joventut per
explicar-li el procés i els objectius.

5

Es convoca i se celebra l’assemblea constituent. Formalització del consell i tramesa dels estatuts i l’acta fundacional al Registre pertinent.

6

Signatura del protocol de relacions amb l’ajuntament o institució de
referència.

7

Celebració de l’assemblea general ordinària.
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• Estatuts
• Reglament de règim intern
• Model de relació amb l’ajuntament
• Pla de treball
• Protocol de relacions amb l’ajuntament (finançament i interlocució)
• Entitats membres
• Aprovació dels estatuts
• Tria de càrrecs de representació
• Informació a les institucions
• Recursos
• Natura de la relació
• Ratificació dels càrrecs
• Aprovació del pla de treball

2

Què és i com es crea un consell local de joventut

Com es crea un consell local

2.2 Com es legalitza un consell
Una vegada constituït el consell local i aprovats els estatuts cal registrar el consell i obtenir-ne el codi
d'identificació fiscal (CIF) (requisit per rebre subvencions, emetre factures, obrir un compte corrent)
π Els diferents marcs legislatius dels tres territoris fan que el procés de registre del consell presenti
especificitats:
A la Comunitat Valenciana, cal dirigir-se a l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) amb la documentació següent:
Ω acta de l'assemblea constituent a la qual cal adjuntar l'acreditació dels delegats o les delegades de les associacions components
Ω estatuts per duplicat i originals firmats per totes les associacions
Ω protocol de reconeixement de l'ajuntament
Ω sol·licitud d'inscripció al Registre de Consells (vegeu recursos 3 o CD-ROM adjunt)
Una vegada lliurada aquesta documentació, l'IVAJ resol donant un número de registre, la qual
cosa suposarà que el consell local és una entitat pública de caràcter corporatiu. En aquest
moment, el consell està totalment legalitzat.

A les Illes Balears, per constituir un consell local cal entregar la documentació següent a la Direcció
General de Joventut de la Conselleria que tingui les competències en matèria de joventut:
Ω acta firmada per les associacions expressant la seva voluntat de constituir un consell local
Ω estatuts del consell
Ω sol·licitud d'inscripció al Registre
Abans de fer-ne el reconeixement definitiu, la Direcció General de Joventut tramet la documentació aportada al Consell de Joventut de les Illes Balears, que n'ha d'emetre un informe en el termini
d'un mes.
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A Catalunya, cal dirigir-se al Servei de Registre i Suport a les Entitats del Departament de
Justícia i Interior de la Generalitat. Com que actualment no hi ha marc legal que reconegui els
consells locals com a entitats específiques, els consells tenen el mateix estatut que una federació. Cal presentar la documentació següent:
Ω acta fundacional (original i còpia) signada per les persones encarregades de constituir el consell
Ω original i dues còpies dels estatuts signats per les mateixes persones que han signat l'acta fundacional
Ω certificat de cada associació amb l'acord de l'assemblea general per formar part del consell i
la designació de les persones encarregades de representar l'associació en el consell. S'ha de
presentar l'original i una còpia del certificat i han d'estar signats pel secretari de cada associació membre
Ω sol·licitud d'inscripció al registre

π Finalment, cal fer els tràmits per tal de disposar d'un codi d'identificació fiscal (CIF), en aquest cas
també ens trobem diferències entre els tres territoris:
A la Comunitat Valenciana, el consell local, en ser una entitat de dret públic, ha de tenir un CIF
públic. Per això, cal que es dirigeixi a la delegació de l'agència estatal tributària i hi aporti la documentació següent:
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

fotocòpia de la Llei de participació juvenil
acta de l'assemblea constituent
composició de la Comissió Permanent
estatuts
número de registre
protocol de reconeixement de l'ajuntament

Una vegada lliurada, en el termini fixat serà tramès el CIF i el consell local tindrà la seva entitat fiscal.
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En el cas de les Illes Balears o de Catalunya, per obtenir el CIF cal dirigir-se a la delegació de l'agència estatal d'administració tributària més propera al domicili social del consell local. El president o la presidenta del consell o una persona autoritzada ha d'omplir una declaració censal
(model 036 o 037) i mostrar la documentació següent:
Ω original i una còpia dels estatuts segellats pel Registre
Ω acta de l'assemblea constituent
Ω composició del Secretariat o Comissió Permanent del consell
En el cas que els estatuts s'hagin entrat al Registre, però encara no estiguin aprovats, s'obté un CIF
provisional amb el qual ja es podran fer operacions econòmiques. Un cop estiguin aprovats els estatuts es podrà obtenir el CIF definitiu dirigint-se novament a la mateixa delegació de l'agència estatal d'administració tributària.

2.3 Com s'estableix la relació amb l'Administració?
Hem de tenir present, com hem dit anteriorment, que les administracions públiques i
l'Administració local en particular són les que han de garantir les polítiques de joventut al municipi. Però és igualment cert que les administracions públiques també han de crear les condicions que
permetin 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 reguli la relació del consell amb
l'ajuntament o amb l'Administració de referència si parlem d'un consell de la joventut d'àmbit diferent al municipi.
La relació amb l'Administració pot establir-se mitjançant un protocol de col·laboració o conveni marc.
La filosofia del protocol ha d'estar basada en el reconeixement de l'Administració com a institució.
D'aquesta manera es pot evitar que l'estabilitat del consell depengui dels canvis de partits polítics al
govern. Per exemple, en el cas de consell local d'àmbit municipal, recomanem que el Ple de l'ajuntament aprovi el protocol; d'aquesta manera tots els partits polítics en són partícips.
La comissió de treball pot fer una proposta de protocol (vegeu recursos 3 o CD-ROM adjunt). 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 consell rebrà finançament i ajuts
diversos de l'Administració. Aquest model de finançament hauria d'estar basat en la coresponsabilitat del consell envers les administracions públiques.

Alguns aspectes a tenir en compte podrien ser:
π El seguiment del conveni de relacions. Amb quina freqüència es faran les reunions? Qui hi participarà? Quins temes s'hi han de tractar?
π El tipus i caràcter del finançament. Quina part aporta l'Administració? Hi haurà un conveni fix i subvencions per a projectes puntuals? Qui decideix quins projectes s'inclouen? El conveni serà anual o
plurianual?
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En aquest apartat definim el vocabulari més tècnic
que ha aparegut al llarg de la Guia.

l'Assemblea General i s'han de portar al
Registre a l'hora d'inscriure-hi el consell. Els
estatuts recullen aspectes com els objectius del
consell, la composició i el sistema d'elecció dels
òrgans de govern, qui pot ser membre del consell, els drets i deures dels membres... (al CDROM adjunt podeu trobar un model d'estatuts
en format electrònic).

es pot fer de manera que cada any canviïn la
meitat dels membres.

Consell Municipal de Joventut:
Acta fundacional:
és el document que acredita la voluntat de
constituir el consell i l'acord d'aprovació d'estatuts. Ha d'estar signada, almenys, per tres 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, on estan
representats tots els seus membres, és a dir, les
associacions que el formen.

Comissió Permanent o Secretariat:
és l'òrgan de govern del consell 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. Habitualment, la durada del mandat de les persones que en formen
part és de dos anys. La renovació dels membres
36

és un mecanisme de participació juvenil present a Catalunya. Els consells municipals es
diferencien dels consells locals perquè són
òrgans que estan creats per la regidoria de
Joventut com a òrgans consultius, integrats
dins d’aquesta regidoria i en són dependents
políticament. Per tant, des del CNJC es considera que no són una alternativa vàlida, en la
mesura que no garanteixen la independència.
Malgrat això, poden ser un bon punt de partida
perquè les associacions juvenils es plantegin la
creació d’una estructura autònoma.

President/a:
és el representant màxim del consell. Com a tal,
representa el consell per delegació de
l'Assemblea i del Secretariat. És qui legalment
ha de convocar les reunions de l'Assemblea i del
Secretariat, i qui signa les actes i la resta de
documents oficials del consell.

Codi d'identificació fiscal (CIF):

Reglament de règim intern:

és un número d'identificació fiscal necessari
per rebre subvencions, emetre factures, obrir un
compte corrent... (vegeu apartat 2.2).

és un document que complementa els estatuts
en la definició de l'organització interna del
consell i en la formalització del seu funcionament. Així com la modificació d'estatuts ha de
ser aprovada pel Registre del que formi part el
consell, les modificacions del Reglament
només cal que siguin aprovades per
l'Assemblea del consell

Estatuts:
és el document organitzatiu que assenyala les
línies bàsiques que regeixen el consell. Els
estatuts els han d'aprovar tots els membres de
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• Scouts Valencians
• Secretaria de Joventut de Comissions Obreres - PV
(CCOO)
• Joves del Moviment Veïnal
• Associació Cívica Valenciana Tirant Lo Blanc
• Associació Internacional d'Estudiants de Ciències
Econòmiques i Empresarials
• Campus Jove
• Juventudes Marianas Vicencianas

1 Entitats membres del CJCV, el CJIB i
CNJC
Al CD-ROM adjunt hi podeu trobar les adreces
de les entitats membres del tres consells locals.

Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana (CJCV)

Consells locals de joventut
Alacant
Aldaia
Algemesí
Alzira
Asp
Benidorm
Burjassot
Carcaixent
Castelló
Catarroja

• ELSA (The European Law Student's Associations)
• Iuvenes
• Creu Roja Joventut
• Departament de Joventut de la Unió General de
Treballadors - PV (UGT)
• Departament de Joventut de la Unió Sindical
Obrera - CV
• Joves Socialistes del País Valencià
• Federació de Centres Juvenils Don Bosco
• Federació Valenciana d'Associacions d'Alumnes
d'Ensenyament Mitjà
• Joves d'Esquerra Unida del País Valencià
• Bloc Jove
• Júniors Moviment Diocesà
• Jòvens Nacionalistes d'Unió Valenciana
• Federació d'Escoltisme Valencià
• Noves Generacions del Partit Popular de la
Comunitat Valenciana
• Organització Juvenil Espanyola

Elda
Elx
Gandia
Ibi
Llíria
Mislata
Monòver
Novelda
Ontinyent
Quart de Poblet

Sant Joan
Silla
Sueca
València
Vall d’Uixó
Vila-real
Villena
Xàtiva

Consell de la Joventut de les Illes Balears
(CJIB)
• Associació Independent d’Estudiants (AIDE)
• Associació Universitària de les Illes Balears (AUBA)
• Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans
(CEPC)
• Joves d’Esquerra Nacionalista - PSM (JEN-PSM)
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• Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs
d’Esplai - CCCCCE
• Centre d’Infants i Joves d’Acció Catòlica - CIJAC
• Centre Marista d’Escoltes - CMS
• Escoltes Catalans
• Esplais Catalans - ESPLAC
• Federació Catalana de l'Esplai
• Federació de Centres Juvenils Don Bosco
• Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya MEGSJC
• Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de
Catalunya i Balears - MIJAC
• Organització Juvenil Espanyola - OJE
• Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya
• Associació d’Estudiants Progressistes - AEP
• Associació de Joves Estudiants de Catalunya - AJEC
• Avalot - Joves de la UGT de Catalunya
• Bloc d’Estudiants Independentistes - Coordinadora
d’Estudiants dels Països Catalans
• Bloc d’Estudiants Nacionalistes - BEN
• Espai Jove de la Intersindical
• Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya - FNEC
• Unió de Joves Pagesos de Catalunya
• Associació dels Estats Generals dels Estudiants
d’Europa - AEGEE
• Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut AECS
• Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial
- AEJGE
• Associació Internacional d’Estudiants de Ciències
Econòmiques i Empresarials Catalunya - AIESEC
Catalunya

• Joventut Nacionalista de Mallorca (JNM)
• Noves Generacions (NNGG)
• Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB)
• Departament de Joventut d’UGT
• USO - Joventut de les Illes Balears
• Joves Empresaris
• Escoltes de Mallorca
• Escoltes de Menorca
• Grups d’Esplai de Mallorca (GDEM)
• Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)
• Grup Gent Jove
• Organització Juvenil Espanyola (OJE)
• Associació Infantil i Juvenil Drac (entitat observadora)
• Creu Roja Joventut
• Centre d’Estudis de l’Esplai
• Escola de l’Esplai
• Ben Amics Agrupació Gais i Lesbianes de les Illes
Balears
• Joves de Mallorca per la Llengua
• Associació Internacional Joventut Idente
• Associació Nova Esmenta de Mallorca (ANEM) (entitat observadora)

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC)
Entitats de ple dret
• Acció Escolta de Catalunya
• Agrupament d’Esplais del Solsonès
• Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
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Què és i com es crea un consell local de joventut

Recursos i informació útil

• Associació Internacional Joventut Idente
• Associació Internacional de Joves de Casals Catalans AIJOCC
• Associació Sociocultural IBN Batuta
• Col·lectiu l’Esbarzer
• Centre Cristià dels Universitaris - CCU
• Centre d’Estudis Carles Cardó
• Centre de Promoció i Gestió d’Iniciatives d’Autoocupació Juvenil de Catalunya - CP’AC
• Consell de la Joventut de Barcelona - CJB
• Consell de la Joventut i Esplai de l’Hospitalet - CJEH
• DONA, Joves Nacionalistes per la Igualtat
• Escola Lliure El Sol
• Federació ECOM
• Fundació Catalana de l’Escoltisme Laic Josep Carol
• Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
• Grup Jove de la Coordinadora Gai-Lesbiana
• Maulets
• Món-3
• Moviment Rialles de Catalunya

• Recursos d’Animació Intercultural - RAI
• Servei Civil Internacional Catalunya - SCI Catalunya
• Unió Excursionista de Catalunya - Vocalia de Jovent
- UEC Vocalia de Jovent
• Veterinaris Sense Fronteres - VSF
• Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista
• Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya - JERC
• Joves d’Esquerra Verda - Joves amb Iniciativa - JEV-JIC
• Joventut Nacionalista de Catalunya - JNC
• Joventut Socialista de Catalunya - JSC
• Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya - NGC
• Unió de Joves Democristians de Catalunya
• Casal Lambda
• Creu Roja Joventut a Catalunya
• HORA-3 de Catalunya, Moviment Cristià de Joves
• Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i
les Illes - JOC
• Joves Cambres de Catalunya
• Joves per la Igualtat i la Solidaritat
• Moviment de Joves Cristians de Comarques - JARC
• Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
Catalanobalear - MUEC
• Moviment per la Pau
• Secretariat de Joves La Salle Catalunya

π Diputació de València

2 Adreces d’interès

Pl. Manises 446003 València
Tel. 96 388 25 25
www.dva.gva.es

Comunitat Valenciana
π Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

π Diputació d’Alacant

C/ Llanterna, 26
46.001 València
Tel. 96 351 0120 • Fax 96 351 26 55
e-mail: cjcv xpress.es
www.cjcv.org

Av. de l’Estació, 6 03005 Alacant
Tel. 96 512 13 00
www.dip-alicante.es

π Diputació de Castelló
π Institut Valencià de la Joventut

Pl. de les Aules, s/n 12001 Castelló
Tel. 964 35 96 00
www.dipcas.es

C/ Hospital, 11
46001 València
Tel. 012 • Fax 96 398 59 14
www.ivaj.es

Illes Balears

π Unitat Territorial IVAJ Alacant
Pl. Sant Cristòfol, 8-10
03002 Alacant
Tel. 012 • Fax 96 593 67 09

π Consell de Joventut de les Illes Balears
C/ Ausiàs March, 3, baixos
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 71 20 02 • Fax 971 71 80 21
http://www.conselldelajoventut.org
cjib@bitel.es

π Unitat Territorial IVAJ. Castelló
C/ Dels Orfebres Santalinea, 2
12005 Castelló
Tel. 012 • Fax 964 357 999

Entitats adherides

π Registre d’Associacions
π Registre Autonòmic d’Associacions

• Alternativa Jove per la Interculturalitat
• Associació Cultural d'Activitats Creatiu Musicals
Taller de Músics
• Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana
• Associació DIOMIRA

Conselleria de Presidència
Direcció General de Patrimoni
Plaça Drassana, 4
07010 Palma
Tel. 971 176 565

C/ Historiador Chabas, 2
46003 València
Tel. 012
www.gva.es
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3 Índex de continguts del CD-ROM
Al CD-ROM adjunt podeu trobar aquesta
Guia en format PDF i els documents necessaris per a la creació de consells locals de joventut als tres territoris.

Comunitat Valenciana
A.1 Document que detalla el procés de creació
d’un consell local a la Comunitat Valenciana.
Inclou un model de tots els documents
necessaris
A.2 Adreces dels consells locals i entitats
membres del CJCV
Illes Balears
B.1 Decret 26/1988 que regula la constitució
dels consells locals i insulars de joventut
B.2 Reglament de funcionament intern del
Consell de la Joventut de les Illes Balears
B.3 Adreces de les entitats membres del CJIB
Catalunya
C.1 Model d’estatuts
C.2 Model d’acta fundacional
C.3 Model de protocol de relacions
C.4 Adreces de les entitats membres del
CNJC
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