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Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2017, del secretari general
de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per
la qual es procedeix a la concessió de les ajudes convocades a l’empara de la Resolució de 12 de desembre de
2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a
consells locals de la joventut per a l’any 2016. [2017/3688]

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2017, del secretario general del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por
la que se procede a la concesión de las ayudas convocadas
al amparo de la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan las ayudas a consejos
locales de la juventud para el año 2016. [2017/3688]

A) Per l’Ordre 19/2016, de 16 de novembre, de la Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada en el DOGV
núm. 7921, de 21 de novembre de 2016, s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes en matèria de joventut.
Per la Resolució de 12 de desembre de 2016, de la Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada en el DOGV
7939, de 19 de desembre de 2016, es convoquen les ajudes a consells
locals de la joventut per a l’any 2016.
B) De conformitat amb el que estableix l’article 11 de l’annex I
de la referida ordre, la comissió avaluadora, després de l’estudi i la
baremació de les sol·licituds presentades, eleva la següent proposta de
resolució al secretari general de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en compliment del que disposa la base susdita, i d’aquesta
manera resolc:

A) Por orden 19/2016, de 16 de noviembre, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, publicada en el DOGV
núm. 7921, de 21 de noviembre de 2016, se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en materia de juventud.
Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, publicada en el DOGV
7939, de 19 de diciembre de 2016, se convocan las ayudas a consejos
locales de la juventud para el año 2016.
B) De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del anexo I
de la referida orden la comisión evaluadora, tras el estudio y baremación
de las solicitudes presentadas, eleva la siguiente propuesta de resolución al secretario general del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, en cumplimiento de lo dispuesto en la base antes citada, y de este
modo resuelvo:

Primer
Concedir, a les entitats que s’indica en l’annex I, les quantitats que
s’hi expressa, amb càrrec a la línia de subvenció SE0000016 del pressupost de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove per a 2016,
en concepte d’ajuda per al desenrotllament dels seus programes anuals
d’activitats durant l’any 2016.

Primero
Conceder, a las entidades que se indican en el anexo I, las cantidades allí expresadas, con cargo a la línea de subvención SE0000016 del
presupuesto del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove para
2016, en concepto de ayuda para el desarrollo de sus programas anuales
de actividades durante el año 2016.

Segon
En virtut del que disposa l’article 15 de l’esmentada ordre, el pagament d’aquestes ajudes es podrà realitzar de la manera següent:
– El 30 % de l’import total s’abonarà anticipadament després de
la notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Aquestes
entitats quedaran exonerades de l’obligació de prestar la corresponent
garantia en estar dins dels supòsits d’exempció que preveu l’article
171.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
– Fins al següent 20 % de l’ajuda concedida, amb la justificació prèvia del 50 % de l’import total de la subvenció, la qual es podrà presentar
fins a l’1 de setembre de l’exercici pressupostari.
– La resta s’abonarà, amb la justificació prèvia de l’import que falta,
fins a completar el total de la subvenció en el termini que estableix l’article 17 de l’annex I de l’esmentada ordre.
I quant al termini i la forma de justificació de les ajudes previstes
en l’article susdit, la realització de les activitats per a les quals s’haja
concedit la subvenció es justificarà mitjançant la presentació de la documentació següent:
1. Memòria justificativa de les activitats realitzades que són objecte
de la subvenció. S’hi haurà de detallar:
1.1. Les actuacions realitzades, amb la descripció, la data i el lloc.
1.2. El nombre de destinataris per cada actuació, amb especificació
de l’edat i el sexe.
1.3. El grau de compliment de l’objectiu proposat, amb indicadors
(p. ex. alt, mitjà o baix).
1.4. Un annex fotogràfic de cada actuació, en format paper o digital.
2. Relació de documents de despesa o factures amb la signatura de
les persones que ostenten la representació legal de l’entitat i de la tresoreria, les quals certificaran tant la veracitat de tota la documentació com
que no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra subvenció. Aquesta
relació ha de contindre:
2.1. Número d’ordre.
2.2. Data d’emissió.
2.3. Proveïdor.
2.4. CIF.
2.5. Concepte.
2.6. Actuació de la memòria justificativa a què s’imputa.
2.7. Import.

Segundo
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la citada orden, el pago
de estas ayudas se podrá realizar del siguiente modo:
– El 30 % del importe total se abonará anticipadamente después de
la notificación de la resolución de concesión de la subvención. Estas
entidades quedarán exoneradas de la obligación de prestar la correspondiente garantía al estar dentro de los supuestos de exención previstos en
el artículo 171.5 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de
hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
– Hasta el siguiente 20% de la ayuda concedida, previa justificación
del 50% del importe total de la subvención, la cual se podrá presentar
hasta el 1 de septiembre del ejercicio presupuestario.
– El resto se abonará, previa justificación del importe que falta hasta
completar el total de la subvención en el plazo que se establece en el
artículo 17 del anexo I de la citada orden.
Y en cuanto al plazo y forma de justificación de la ayudas previstas
en el artículo anterior citado, la realización de las actividades para las
que se haya concedido la subvención se justificará mediante la presentación de la siguiente documentación:
1. Memoria justificativa de las actividades realizadas que son objeto
de la subvención. Deberá detallar.
1.1. Las actuaciones realizadas con su descripción, fecha y lugar.
1.2. El número de destinatarios por cada una de ellas, con especificación de edad y sexo.
1.3. Grado de cumplimiento del objetivo propuesto con indicadores
(p. ej. alto, medio o bajo).
1.4. Anexo fotográfico de cada actuación, en formato papel o digital.
2. Relación de documentos de gasto o facturas con la firma de las
personas que ostenten la representación legal de la entidad y de la tesorería, las cuales certificarán tanto su veracidad como que toda esta documentación no ha sido utilizada para justificar ninguna otra subvención.
Esta relación debe contener:
2.1. Número de orden.
2.2. Fecha de emisión.
2.3. Proveedor.
2.4. CIF.
2.5. Concepto.
2.6. Actuación de la memoria justificativa a la que se imputa.
2.7. Importe.
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3. Documents de despesa o factures ordenats segons el número que
figura en la relació del punt anterior, així com el document justificatiu
del pagament efectiu de cada una. Aquests documents es presentaran
mitjançant còpia compulsada amb l’original.
4. Detall de les despeses del personal (nòmines, minutes) que haja
treballat directament en el programa subvencionat, juntament amb els
corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la
Seguretat Social i de les retencions i ingressos de l’IRPF en l’Agència
Estatal d’Administració Tributària. Aquestes despeses no podran superar el 50 % de l’import total subvencionat.
5. Fitxa resum en què es recullen de manera succinta totes les activitats programades que s’han realitzat, amb indicació del lloc i la data
de realització.
6. Certificat de la tresoreria de l’entitat, en què es faça constar que
l’import de la subvenció està registrat com a ingrés previst dins de la
comptabilitat de l’associació per a l’exercici al qual s’aplica la subvenció, amb el vistiplau del seu representant legal.
El termini de justificació serà el comprés entre l’endemà del dia en
què tinga lloc la recepció de la notificació de la resolució de concessió
de l’ajuda i deu dies hàbils, comptadors des de l’’endemà de la notificació de la resolució de concessió.
La data de totes les factures corresponents a les activitats subvencionades haurà d’estar compresa entre l’1 de gener i el 30 de novembre
de 2016.
I en virtut de l’esmentada resolució, lletra c de l’apartat seté, s’haurà d’aportar, emplenat, el model de domiciliació bancària de l’entitat
beneficiària de l’ajuda en què se sol·licita que es faça l’ingrés de la
subvenció.

3. Documentos de gasto o facturas ordenados según el número que
figura en la relación del punto anterior, así como el documento justificativo del pago efectivo de cada una de ellas. Estos documentos se
presentarán mediante copia compulsada con el original.
4. Detalle de los gastos del personal (nóminas, minutas) que haya
trabajado directamente en el programa subvencionado, junto con los
correspondientes modelos de los impresos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones e ingresos del IRPF en
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Estos gastos no podrán
superar el 50% del importe total subvencionado.
5. Ficha resumen en la que se recojan de manera sucinta todas las
actividades programadas que se han realizado con indicación del lugar
y fecha de realización.
6. Certificado de la tesorería de la entidad, haciendo constar que el
importe de la subvención está registrado como ingreso previsto dentro
de la contabilidad de la asociación para el ejercicio al que se aplica la
subvención, con el visto bueno del representante legal de la misma.
El plazo de justificación será el comprendido entre el día siguiente
a aquel en que tenga lugar la recepción de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda y diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la notificación de la resolución de concesión.
Todas las facturas correspondientes a las actividades subvencionadas, deberán tener fecha comprendida entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre de 2016.
Y en virtud de la citada resolución, letra c del apartado séptimo,
deberá aportarse, cumplimentado, modelo de domiciliación bancaria de
la entidad beneficiaria de la ayuda, en la que se solicita que se haga el
ingreso de la subvención.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del
mateix òrgan que dicta aquesta resolució en el termini d’un mes comptat
des de l’endemà de la notificació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació.
Tot de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es crega oportuna.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente resolución, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, o bien, directamente, recurso contencioso– administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8,
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, sin perjuicio que se utilice cualquier otra
vía que se estime oportuna.

València, 21 d’abril de 2017.– El secretari autonòmic d’Inclusió i
de l’Agència Valenciana d’Igualtat i director general de l’IVAJ. JOVE,
p. d. (R 16.7.2015; DOCV 7575, 21.7.2015), el secretari general: Jesús
Damián Martí Nadal.

València, 21 de abril de 2017.– El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de Igualdad i director general del IVAJ.
GVA JOVE, p. d. (R 16.7.2015; DOCV 7575, 21.7.2015), el secretario
general: Jesús Damián Martí Nadal.

ANNEX I
Ajudes concedides

ANEXO I
Ayudas concedidas

Consells locals

Núm.
exp.

CIF entitat

Subvenció
proposta
2016

Consell de la Joventut de Quart de Poblet

3/1

V46981536

4.724,98

Consell de la Joventut de València

3/2

Q9650021J

3.641,00

Consell de la Joventut de València

3/2

Q9650021J

3.641,00

Consell de la Joventut d’Alacant

3/3

Q5350008H

9.175,34

Consell de la Joventut d’Alacant

3/3

Q5350008H

9.175,34

Consell de la Joventut de Sueca

3/4

Q9655795D

3.878,22

Consell de la Joventut de Sueca

3/4

Q9655795D

3.878,22

Consell de la Joventut de Carcaixent

3/5

Q9655796B

3.506,77

Consell de la Joventut de Carcaixent

3/5

Q9655796B

3.506,77

Consell dels Joves de Gandia

3/6

Q9655791C

11.442,76

Consell dels Joves de Gandia

3/6

Q9655791C

11.442,76

Consell de la Joventut de Novelda

3/7

G03663598

3.872,94

Consell de la Joventut de Novelda

3/7

G03663598

3.872,94

Consell de la Joventut d’Ontinyent

3/8

G46984381

Consell de la Joventut d’Ontinyent

3/8

G46984381

Total

4.757,9
44.999,90

Consejos locales
Consell de la Joventut de Quart de Poblet

Total

N.º
CIF entidad
Exp.
3/1

V46981536

Subvención
propuesta
2016
4.724,98

4.757,9
44.999,90
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A continuación se detallan las actividades subvencionadas en cada
uno de los consejos:
N.º de orden
según ficha Consell de la Joventut de Quart de Poblet
de actividad

2

Wordpress del CJQP (Comissió Permanent CJQP)

2

Wordpress del CJQP (Comisión Permanente CJQP)

3

Xarxes socials (Comissió Permanent CJQP)

3

Redes Sociales (Comisión Permanente CJQP)

5

Assistència a trobades i representació del Consell (delegats
CJQP)

5

Asistencia a encuentros y representación del Consell
(delegados CJQP)

7

Reunió mixta amb els tècnics de joventut (presidenta)

7

Reunión mixta con los técnicos de juventud (presidenta)

9

Trobada amb els tècnics territorials del CJCV (presidenta)

9

Encuentro con los Técnicos Territoriales del CJCV (presidenta)

10

Concurs de microrelats (Menja’t l’art, Setembre Jove)

10

Concurso de microrelatos (Menja’t l’art, Setembre Jove)

18

Reunió mixta amb els tècnics de joventut (presidenta)

18

Reunión mixta con los técnicos de juventud (presidenta)

20

InnovaJove: Llibre imprés (CJ Amagatall)

20

InnovaJove: Libro impreso (CJ Amagatall)

Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell de la Joventut de València
d’activitat

N.º de orden
según ficha Consell de la Joventut de València
de actividad

1

Fira d’Associacions

1

Fira d’Associacions

2

Xarxa Corresponsals Estudiantils

2

Xarxa Corresponsals Estudiantils

3

Tallers capoeira i joventut

3

Talleres capoeira y juventud

4

Tallers capoeira i joventut

4

Talleres capoeira y juventud

5

Estudi de necessitats

5

Estudio de necesidades

6

Espai de coworking

6

Espacio de coworking

7

Assessorament entitats juvenils

7

Asesoramiento entidades juveniles

8

Guia Associacionisme i Igualtat

8

Guia Associacionisme i Igualtat

9

Xarxa de Dones Joves

9

Xarxa de Dones Joves

10

Campanya 25-N

10

Campanya 25-N

11

Xarxa d’Entitats Refugi

11

Xarxa d’Entitats Refugi

12

Xarxa de Treball Intercultural

12

Xarxa de Treball Intercultural

13

Guia Associacionisme Juvenil

13

Guia Associacionisme Juvenil

14

Guia Habitatge Juvenil

14

Guia Habitatge Juvenil

16

Guia Orientació Laboral

16

Guia Orientació Laboral

Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell de la Joventut d’Alacant
d’activitat

N.º de orden
según ficha Consell de la Joventut d’Alacant
de actividad

2

Tallers de prevenció de violència de gènere

2

Talleres de prevención de violencia de género

3

Tallers d’afectivitat i sexualitat

3

Talleres de afectividad i sexualidad

4

Tallers sobre joventut i discapacitat

4

Talleres sobre joventud y discapacidad

5

Projecte Dame la Mano

5

Proyecto Dame la Mano

6

Mobilització i participació en la Plataforma Feminista

6

Movilización y participación en la Plataforma Feminista

8

Orgull Alacant 2016

8

Orgullo Alacant 2016

9

Setmana Jove 2016

9

Setmana Jove 2016

10

Cursos de formació per a associacions

10

Cursos de formación para asociaciones

11

Xarrades Educar en la Participació

11

Charlas Educar en la Participación

12

Oficina d’assessorament i serveis per a associacions juvenils

12

Oficina de asesoramiento y servicios para asociaciones juveniles

13

Gestió d’espais per a associacions juvenils

13

Gestión de espacios para asociaciones juveniles

14

Servei d’ajuda per a la creació d’associacions juvenils

14

Servicio de ayuda para la creación de asociaciones juveniles

15

Cessió de materials i recursos a associacions juvenils

15

Cesión de materiales y recursos a asociaciones juveniles

16

Reforestació Dia de l’Arbre

16

Reforestación Día del Árbol

17

Trobada d’associacions CJA

17

Encuentro de asociaciones CJA

18

12 d’agost (Dia Internacional de la Joventut)

18

12 de agosto (Día Internacional de la Juventud)

19

Proyecte Europeu #PlaJoveALC

19

Proyecto Europeo #PlaJoveALC
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N.º de orden
según ficha Consell de la Joventut d’Alacant
de actividad

21

Xarrada «Conoce, Detecta y Escapa de la Violencia de Género»

21

Charla «Conoce, detecta y escapa de la violencia de género»

22

Col·loqui «Y tú, ¿qúe has hechos estas Hogueras?

22

Coloquio «Y tú, ¿qué has hechos estas Hogueras?»

23

8 de març, Dia Internacional de la Dona

23

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

24

25 de novembre, Dia contra la Violència Masclista

24

25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista

25

Campanya #enALCvalgomenos

25

Campaña #enALCvalgomenos

26

Tallers sobre perills i prevenció de la violència en xarxes
socials

26

Talleres sobre peligros y prevención de la violencia en redes
sociales

27

Espais de debat juvenil

27

Espacios de debate juvenil

28

Curs comptabilitat per a associacions sense fi de lucre

28

Curso contabilidad para asociaciones sin fin de lucro

Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell de la Joventut de Sueca
d’activitat

N.º de orden
según ficha
de actividad

Consell de la Joventut de Sueca

1

Xarxes socials

1

Xarxes Socials

2

Xerrades sobre associacionisme juvenil

2

Xerrades sobre associacionisme juvenil

3

15a edició del Sueca Sona

3

15ª edició del Sueca Sona

4

14a edició d’Espai Jove

4

14ª edició Espai Jove

5

Dia Mundial de la Sida + Campanya en Falles

5

Día Mundial del Sida + Campanya en Falles

6

Campanya de la Violència de Gènere

6

Campanya de la Violència de Gènere

7

Campanya de drogues

7

Campanya de Drogues

9

Dissabtes d’Oci

9

Dissabtes d’Oci

11

Fitxes de grups musicals grupals

11

Fitxes de grups musicals grupals

12

Fòrum Jove

12

Fòrum Jove

13

Jocs de Taula

13

Jocs de taula

14

Debat juvenil per als partits polítics

14

Debat juvenil per als partits polítics

16

Exposicions

16

Exposicions

17

Projecte de recerca de nous talents

17

Proyecto de búsqueda de nuevos talentos

Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell de la Joventut de Carcaixent
d’activitat

N.º de orden
según ficha
de actividad

Consell de la Joventut de Carcaixent

2

Material i Campanya informativa Consell de la Joventut

2

Material y campaña informativa Consell de la Joventut

3

Col·laboració Fira de les Nacions IES Arabista Ribera:
Xarrades i tallers

3

Colaboración Fira de les Nacions IES Arabista Ribera:
charlas y talleres

4

Xarrades a l’IES Arabista Ribera

4

Xerrades al IES Arabista Ribera

6

Festival de Dansa

6

Festival de Dansa

7

Estiu Jove: Vesprada de Jocs de Taula

7

Estiu Jove: vesprada de jocs de taula

8

Cinefòrum al carrer

8

Cinefòrum al carrer

10

II Trobada Jove

10

II Trobada Jove

Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell dels Joves de Gandia
d’activitat

N.º de orden
según ficha de Consell dels Joves de Gandia
actividad

1

Curs de formació Erasmus+

1

Curso de formación Erasmus+

2

Servei Voluntari Europeu

2

Servicio Voluntario Europeo

5

Formacions d’associacions juvenils

5

Formaciones de asociaciones juveniles

6

Servei d’Estudis – Servei d’Assessorament Sociolaboral

6

Servei d’Estudis – Servicio de assessoramiento sociolaboral

7

XV Fira de l’Estudiant

7

XV Fira de l’Estudiant

12

Curs de Treball en Equip. Recursos

12

Curs de Treball en Equip. Recursos

15

Servei d’Informació i Assessorament a les associacions juvenils

15

Servei d’Informació i Assessorament a les A. J.

17

XIII Trobada de Joves de la Safor-Valldigna

17

XIII Trobada de Joves de la Safor-Valldigna

18

Calaix Jove

18

Calaix Jove
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Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell dels Joves de Gandia
d’activitat

15816

N.º de orden
según ficha de Consell dels Joves de Gandia
actividad

22

Campanya de promoció i difusió de les NTIC

22

Campanya de Promoció i Difusió de les N.T.I.C.

23

Carnet del CJG

23

Carnet del CJG

24

Defensa de la Platja de l’Auir

24

Defensa de la Platja de l’Auir

25

Campanyes de neteja d’espais naturals

25

Campañas de limpieza de espacios naturales

26

Servei d’informació de Participació social i juvenil

26

Servei d’Informació de Participació Social i Juvenil

27

Col·laboració amb altres entitats

27

Colaboración con otras entidades

28

Agermanament amb el CLJ de Badalona

28

Hermanamiento con el C.L.J. de Badalona

29

Xarxa de Consells Locals de Joventut – Activitats amb altres
consells locals de joventut

29

Xarxa de Consells Locals de Joventut – Actividades con
otros consejos locales de juventud

30

Campanya contra les drogodependències

30

Campanya contra les Drogodependències

31

Campanya pel Dia dels Enamorats

31

Campanya pel Dia dels Enamorats

32

El gran joc de la igualtat

32

El Gran Joc de la Igualtat

33

Campanya de promoció del Voluntariat Ecològic – XXIII
Voluntariat Ecològic

33

Campanya de Promoció del Voluntariat Ecològic – XXIII
Voluntariat Ecològic

34

Servei d’Assessorament Psicològic

34

Servei d’Assessorament Psicològic

35

Campanya de prevenció del VIH-SIDA

35

Campanya de Prevenció del VIH-SIDA

36

Campanya «En falles fes-ho segur»

36

Campanya «En falles fes-ho segur»

37

Dia de la Joventut

37

Dia de la Joventut

39

Activitats de la Setmana Cultural als IES

39

Actividades de la Setmana Cultural als IES

40

Consells i riscos per a fer-te un tattoo

40

Consejos y riesgos para hacerte un tattoo

42

Servei d’Informació d’Oci i Temps Lliure

42

Servei d’Informació d’Oci i Temps Lliure

43

Servei de Viatgeteca

43

Servei de Viatgeteca

44

Servei de Biblioteca

44

Servei de Biblioteca

45

Servei d’Ofimàtica i accés a internet

45

Servei d’Ofimàtica i Accés a Internet

46

Oficina d’Informació Jurídica

46

Oficina d’Informació Jurídica

47

Festival «Sona Baixet»

47

Festival «Sona Baixet»

50

Concurs d’audiovisuals

50

Concurs d’audiovisuals

53

Precious Plàstic

53

Precious Plàstic

54

Tesura

54

Tesura

55

Gandia Orgull

55

Gandia Orgull

Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell de la Joventut de Novelda
d’activitat
7

Jocs Esportius Club Escacs

Núm. d’ordre
segons la fitxa Consell de la Joventut d’Ontinyent
d’activitat

N.º de orden
según ficha de Consell de la Joventut de Novelda
actividad
7

Jocs Esportius Club Escacs

N.º de orden
según ficha de Consell de la Joventut d’Ontinyent
actividad

1

Informació Juvenil – Assessorament d’Estudis –
Assessorament Psicosexual

1

Informació Juvenil – Assesorament d’Estudis –
Assesorament Psicosexual

2

Campanya #Obrimelconsell

2

Campanya #Obrimelconsell

3

Campanya #Volemtornar?

3

Campanya #Volemtornar?

4

Fira de l’Estudiant

4

Fira de l’Estudiant

6

Concurs activa el So!

6

Concurs Activa el So!

7

Estiu Jove

7

Estiu Jove

10

3R Concurs escriptura crítica juvenil

10

3r Concurs Escriptura Crítica Juvenil

12

VI Fira d’Associacions

12

VI Fira d’Associacions

