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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CJCV I LA XARXA JOVES.NET
València, 9 de novembre de 2002.
REUNITS
D’una part, Vicent Inglada Alcaide, com a president del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana.
I d’altra, Mari Creu Nieto Giménez de los Galanes, com a presidenta del Consorci
Xarxa Jovesnet.
EXPOSEN

Primer. Que el CJCV és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i
amb capacitat per al compliment del seus fins, i que segons la Llei de la Generalitat
Valenciana 8/89 de 26 de desembre de Participació Juvenil, és el màxim òrgan
nacional de representació de les organitzacions juvenils valencianes. Entre aquests
fins es troba l’impuls de la participació de la joventut en el desenvolupament polític,
social, econòmic i cultural del País Valencià.
Que el Consorci de la Xarxa Joves.net de Recursos d’Informació i Participació per als
Joves Xarxa Joves.net és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i
amb capacitat per al compliment del seus fins, i d’acord amb allò que estableixen
l’art. 81 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 110 del R.
Decret Legislatiu 781/1986, promou i organitza la realització de cursos de formació,
jornades de treball, congressos tècnics, simpòsiums, debats, etc., de temes de
joventut.
Que per tant, les dues entitats tenen objectius i interessos comuns en el foment de la
informació i de la participació de la joventut en l’àmbit del País Valencià.

Segon. Que és important establir relacions de intercanvi entre les diverses
institucions per a contribuir a la millora econòmica i social dels pobles.
Tercer. Que per tot això, les dues entitats consideren convenient incrementar la
seua vinculació mitjançant l’establiment dels instruments adequats.
I a tal efecte, decideixen subcriure un conveni de cooperació, d’acord amb les
següents
CLÀUSULES

PRIMERA. FINALITAT DE L’ACORD DE COOPERACIÓ.
El CJCV i la Xarxa Joves.net es comprometen a intercanviar experiències i punts de
vista, reflexionar col·lectivament sobre les seues accions i contribuir a la consolidació i
posada en marxa de noves iniciatives de informació i participació de la joventut.

SEGONA. MODALITATS DE COL· LABORACIÓ.
Per a portar endavant els objectius definits en l’article primer, les parts es
comprometen, en la mesura dels mitjans disponibles i d’acord amb les seues normes i
reglaments:
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a) Afavorir la participació en projectes i programes bilaterals o multilaterals.
b) Cooperar en programes de formació.
c) Assessorament mutu en qüestions relacionades amb la activitat de les dues
entitats.
d) Col·laboració i cofinançament en publicacions.
e) Altres modalitats que d’interés mutu, dins de la disponibilitat de les parts.

TERCERA. ESTABLIMENT DE LA COOPERACIÓ.
L’execució de les modalitats de cooperació previstes en aquest conveni es farà
mitjançant un programa elaborat de comú acord entre les dues entitats.

QUARTA. FINANÇAMENT
Las dues entitats han d’aportar, de manera recíproca, fons de finançament externs per
a utilitzar en les activitats que es realitzen en l’àmbit del conveni.

CINQUENA. SENTIT DE L’ACORD
Aquest acord no s’ha d’interpretar en el sentit de crear una relació legal o financera
entre les parts, sinó que només es una declaració d’intencions amb la finalitat de
promoure relacions de benefici mutu en matèria de col·laboració.

SISENA. DURADA
L’acord tindrà la validesa mínima d’un any renovable a iniciativa de qualsevol de les
parts, sempre que així ho decidisquen abans que finalitze l’any.

SETENA. DISCREPÀNCIES
Una comissió, formada pels firmants de l’acord o per les persones en qui deleguen,
resoldrà les possibles controvèrsies inherents a la interpretació i a l’execució del
present acord.
I en prova de conformitat, firmen per duplicat aquest document, en el lloc i data
indicats més amunt .”
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