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2.6. Conveni amb l' IVAJ "XARXA JOVE"

Consideracions:
1. D'acord amb els seus Estatuts, la Mancomunitat de la Ribera Alta té com a objecte la defensa i la
promoció dels interessos comuns dels municipis que la integren i l’organització i prestació mancomunada de
totes aquelles activitats que tinga assumides, de conformitat amb estos estatuts. Podrà promoure,executar i
prestar totes aquelles actuacions, obres o serveis, públics o privats, que contribuïsquen a satisfer les
necessitats i aspiracions dels municipis integrants.
2. En eixe sentit, es planteja la formalització d'un Conveni amb objecte d'establir una col·laboració entre el
Consell de la Generalitat, a través de l' Institut Valencià de la Joventut i la Mancomunitat de la Ribera Alta,
per al "Suport a la Xarxa Jove" mitjançant l'objectiu de desenvolupar , integrar i coordinar més eficientment
les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.
3. El Conveni manifesta la voluntat de les parts per a impulsar i realitzar futures actuacions concretes
derivades de les contingudes en aquest Conveni i es preveu una subvenció de l'IVAJ a l'efecte de 12.500 € a
la Mancomunitat.
4. Per resolució de la presidència de data 11 de juny s'aprovat l'esmentat conveni.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern/Comissió informativa l’aprovació dels següents acords :
PRIMER. Procedir a la formalització del conveni de la Mancomunitat de la Ribera Alta amb la Generalitat
Valenciana, a través de l’IVAJ, tendent a l’establiment d’una col·laboració, per al "Suport a la Xarxa Jove"
amb l'objectiu de desenvolupar , integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la C.V que
incideixen en la població jove.
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat.
SEGON. Donar compte al plenari de la Mancomunitat en la propera sessió que es celebre.
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