
  
 

 

 

MOCIÓ PER A  LA CREACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE LA 
JOVENTUT D’ALAQUÀS 

 
 
Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds 
d’Alaquàs  i  Juan Antonio Oñate Arcos, portaveu del Grup Municipal del PSPV-PSOE  
en aplicació  del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent: 
 
 

MOCIÓ 

 

A l'estat espanyol, la promoció del desplegament de la participació activa dels i les joves 

en la vida social i política és una responsabilitat que han d’assumir les administracions 

públiques. 

  

Per la seua part, l’Estatut d’Autonomia valencià al seu article 31.25 manifesta que la 

Generalitat Valenciana té competència exclusiva en matèria de joventut. 

Conseqüentment amb això, la Generalitat va promulgar una Llei de Creació de l’Institut 

Valencià de la Joventut, l'IVAJ, (4/1989, de 26 de juny), la qual en formalitzar el 

funcionament d’aquest Institut deixava clar en el seu preàmbul que amb la creació 

d’aquest organisme es pretenia “garantir la realització d’una política juvenil de caràcter 

integral” i, sobretot, “assolir la màxima coordinació en l’actuació de les administracions 

valencianes en tot allò que afecte qualsevol aspecte de la vida quotidiana dels joves”. Un 

temps després de la promulgació de la Llei de Creació de l’IVAJ, la LLEI 18/2010, de 30 

de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana va regular el 

funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) i dels 

diferents consells de joventut d’àmbit territorial (constituïts bé a nivell municipal, els 

consells locals de joventut, bé en àmbits territorials superiors al municipi), tot atorgant-los 

la doble qualitat de ser representants de la joventut valenciana associada i alhora 

interlocutors davant les administracions públiques en tot allò que afecte la joventut 

valenciana. 

  

 L’Ajuntament d’Alaquàs considera prioritària l’estratègia de dirigir els seus recursos 

(personals, espacials i materials) i la seua labor per a enfortir el teixit associatiu existent.  

Entén que ha de ser la pròpia societat civil qui cerque activament les respostes i 

alternatives als problemes de la ciutadania sent els protagonistes de la construcció d’un 

model de societat més just i participatiu. 

 

L’Ajuntament d’Alaquàs i, concretament, des del Departament de Joventut, recolza que 

els nostres joves tinguen un Consell Local de la Joventut on, d’una forma participativa i 



  
 

 

organitzada puguen tindre sinergies i treballar conjuntament en iniciatives directes per al 

nostre poble. Entén el Consell com una eina de promoció de l’associacionisme i la 

participació dels joves i, per tant, són organismes i estructures necessàries per a la 

realització d’una política local integral de joventut a la Comunitat Valenciana. 

 

Al nostre poble existeixen diverses associacions de caràcter juvenil com els 

agrupaments escoltes, Júniors, organitzacions juvenils com la Casa de Joventut 

Saquala, partits polítics  així com altres que encara que no estan donades d’alta com els 

corresponsals juvenils, mediadors, Comissió Solidària, i tots ells treballen dins del món 

juvenil.  

 

El Consell Local de la Joventut ha d’aconseguir que totes aquestes associacions i grups 

de joves siguen capaços de dinamitzar conjuntament accions i per tant optimitzar i crear 

recursos locals per a la joventut. 

 

L’Ajuntament d’Alaquàs està recolzant les iniciatives, necessitats i sol·licituds dels 

col·lectius juvenils, culturals i festers utilitzant el Passatge Jove, com a lloc de trobada de 

diferents associacions, grups polítics i població jove en general. Hem optat per fomentar 

la polivalència de l’espai facilitant la realització de les seues activitats, tasques 

organitzatives, formatives, d’oci i culturals. 

 

Grups com els Clavaris de Sant Miquel 2013, Clavaris de Sant Miquel 2014, Associació 

Sense Rodes, Clavariesses dels Dolors 2014, Corresponsals, Comissió Solidària, Casa 

de la Joventut SAUQALA, Amics de l’Italià, Xaranga Fer la Mà, Comissió Solidària, Grup 

de joves de Breakdance, grups de música d’Alaquàs, Amigas del Arte, Grups de Teatre 

Dinamo, Carabau Teatre, Filà Sarraïns, Xaranga Cordovesos, EUPV, Artesans 

d’Alaquàs, Bloc-Els Verds, Centre Islàmic, Centre Obert, i molts joves més que a nivell 

individual poden acudir al passatge i fer reserves puntuals dels diferents espais, per a 

reunir-se amb els seus amics, fer concerts, cursos de formació, etc. 

 

També des de el Departament de Joventut, amb l’objectiu de fer créixer i recolzar la 

participació associativa del municipi, disposa d’un conveni de col·laboració amb la 

Fundació Horta Sud, on posen en marxa programes formatives i accions per 

desenvolupar les línies d’actuació amb les associacions i població del municipi 

(Assessorament d’associacions, cursos de millora de la gestió associativa, animació de 

la xarxa, etc). 

 

És per tant que des de l’Ajuntament, amb l’experiència i camí recorregut en joventut i 

participació, volem apostar per treballar en la promoció de la creació en el nostre 

municipi del Consell Local de la Joventut i atorgar-li el major suport possible, com a 

organisme autònom que regule i fomente la participació dels i les joves del municipi i que 

servisca d’interlocutor amb l’Administració Municipal. 



  
 

 

 

 

 
Per tot això, en nom dels Grups Municipals Socialista i del Bloc-Els Verds 

proposem al Ple de la Corporació l’aprovació  dels següents acord: 

 

PRIMER.- La creació d’un Consell Local de Joventut format per les diferents 

associacions juvenils d’Alaquàs que així ho desitgen. Atorgant-li la doble qualitat de ser 

representant de la joventut d’Alaquàs associada i alhora interlocutor davant el nostre 

Ajuntament. 

 

SEGON.- Que l’Ajuntament d’Alaquàs una vegada constituït el Consell de la Joventut 

establirà un Conveni de Col·laboració amb el mateix tendent a dotar-lo de les 

infraestructures i materials necessàries per al seu funcionament.    

 

TERCER.- Que l’Ajuntament d’Alaquàs promoga campanyes informatives dirigides a la 

població jove per tal de fomentar l’associacionisme i la participació juvenil. 

 

QUART.- Que es comunique aquest acord a totes les associacions juvenils d’Alaquàs. 
 

 

Alaquàs, 21 de Juny de  2013 

 
 

 
Vicent Forment                                                                                     Juan Antonio Oñate 
 
 
 
 
 
 
Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs                  Portaveu del Grup Municipal Socialista 
 


