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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT VALENCIÀ DE LA 

JOVENTUT I LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, PER A L’EMISSIÓ 

DEL CARNET JOVE 

 

València, a __ de _________ de 201__ 

 

REUNITS 

 

D’una banda, la senyora Mónica Oltra Jarque, en qualitat de presidenta de 

l’Institut Valencià de la Joventut (d’ara endavant, IVAJ), en nom i 

representació d'aquest, en virtut de les competències que té concedides per la 

Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de 

joventut, i autoritzada per a la subscripció d'aquest conveni per Acord del 

Consell adoptat en la reunió de __  de _________ de 201__. 

 

I d’una altra, el/la senyor/a. Txema Peláez Palazón, president/a de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta, autoritzat/da per acord de 

________________________ de data ___ de ____________ de 201__ per a la 

signatura d'aquest conveni, assistit/ida pel/per la secretari/ària de la 

Corporació, el/la senyor/a. ___________________. 

 

Ambdues parts, en la representació que tenen, es reconeixen capacitat legal 

suficient per a la subscripció d'aquest conveni i, per això, 

 

MANIFESTEN 

 

I. L'IVAJ, regulat per la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de 

polítiques integrals de joventut, té entre les seues funcions informar i 

coordinar les actuacions que duga a terme la Generalitat, i també les 

administracions públiques, en aquelles matèries que afecten específicament la 

joventut, de conformitat amb la legislació que consagra els principis de 

competència i autonomia dels ens administratius, i impulsar l'execució i la 

divulgació dels drets de les persones jóvens i de les polítiques integrals de 

joventut. 

 

De conformitat amb la seua llei reguladora, correspon a l'IVAJ, entre d’altres, 

impulsar la prestació de serveis a la joventut, des del sector públic, fomentar 

les relacions i la cooperació amb els ajuntaments, i també entre els municipis, 

potenciar l'exercici d'activitats d'oci educatiu i facilitar-hi l'accés de tots els 

col·lectius, potenciar la mobilitat estatal i internacional de la joventut, 

especialment en el marc dels programes desenvolupats per la Unió Europea. 

 

Dins del conjunt d’actuacions que cal realitzar, tenen una gran importància 

les diferents propostes i serveis que l’IVAJ posa a disposició dels jóvens 
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encaminats a potenciar l’exercici d’activitats d’oci i de temps lliure saludables, 

com ara la distribució de distints carnets. 

 

En concret, el Carnet Jove té com a objectiu facilitar a tots els jóvens la seua 

mobilitat i intercomunicació, així com possibilitar-los l'accés, mitjançant de 

l’articulació de determinats avantatges, a béns i serveis de caràcter social, 

cultural, econòmic, educatiu recreatiu, esportiu, de consum, de transport i 

semblants. 

 

Tal com estableix l'article 47.3 de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la 

Generalitat, de polítiques integrals de joventut, l'emissió i la gestió dels carnets 

correspondrà a l'Institut Valencià de la Joventut, que podrà portar-les a terme 

directament o a través d'entitats públiques o privades. 

 

L'article 51 del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, estableix la 

possibilitat que el Carnet Jove clàssic es puga obtindre acudint a les oficines 

de l'IVAJ i també a aquelles entitats de caràcter públic amb què l'IVAJ 

subscriga el conveni corresponent. 

 

II. Per la seua banda, la Mancomunitat de la Ribera Alta, conscient de la 

importància de donar suport al desenvolupament de les activitats culturals, de 

temps lliure i turisme, assumeix la possibilitat d’expedir l'esmentat carnet, tot 

considerant que això redundarà, sense cap dubte, en benefici del col·lectiu 

juvenil, i així contribuirà a facilitar-los una àmplia oferta de serveis culturals i 

d’oci responsable. 

 

En virtut del que s’ha exposat, ambdues institucions, conscients de la 

necessària col·laboració i cooperació que ha d'haver-hi entre totes les 

administracions públiques, i amb la voluntat d’unir i coordinar recursos i 

esforços, a fi de fer més efectives les polítiques integrals de joventut que 

desenvolupen, acorden formalitzar el present conveni d’acord amb les 

següents 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. L’objecte d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració 

entre l’IVAJ i la Mancomunitat de la Ribera Alta per a l’emissió del Carnet Jove 

a través del centre d’informació juvenil o entitat que preste els serveis del CIJ 

a la Mancomunitat. 

 

Segona. La Mancomunitat accepta la responsabilitat d’emetre el dit carnet 

d’acord amb els termes que estableix l’Associació Europea del Carnet Jove 

(d’ara endavant, EYCA) i l’IVAJ. 
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Tercera. La Mancomunitat nomenarà una persona responsable, 

preferentment el titular del centre d’informació juvenil o l’entitat col·laboradora 

de la Mancomunitat, als efectes d’emissió del Carnet Jove, i de les liquidacions 

que es deriven d'aquest conveni i per a totes les relacions amb l’IVAJ que es 

pogueren derivar de la gestió dels carnets. 

 

Quarta. El Carnet Jove s'expedirà a jóvens l’edat dels quals estiga compresa 

entre els 14 i els 30 anys, ambdós inclosos, previ abonament de l’import de la 

taxa pública vigent en el moment de l’expedició. Les possibles modificacions 

que s’hi operen seran comunicades a la Mancomunitat amb una antelació 

mínima d’un mes respecte a la data de la seua pretesa entrada en vigor. 

 

Cinquena. La vigència del Carnet Jove serà de dos anys comptadors des de la 

data de la seua expedició. No obstant això, la vigència màxima del carnet 

estarà limitada al mes en què el jove complisca els 31 anys.  

 

Sisena. L’IVAJ  es compromet a facilitar a la Mancomunitat les targetes en què 

s’imprimirà el Carnet Jove, quan ho sol·licite, així com a informar-lo de 

l’import de la taxa del Carnet Jove i de les successives actualitzacions cada 

vegada que es produïsquen. L’IVAJ es reserva la facultat de la inspecció i el 

control de l’emissió i gestió del Carnet Jove que realitza la Mancomunitat. La 

Mancomunitat es compromet a fer un inventari periòdic de les entregues dels 

carnets, de les emissions realitzades i de les seues existències. 

 

Setena. Les dades dels titulars recollides per la Mancomunitat, necessàries 

per a una gestió adequada del Carnet Jove, seran trameses a l’IVAJ sempre 

amb una periodicitat mensual i dins dels cinc primers dies del mes següent. 

Les fitxes de recollida de dades les determinarà l’IVAJ. Qualsevol modificació 

en el suport, codi o format en què s’han de lliurar les dades haurà de ser 

comunicada per l’IVAJ a la Mancomunitat amb una antelació mínima de dos 

mesos. Les dades que es reben en cada entrega mensual seran les de tots els 

titulars que hagen sol·licitat el Carnet Jove en el mes immediatament anterior 

a dita entrega. No s’admetran fitxes que continguen errors en les dades 

trameses, i la Mancomunitat es  compromet a corregir-les i a trametre-les de 

nou. 

 

Mensualment es trametrà, a l’IVAJ, la relació de vendes realitzades i un 

informe del total dels ingressos efectuats per l’expedició dels carnets 

corresponents al mes anterior. A aquesta relació i informe s'adjuntaran els 

rebuts bancaris expedits pels ingressos efectuats en el compte bancari 

designat per l'IVAJ. 

 

Per a la utilització d’aquestes dades, ambdues parts estaran subjectes al que 

s’estableix en la normativa vigent sobre  protecció de dades. 
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Huitena. La vigència inicial d'aquest conveni serà de quatre anys, comptats a 

partir de la data de la seua signatura, i en qualsevol moment abans de la seua 

finalització les parts firmants   podran acordar la pròrroga per un període de, 

com a màxim, fins a quatre anys addicionals, tot tramitant l'oportuna addenda 

al conveni. 

 

Novena. Es crearà una comissió de seguiment, vigilància i control de 

l'execució del conveni i dels compromisos adquirits, composta per dos 

representants de cada una de les parts firmants. En la composició es 

procurarà la presència equilibrada de dones i hòmens, en aplicació del que 

preveu el II Pla d'Igualtat de Dones i Hòmens de l'Administració de la 

Generalitat. 

 

Aquesta comissió resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que 

puguen establir-se durant la vigència del conveni i trametrà al Servei de 

Participació, Activitats i Productes de l'IVAJ còpia de les actes, els acords o els 

informes que, si escau, emeta en el desenvolupament i execució de les 

funcions que estableix l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del 

Consell, pel qual es regulen els convenis que suscriga la Generalitat i el seu 

registre. 

 

El funcionament d’aquesta comissió es regirà pel que estableixen els articles 

15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic. 

 

Desena Aquest conveni podrà rescindir-se per acord mutu de les parts o per 

incompliment d’alguna de les parts de les obligacions respectives, per a la qual 

cosa la part que pretenga la resolució haurà d'adreçar-se a la contrària, de 

forma fefaent, i instar-la a optar pel compliment pur de les seues obligacions o 

a acceptar la resolució del conveni en el termini màxim d’un mes.  

 

Constituirà causa expressa de resolució del conveni l’ús incorrecte del 

material i, especialment, l’emissió de carnets a persones que no complisquen 

els requisits d’elegibilitat.  

 

L’eventual resolució del conveni no afectarà les actuacions que es troben en 

curs d’execució. Per a això, les parts firmants del conveni, a proposta de la 

Comissió de Seguiment, Vigilància i Control, establiran un termini 

improrrogable per a la seua finalització, transcorregut el qual es presentarà 

l’oportú arqueig de les liquidacions pendents, i s'obtindran així els saldos 

corresponents. 
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Onzena. Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, per la qual cosa 

la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per a conéixer de 

tots els litigis que puguen derivar-se del conveni. 

 

Dotzena. L'aplicació i execució d'aquest conveni, incloent-se a aquest efecte 

tots els actes jurídics que pogueren dictar-se en la seua execució i 

desplegament, no podrà suposar obligacions econòmiques per a la Generalitat 

i, en tot cas, 'haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials. 

 

Tretzena. En compliment dels articles 9,1,c) i 10,1, i 3 de la Llei 2/2015, de 2 

d'abril, de la Generalitat, de transparència, Bon Govern i Participació 

Ciutadana de la Comunitat Valenciana, el text íntegre del conveni, una vegada 

signat, es publicarà en el portal de transparència de la Generalitat, GVA 

Oberta, i en la pàgina web de la Mancomunitat. 

 

I, en prova de conformitat amb tot el que s’ha estipulat, ambdues parts signen 

aquest conveni en  doble exemplar, en la data i al lloc indicats en 

l’encapçalament. 

 

 

LA PRESIDENTA DE L’IVAJ 

 

 

 

 

EL/LA PRESIDENT/A DE LA 

MANCOMUNITAT __________________ 

 

 

 

___________________________ 

EL/LA SECRETARI/ÀRIA 
 
 
 

____________________________ 
 


