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PLA DE TREBALL 2016-2019
PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA
- Difusió social i posada en valor de la tasca que desenvolupa l’APJCV
- Incrementar l’afiliació, amb tot tipus de professionals de joventut i a tota la Comunitat
Valenciana.
- Millorar la informació i la comunicació amb les persones associades i simpatitzants.
- Potenciar el coneixement i relació personal i professional de les persones associades, en
entorns formals i informals.
- Millorar la participació de les persones associades i simpatitzants en la consecució dels fins
de l’associació, mitjançant la creació de grups de treballs, consultes i enquestes virtuals, etc.
- Millorar la presència i representació de l’APJCV al territori de la Comunitat Valenciana,
entre altres, realitzant activitats a les tres províncies de manera que es facilite
l’associacionisme.
INTERLOCUCIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL
- Interlocució i col·laboració amb les administracions autonòmiques i provincials i el Consell
de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) per millorar les polítiques públiques de
joventut.
- Interlocució i col·laboració amb les administracions autonòmiques i provincials i els
sindicats per a millorar les condicions laborals dels i les professionals de joventut, tant a
l’empresa pública com la privada.
- Interlocució i col·laboració amb les universitats valencianes i altres col·legis i associacions
professionals per a millorar les polítiques públiques de joventut i les condicions laborals dels
i les professionals de joventut.
- Seguiment de la legislació, normatives, disposicions, plecs de contractació, ofertes
d’ocupació, etc., de les administracions autonòmiques, provincials i locals en l’àmbit juvenil,
denunciant en el seu cas qualsevol actuació contrària als interessos i drets dels i les
professionals de joventut, dels i de les joves i d’unes polítiques de joventut adequades.
PROFESSIONAL
- Difusió social i posada en valor de les polítiques públiques de joventut, com a dret de la
joventut i deure per a les administracions públiques, així como de les bones pràctiques en
matèria de treball a l’àmbit juvenil
- Difusió social i posada en valor de la tasca que realitzen els i les professionals de joventut,
posant-les en valor les diferents figures professionals:
- Defensar i exigir que l’oferta pública d’ocupació com a instrument per a la contractació
d’aquelles places que han de ser,
- Recolzar els professionals de joventut que patisquen situacions laborals injustes, denunciat
la seua situació.
- Millorar la formació de les persones associades i simpatitzants, mitjançant cursos,
ferramentes virtuals, etc.
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ORGANITZACIÓ INTERNA
- Presidència: obligacions estatutàries, representació pública i legal i interlocució política i
social.
- Vice-presidència: obligacions estatutàries, coordinar i supervisar el funcionament intern de
l’associació.
- Tresoreria: obligacions estatutàries, captació de noves persones associades.
- Secretaria: obligacions estatutàries
- Vocalia i grup de treball d’Alacant: enxarxar la província i comunicar-se bidireccionalment
amb la JD.
- Vocalia i grup de treball de Castelló: enxarxar la província i comunicar-se
bidireccionalment amb la JD
- Vocalia i grup de treball de Comunicació i difusió: publicació de notes de premsa,
publicació a les xarxes socials, manteniment de la web actualitzada, establir una Guia d’Estil
- Vocalia i grup de treball de Formació i bones pràctiques: organització d’activitats de
trobada i formació presencials i/o virtuals, difusió d’informació, recursos i materials
pedagògics, iniciatives, cursos, seminaris, etc.
- Vocalia i grup de treball de Relacions laborals, legislació i normativa: seguiment de plecs
de contractació i ofertes d’ocupació de les administracions autonòmiques, provincials i
locals, de l’aplicació dels convenis col·lectius, etc.
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