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ESMENES DE MODIFICACIÓ DE L'APJCV A
L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE POLíTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT

I

ESMENA 1
ONDIU:
Article 5. Coresponsabilitat de les administracions públiques en les polítiques de joventut.
Les administracions públiques es comprometen a:
¡~
1.
~ VIC~PR¡SlOfHCI.1 CONSíbLERIA O·IIiUALTAT I POUílDUU IHCLUSlves

GENERALlTAT VALENCIANA

2.
3...

IVAJ.CiVA
DATA

HA DE DIR:
17...
18. Formació de les persones
persones amb responsabilitats
d'associacions juvenils.

I

-

JOVe

5 ASO. 2016

HORA:

~~~--------~~----~-

que treballen, professio~IiJ-m~~.t.r4üflli1O, amb jovens, les
polítiques relacionades amb ~BGI~MNEíRPrt:lembres

ESMENA2
ON DIU:
Article 35. Actuacions deis ajuntaments
D'acord amb el que disposa la normativa básica de réqim local i l'autonórnica que puga
desplegar-la, i dins de les seues possibilitats, correspon als ajuntaments:
1. Participar en la planificació en l'arnbit autonómic de les polítiques juvenils i impulsar les
actuacions que es duguen a terme al municipi.
2. Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l'árnbit municipal, de conformitat
amb les normes de coordinació que, amb la finalitat d'aconseguir les previsions de la
planificació global, establisca l'Estrateqia Valenciana de Joventut.
3. Treballar de forma coordinada amb altres ajuntaments.
4. Realitzar, aprovar i, si és procedent, modificar el pla municipal de joventut, amb un
procediment que garantisca la participació, si escau, deis consells de la joventut, de les
associacions juvenils i deis jóvens en general del seu ámbit territorial.
5. Elaborar, si escau, programes i accions d'ambit municipal que faciliten I'autonomia
personal de la joventut i que promoguen hábits de vida saludables i actituds responsables,
solidáries i de respecte a la diversitat, d'acord amb la planificació global.
6. Prestar serveis d'informació, formació, assessorament i orientació i d'oci educatiu, d'acord
amb les necessitats de la localitat.
7. Impulsar, per rnitiá de les activitats de temps lIiure educatiu, la promoció de la infantesa,
l'adolescencia i la joventut del municipi, per tal de trencar, si escau, dinárniques de
desigualtat.
8. Promoure la creació d'equipaments i espais públics per a la joventut.
9. Desplegar activitats culturals, esportives i d'ocupació del temps lIiure de la joventut del
municipi.
10. Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la
prevenció i la resolució deis problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit associatiu
juvenil com a forma prioritaria de participació de la joventut.
11. Donar suport tecnic, econórnic i formatiu als consells locals de la joventut, com a órgans
de consulta, assessorament i participació del col·lectiu jove, en el disseny de les polítiques
de joventut d'árnbit municipal que els són própies.
12. Elaborar o col·laborar amb la Generalitat en la realització d'estudis que siguen d'interés
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per a la joventut.
13. Vetlar per la formació permanent deis seus empleats públics que gestionen polítiques
juvenils

HADE DIR:
Article XX. Administracions públiques competents.
Tenen cornpeténcies específiques en materia de joventut l'Administració de la Comunitat
Autónoma Valenciana,
les seues diputacions provincials, entitats supramunicipals
i
municipis.
Article XX. Cornpetencies deis ajuntaments.
1. Els ajuntaments de la Comunitat Autónoma Valenciana, d'acord amb el que disposa la
normativa básica de reqirn local i l'autonórnica que puga desplegar-la, tenen atribuides als
efectes d'alló establert en la present lIei les cornpeténcies següents:
1. Participar en la planificació en l'ámbit autonómic de les polítiques juvenils i impulsar les
actuacions que es duguen a terme al municipi.
2. Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l'árnbit municipal, de conformitat
amb les normes de coordinació que, amb la finalitat d'aconseguir les previsions de la
planificació global, establisca l'Estrateqia Valenciana de Joventut.
3. Treballar de forma coordinada amb altres ajuntaments.
4. Realitzar, aprovar i, si és procedent, modificar el pla municipal de joventut, amb un
procediment que garantisca la participació, si escau, deis consells de la joventut, de les
associacions juvenils i deis jóvens en general del seu árnbit territorial.
5. Elaborar, si escau, programes i accions d'árnbit municipal que faciliten I'autonomia
personal de la joventut i que promoguen habits de vida saludables i actituds responsables,
solidáries i de respecte a la diversitat, d'acord amb la planificació global.
6. Prestar serveis d'informació, formació, assessorament i orientació i d'oci educatiu, d'acord
amb les necessitats de la localitat.
7. Impulsar, per rnitiá de les activitats de temps lIiure educatiu, la promoció de la infantesa,
l'adolescencia i la joventut del municipi, per tal de trencar, si escau, dinárniques de
desigualtat.
8. Promoure la creació d'equipaments i espais públics per a la joventut.
9. Desplegar activitats culturals, esportives i d'ocupació del temps lIiure de la joventut del
municipi.
10. Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la
prevenció i la resolució deis problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit associatiu
juvenil com a forma prioritaria de participació de la joventut.
11. Donar suport tecnic, econórnic i formatiu als consells locals de la joventut, com a 6rgans
de consulta, assessorament i participació del colíectiu jove, en el disseny de les polítlques
de joventut d'ámbit municipal que els són própies.
12. Elaborar o col-laborar amb la Generalitat en la realització d'estudis que siguen d'interes
per a la joventut.
13. Vetlar per la formació permanent deis seus empleats públics que gestionen polítiques
juvenils
2. Per al compliment deis seu s fins en materia de joventut, les entitats locals rebran el suport
tecnic i econórnic de l'Administració de la Generalitat, mltjancant un Pla de Financarnent
Concertat amb les entitats locals, amb les condicions que es fixen reqlamentáríament.
3. Les normes i condicions mínimes del funcionament
s'establiran reqlamentáriarnent,

deis serveis municipals de joventut
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Article XX. Cornpeténcies de les diputacions provincials i entitats supramunicipals.
1. Les diputacions provincials i entitats supramunicipals, de conformitat amb alió previst en la
normativa de réqirn local, proporcionaran suport económic, técnic i jurídic als ajuntaments en
I'execució de les seus cornpeténcies.

[ ESMENA3
ON DIU:
Article 35. Actuacions deis ajuntaments
6. Prestar serveis d'informació, formació, assessorament
amb les necessitats de la localitat.

i orientació i d'oci educatiu, d'acord

HA DE DIR:
6. Prestar serveis d'informació, dinamització, formació, assessorament
educatiu, d'acord amb les necessitats de la localitat.

I

i orientació i d'oci

ESMENA4
ON DIU:
Article 40. Professionals de joventut
L'execució de les polítiques de joventut, d'acord amb aquesta lIei i les normes que la
despleguen, es materialltzará a través del treball, remunerat o no, de totes les persones que
actuen en activitats, serveis o equipaments de joventut i de totes les persones que
desenvolupen la seua tasca en I'impuls de les polítiques transversals o en algun sector
relacionat amb la joventut.
Les administracions públiques valencianes competents en materia de joventut garantiran
que el personal professional de les polítiques de joventut dispose d'una formació adequada
que els garantisca un coneixement teóric i práctic suficient en materia de joventut.
HADE DIR:
Article 40. Professionals de joventut
1. L'execució de les polítiques de joventut, d'acord amb aquesta lIei i les normes que la
despleguen, es rnaterialitzará a través del treball, remunerat o no, de totes les persones que
actuen en activitats, serveis o equipaments de joventut i de totes les persones que
desenvolupen la seua tasca en I'impuls de les polítiques transversals o en algun sector
relacionat amb la joventut.
2. Les administracions públiques valencianes competents en materia de joventut garantiran
que el personal professional de les polítiques de joventut dispose de la formació adequada
que els garantisca un coneixement teóric i práctic suficient en materia de joventut.
3. El col·lectiu de professionals de joventut, format per tecnlcs/ques de joventut,
informadors/es juvenils, animadors/es juvenils, directors/es i monitors/es d'activitats de
temps lIiure, constitueixen els recursos humans necessaris per a I.'adequat desenvolupament
de les polítiques de joventut, tant des de les administracions públiques com des del teixit

3

:#

associació
.:••,
professlonals
.~..
de joventut
!a.e de LO comunitat
41. valenciano

tI.;

www.professionalsjoventutcv.net
professionalsjoventutcv@gmail.com
Facebook: @professionalsjoventutcv
Twitter: @apjcv

associatiu, rniíjancant:
a) El coneixement i la investigació de la realitat juvenil i l'análisi i detecció de necessitats.
b) El disseny, direcció, organització, gestió, execució i avaluació de plans, programes,
projectes o actuacions dirigides a las persones joves.
e) La gestió d'equipaments, serveis i recursos per a la joventut
d) La direcció, coordinació i supervisió de recursos humans i equips de treball.
e) El disseny, direcció, organització, gestió, execució i avaluació de serveis i d'activitats
d'informació juvenil.
f) El disseny, direcció, organització, gestió, execució i avaluació de serveis i activitats
d'animació i dinamització sociocultural juvenil.
g) La realització d'activitats d'oci i temps lIiure educatius de les persones joves.
h) La promoció de la participació juvenil i de I'associacionisme juvenil.
i) Totes aquelles altres activitats que es puguen establir per la normativa reguladora de
l'árnbit juvenil

4. Les funcions concretes de cada perfil professional seran regulades reqlarnentáriament.
Mitjancant Decret de I'IVAJ es regularan les condicions per a I'adquisició de la qualificació de
"técnic/a de joventut".

I ESMENA5

ON DIU:
Article 41. Recursos i serveis per a la joventut
La Xarxa Jove disposará, per al seu funcionament, deis recursos i serveis següents:
1. Instal·lacions juvenils
a) Xarxa Valenciana d'lnformació i Dinamització Juvenil
HADE DIR:
Article 41. Recursos i serveis per a la joventut
La Xarxa Jove disposará, per al seu funcionament, deis recursos i serveis següents:
1. Instal·lacions juvenils
a) Xarxa Valenciana d'lnformació i Animació Juvenil

I ESMENA6

ON DIU:
Article 42. Xarxa Valenciana d'lnformació i Dinamització Juvenil
1. La Xarxa Valenciana d'lnformació i Dinamització Juvenil la integren aquells serveis
promoguts a la Comunitat Valenciana per entitats, sense ánirn de lucre, que tinguen per
objecte desenvolupar
serveis d'informació,
formació,
assessorament
o orientació,
especialment adrecats a jóvens en els seus processos d'emancipació, i que hagen sigut
reconeguts i registrats per l'lnstitut Valencia de la Joventut.
2. El funcionament de la Xarxa Valenciana d'lnformació i Dinamització Juvenil, i la
determinació deis diferents tipus de serveis que la integren, es regulara reqlamentáriarnent,
3. L'lnstitut Valencia de la Joventut, en col·laboració amb la resta d'integrants de la Xarxa
Valenciana d'lnformació i Dinamització Juvenil, establirá una xarxa virtual d'informació
juvenil que oferirá continguts i serveis de qualitat en Internet i en les xarxes socials a tota la
joventut valenciana i als professionals de la joventut.
HA DE DIR:
Article 42. Xarxa Valenciana d'lnformació

i Animació Juvenil
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1. La Xarxa Valenciana d'lnformació i Animació Juvenil la integren aquells serveis promoguts
a la Comunitat Valenciana per entitats, sense ánirn de lucre, que tinguen per objecte
desenvolupar serveis d'informació, dinamització, formació, assessorament o orientació,
especialment adrecats a jóvens en els seus processos d'emancipació, i que hagen sigut
reconeguts i registrats per l'lnstitut Valencia de la Joventut.
2. El funcionament de la Xarxa Valenciana d'lnformació i Animació Juvenil, i la determinació
deis diferents tipus de serveis que la integren, es regulara reqlarnentáriament.
3. L'lnstitut Valencia de la Joventut, en col·laboració amb la resta d'integrants de la Xarxa
Valenciana d'lnformació i Animació Juvenil, establirá una xarxa virtual d'informació juvenil
que oferirá continguts i serveis de qualitat en Internet i en les xarxes socials a tota la joventut
valenciana i als professionals de la joventut.

I ESMENA 7

ON DIU:
Disposicions finals
Primera. Habilitació de desplegament reglamentari
S'autoritza el Consell perqué dicte totes les disposicions
executar i desplegar la present llei.

que siguen necessaries

per a

HADE DIR:
Disposicions finals
Primera. Habilitació de desplegament reglamentari
S'autoritza el Consell perqué dicte totes les disposicions que siguen necessanes per a
executar i desplegar la present lIei, que hauran de estar aprovades en un termini d'un any
des de I'entrada en vigor de la mateixa.
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