
 

Proposta d’acord 
Punt 2.3. Conveni amb l’IVAJ per a l’expedició del carnet Jove 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord amb l’establert en els seus Estatuts té atribuïda com 
a competència pròpia la Promoció de l’ocupació, i cultura, esport i ocupació del temps lliure, 
desenvolupant a l’efecte diferents activitats, amb la finalitat de promoure la participació de la 
Joventut en el desenvolupament social, econòmic i cultural.  
 
2. Es planteja la formalització d'un conveni amb l’IVAJ amb l’objectiu de col·laborar en la consecució 
d’objectius comuns, en particular, la col·laboració adreçada a l’expedició del denominant “carnet 
jove” amb l’objectiu de promoure i 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. 

 

L'article 47.3 de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de 

joventut, establix que 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. 

 
Igualment, 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. 
 

3. S’estima necessari signar el conveni redactat a l’efecte per l’IVAJ.  
 
4. Cal aprovar la redacció del Conveni. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, la següent proposta d’ACORD: 

 

Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el “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”, 

al qual es regulen les condicions de la col·laboració entre amb dues entitats en relació a l’emissió 

del Carnet Jove des del departament de Joventut de la Mancomunitat. 
 
El conveni té un vigència inicial de 4 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 
Segon. Donar compte al Ple de la Mancomunitat. 
 
Tercer. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per a les gestions oportunes per dur a 
bon fi l’acord adoptat. 
 

Quart. Publicar el text íntegre del conveni en la pàgina web de la Mancomunitat, una vegada signat, 
 
Cinqué. Traslladar este acord a l’IVAJ.  
Alzira, juny de 2020.El president 


