
 

 

 

 

 

INFORME:  

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS 

ACCEPTATS A L’ORDRE DEFINITIVA 

D’AJUDES EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
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Nº AL·LEGACIÓ: 1 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 1. Objecte 

1. Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les despeses corrents dels programes 
anuals d’activitats a realitzar durant l’any 2016, per les entitats relacionades en l’article 2 del present 
annex i que incloguen actuacions dirigides a: 

 

a) Foment i formació de l’associacionisme juvenil. 

b) Col·laboració i assessorament a les associacions juvenils. 

c) Foment de la participació de les dones joves. 

d) Promoció de l’associacionisme entre els joves immigrants. 

e) Informació juvenil. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Els Consells Locals de Joventut, a més de fomentar l’associacionisme, assessorar a les associacions 
juvenils, promoure la participació i l’informació juvenil, també desenvolupen activitats i accions per a 
estimular el desenvolupament personal i social de les persones joves, generar esperit crític i promoure 
la transformació social. Per això, considerem que ha d’haver una actuació en aquest sentit. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 1. Objecte 

2. Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les despeses corrents dels programes 
anuals d’activitats a realitzar durant l’any 2016, per les entitats relacionades en l’article 2 del present 
annex i que incloguen actuacions dirigides a: 

 

a) Foment i formació de l’associacionisme juvenil. 

b) Col·laboració i assessorament a les associacions juvenils. 

c) Foment de la participació de les dones joves. 

d) Promoció de l’associacionisme entre els joves immigrants. 

e) Informació juvenil. 

f) Desenvolupament personal i social de la joventut, generació d’esperit crític i 
promoció de la transformació social. 

 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 2 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 1. Objecte 

 
3. Aquestes ajudes són incompatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen 

convocades per qualsevol administració o entitat pública i privada. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Els Consells Locals de Joventut poden demanar més d’una ajuda per a aquesta finalitat, ja que estem 
parlant del programa anual d’activitats, i poden obtindre ajudes per al mateix programa d’altres 
administracions com pot ser l’ajuntament, la diputació, entitats privades, etc. 
El que sí que entenem que seria incompatible és obtindre diverses ajudes que, en la seua totalitat, 
suposen més d’un 100% del pressupost del programa a subvencionar. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 1. Objecte 
3. Aquestes ajudes són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen 

convocades per qualsevol administració o entitat pública i privada, sempre que la totalitat 
de les ajudes concedides a una mateixa entitat amb la mateixa finalitat no superen el 
100% del pressupost del programa subvencionat. 

 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 3 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 3. Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’art. 14 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, s’estableixen les següents obligacions dels beneficiaris: 

 
- Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini establits en aquell, i en tot cas 
abans del 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

El programa subvencionat, al ser el programa anual d’activitats, s’entén que s’ha d’estendre fins al 31 
de desembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 3. Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’art. 14 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, s’estableixen les següents obligacions dels beneficiaris: 

 
- Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini establits en aquell, i en tot cas 
abans del 31 de desembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 4 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 4. Procediment de concessió 
 

2. El procediment s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació de la corresponent convocatòria aprovada 
mitjançant una resolució de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives. 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Entenem que per a facilitar que la concessió de l’ajuda es produisca, com a molt tard, a final d’any, i 
donat que la convocatòria es farà per mitjà d’una resolució, que és un mecanisme molt més ràpid que 
una ordre, aquesta s’ha de publicar abans que finalitze el primer trimestre de l’exercici. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 4. Procediment de concessió 
 
2. El procediment s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació de la corresponent convocatòria aprovada 
mitjançant una resolució de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 
Aquesta resolució es publicarà abans de finalitzar el primer trimestre de l’exercici. 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 5 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
El procediment de concessió serà l’estudi i puntuació per part de la comissió de valoració de les 
sol·licituds presentades segons els criteris de valoració que s’estableixen a continuació. 

 
La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 100 punts d’acord amb la següent distribució 
de criteris: 

 

a) El programa general d’activitats es valorarà fins a un màxim de 60 punts d’acord amb els 
criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

b) El percentatge de finançament propi de l’entitat es valorarà fins a un màxim del 20 punts 
d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

d) La pàgina web de l’entitat es valorarà fins a un màxim del 18 punts d’acord amb els criteris 
que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. Per a valorar la pàgina web serà necessari que 
estiga desenvolupada tant en valencià com en castellà. 

e) Per la titularitat, per part de l’entitat sol·licitant de l’ajuda, d’un o més centres d’informació 
juvenil integrats en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil es concedirà 2 punts més. 

f) Es concedirà 10 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar treballadors 
amb diversitat funcional, sempre que aquesta circumstància s’haja acreditat per mitjà de l’aportació 
de la fotocòpia compulsada dels contractes dels treballadors discapacitats i dels seus certificats de 
minusvalidesa, expedits per l’organisme oficial competent, d’acord amb el que preveu la normativa 
vigent, junt amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat 
Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Proposem una nova estructura de la baremació basada en els següents raonaments: 
- El programa ha de tindre un pes elevat, donat que al mateix es poden veure els objectius, 

accions i activitats que assolirà el Consell Local amb la quantitat atorgada.  
- El finançament propi ha de tindre importància, però no ha de ser predominant, ja que la 

realitat dels Consells Locals de Joventut fa que, com a entitats representatives i amb vocació 
d’ens públic, tinguen clarament un gran percentatge de finançament d’ajudes i convenis 

públics, reduint el finançament propi a un percentatge molt reduït. 
- Entenem que la forma de valorar les publicacions i la pàgina web de l’entitats, tal com es 

proposa a les bases de 2015, és escaient, ja que es valora tot allò que produeix i edita el 
Consell Local (llibres, revistes, pàgina web, presència en xarxes socials), i la promoció del 

valencià dins de les anteriors. 
- Al tractar-se d’entitats sensibilitzades amb la situació sociolaboral dels joves, i donat que 

l’ajuda prové de la Conselleria competent en matèria de joventut, proposem que es facilite 
igualment l’accés als llocs de treball d’aquestes entitats de persones joves que provinguen 

del sistema de Garantia Juvenil. 
 

 

 

 



 
TEXT ALTERNATIU: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
El procediment de concessió serà l’estudi i puntuació per part de la comissió de valoració de les 
sol·licituds presentades segons els criteris de valoració que s’estableixen a continuació. 

 
La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 100 punts d’acord amb la següent distribució 
de criteris: 

 

c) El programa general d’activitats es valorarà fins a un màxim de 64 punts d’acord amb els 
criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

d) El percentatge de finançament propi de l’entitat es valorarà fins a un màxim del 10 punts 
d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

g) Les publicacions generades per l’entitat, així com la seua pàgina web es valoraran fins a 
un màxim del 12 punts d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes.  

h) L’ús del valencià en les publicacions i pàgina web anteriors es valorarà fins a un màxim 
de 6 punts, d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

i) Per la titularitat, per part de l’entitat sol·licitant de l’ajuda, d’un o més centres d’informació 
juvenil integrats en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil es concedirà 2 punts més. 

j) Es concedirà 3 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar treballadors 
amb diversitat funcional, sempre que aquesta circumstància s’haja acreditat per mitjà de l’aportació 
de la fotocòpia compulsada dels contractes dels treballadors discapacitats i dels seus certificats de 
minusvalidesa, expedits per l’organisme oficial competent, d’acord amb el que preveu la normativa 
vigent, junt amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat 
Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

k) Es concedirà 3 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar treballadors 
joves que estiguen inscrits en el sistema de Garantia Juvenil, sempre que aquesta circumstància 
s’haja acreditat per mitjà de l’aportació de la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa 
d’aquesta situació, expedits per l’organisme oficial competent, d’acord amb el que preveu la normativa 
vigent, junt amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat 
Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

 
 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA PARCIALMENT: 
 

L’IVAJ ha tingut en compte algunes de les motivacions que sustentaven l’al·legació, encara que no ha 
seguit la proposta de baremació que proposàvem. Finalment, la baremació serà de la següent manera: 
 

a) Programa general d’activitats: Fins a 70 punts 
a. Activitats programades: 30 punts 
b. Grau finançament propi del programa: 5 punts 
c. Número d’associacions juvenils participants: 10 punts 
d. Col·laboració amb altres entitats externes: 5 punts 
e. Incidència del programa amb joves en risc d’exclusió: 20 punts 

b) Percentatge finançament propi de l’entitat a l’exercici anterior: 10 punts 
c) Pàgina web de l’entitat: 8 punts 
d) Titularitat d’un centre d’informació juvenil: 2 punts 
e) Tindre contractat personal amb diversitat funcional: 10 punts 

 

 

 

 

 



 
 

Nº AL·LEGACIÓ: 6 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 12. Criteris de modificació de la resolució 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, la 
obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o 
ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució de concessió. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Entenem que només pot haver un condicionant per a la modificació de la resolució relacionat amb 
l’obtenció de ajudes d’altres administracions públiques o ens públics o privats, que seria aquell 
en el qual l’obtenció d’altres ajudes amb la mateixa finalitat suposara l’obtenció de més del 100% 
del pressupost del programa subvencionat. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 12. Criteris de modificació de la resolució 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, la 
obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o 
ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, amb la mateixa finalitat, que suposen 
l’obtenció de finançament de més d’un 100% del pressupost del programa objecte de la 
subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 

 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 7 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 14. Pagament de la subvenció 

1. El règim de pagaments de la subvenció serà el següent: 
- El 30 per cent de l’import total s’abonarà anticipadament després de la firma de l’ordre de 
convocatòria de la subvenció. Aquestes entitats quedaran exonerades de l’obligació de prestar la 
garantia que s’estableix en 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, en estar dins dels supòsits 
de l’article 171.5 

a) de la mateixa llei. 
- La resta s’abonarà amb la justificació prèvia de la totalitat de la quantitat subvencionada en el 
termini que s’establisca en la convocatòria. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Donat que hem proposat que la resolució de convocatòria es publique sempre abans de finalitzat 
el primer trimestre de l’any, entenem que els terminis administratius permetran la concessió de 
les ajudes, en tot cas, abans de que finalitze juny. Per aquest motiu, entem que el mecanisme de 
pagament per a entitats juvenils és interessant també per a Consells Locals, ja que permetrà que 
aquells Consells Locals que obtinguen l’adjuda poder justificat immediat una quantitat de fins al 
50% de la quantitat atorgada, i rebre automàticament aquesta quantitat, podent obtindre liquiditat 
suficient per a executar i justificar la resta de l’ajuda en temps i forma, i rebre la resta de quantitat 
de la subvenció abans d’acabar l’exercici. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 14. Pagament de la subvenció 

1. El pagament d’aquestes ajudes es podrà realitzar per mitjà de dos lliuraments parcials al llarg de 
l’exercici pressupostari, després de la justificació documental efectiva i correcta aplicació de les 
despeses que siguen conseqüència de les activitats objecte d'aquestes. 

 
Aquests pagaments es realitzaran en els terminis següents: 

- Fins al 50% de l’ajuda concedida abans de l’1 de setembre de l’exercici  pressupostari 

- La resta abans d’acabar l’exercici pressupostari. 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA PARCIALMENT: 
 

L’IVAJ, en l’ordre definitiva, continua apostant per lliurar als Consells Locals de Joventut el 30% 
automàticament amb la concessió de la subvenció, fins el següent 20% una vegada es justifique el 
primer 50% de l’ajuda abans de l’1 de setembre, i la resta una vegada es justifique l’altre 50%. 
 
Es compleix amb la finalitat de l’al·legació, que buscava afavorir uns pagaments de la subvenció que 
facilitaren la disposició de liquiditat als Consells de Joventut, però, d’altra banda, no s’aplica la proposta 
d’abonar l’import final abans d’acabar l’exercici pressupostari. 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 8 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
La realització d’activitats per a les quals s’hi ha concedit la subvenció es justificarà per mitjà de la 
presentació de la documentació següent: 

 

1. Memòria justificativa de les activitats realitzades que són objecte de la subvenció. Haurà de 
detallar. 

1.1 Les actuacions realitzades amb la seua descripció, data i lloc. 

1.2 El nombre de destinataris per cada una d’elles, amb especificació d’edat i sexe. 

1.3 Grau de compliment de l’objectiu proposat amb indicadors (p. ex.: alt, mitjà o baix). 

1.4 Annex fotogràfic de cada actuació. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Per a simplificar el mecanisme de justificació, i ja que els programes subvencionats són molt amples i 
amb moltes actuacions, proposem que l’annex fotogràfic es puga presentar en format electrònic, per 
estalviar paper i poder generar arxius i magatzems digitals amb les imatges. En la mateixa memòria es 
pot incloure un enllaç a la carpeta online o espai web amb les imatges. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
La realització d’activitats per a les quals s’hi ha concedit la subvenció es justificarà per mitjà de la 
presentació de la documentació següent: 

 

1. Memòria justificativa de les activitats realitzades que són objecte de la subvenció. Haurà de detallar. 

- Les actuacions realitzades amb la seua descripció, data i lloc. 

- El nombre de destinataris per cada una d’elles, amb especificació d’edat i sexe. 

- Grau de compliment de l’objectiu proposat amb indicadors (p. ex.: alt, mitjà o baix). 

- Annex fotogràfic de cada actuació, en format paper o digital. 
 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 
 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 9 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 

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 el dia 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la 
subvenció, ambdós inclosos. Si el termini comprés entre l’endemà d’aquell en què tinga lloc la notificació 
de la resolució de concessió i el dia 30 de novembre fóra inferior a 10 dies hàbils, la data final del 
termini es prorrogarà automàticament fins el dia en què es complisquen 10 dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió. 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Ja que hem proposat que la publicació de la resolució amb la convocatòria, que dona començament al 
procés de concessió de la subvenció, serà sempre abans que finalitze el primer trimestre, els 
procediments i terminis administratius posteriors faran que, en cap cas, la subvenció s’atorgue abans 
que finalitze el mes de juliol. Per tant, considerem que no cal fer referència als 10 dies hàbils en cas 
que la resolució amb la concessió arribe amb menys de 10 dies respecte de la data màxima de 
justificació, ja que entenem que aquesta problemàtica no es donarà, sempre que es blinde la data 
màxima de publicació de la convocatòria. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
 
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 el dia 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la 
subvenció, ambdós inclosos. 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nº AL·LEGACIÓ: 10 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 1. Objecte 

1. Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les despeses corrents dels programes 
anuals d’activitats de caràcter social i de voluntariat a desenvolupar durant l’any 2016 per les 
entitats i associacions relacionades en l’article 2 del present annex, i que incloguen actuacions en 
algun dels següents camps prioritaris: 

a) Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus de 
discriminació. 

b) Foment i formació del voluntariat juvenil. 

c) Accions dirigides a col·lectius de joves amb risc d’exclusió social (en particular, persones amb 
diversitat funcional, minories ètniques, població reclusa, immigrants, malalts, drogodependents, 
etc.). 

d) Accions dirigides a enfortir les relacions intergeneracionals. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Les entitats juvenils també desenvolupen activitats i accions per a estimular el desenvolupament 
personal i social de les persones joves, generar esperit crític i promoure la transformació social. Per 
això, considerem que ha d’haver una actuació en aquest sentit. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

1. Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les despeses corrents dels programes 
anuals d’activitats de caràcter social i de voluntariat a desenvolupar durant l’any 2016 per les entitats i 
associacions relacionades en l’article 2 del present annex, i que incloguen actuacions en algun dels 
següents camps prioritaris: 

a. Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus de 
discriminació. 

b. Foment i formació del voluntariat juvenil. 
c. Accions dirigides a col·lectius de joves amb risc d’exclusió social (en particular, persones amb 

diversitat funcional, minories ètniques, població reclusa, immigrants, malalts, 
drogodependents, etc.). 

d. Accions dirigides a enfortir les relacions intergeneracionals. 
e. Desenvolupament personal i social de la joventut, generació d’esperit crític i promoció de la 

transformació social. 
 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 11 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 1. Objecte 

 
4. Aquestes ajudes són incompatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen 

convocades per qualsevol administració o entitat pública i privada. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Les entitats juvenils poden demanar més d’una ajuda per a aquesta finalitat, ja que estem parlant del 
programa anual d’activitats, i poden obtindre ajudes per al mateix programa d’altres administracions 
com pot ser l’ajuntament, la diputació, entitats privades, etc. 
El que sí que entenem que seria incompatible és obtindre diverses ajudes que, en la seua totalitat, 
suposen més d’un 100% del pressupost del programa a subvencionar. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 1. Objecte 
4. Aquestes ajudes són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen 

convocades per qualsevol administració o entitat pública i privada, sempre que la totalitat 
de les ajudes concedides a una mateixa entitat amb la mateixa finalitat no superen el 
100% del pressupost del programa subvencionat. 

 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 12 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 3. Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’art. 14 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, s’estableixen les següents obligacions dels beneficiaris: 

 
- Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini establits en aquell, i en tot cas 
abans del 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

El programa subvencionat, al ser el programa anual d’activitats, s’entén que s’ha d’estendre fins al 31 
de desembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 3. Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’art. 14 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, s’estableixen les següents obligacions dels beneficiaris: 

 
- Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini establits en aquell, i en tot cas 
abans del 31 de desembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 13 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 4. Procediment de concessió 
 

3. El procediment s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació de la corresponent convocatòria aprovada 
mitjançant una resolució de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives. 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Entenem que per a facilitar que la concessió de l’ajuda es produisca, com a molt tard, a final d’any, i 
donat que la convocatòria es farà per mitjà d’una resolució, que és un mecanisme molt més ràpid que 
una ordre, aquesta s’ha de publicar abans que finalitze el primer trimestre de l’exercici. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 4. Procediment de concessió 
 
2. El procediment s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació de la corresponent convocatòria aprovada 
mitjançant una resolució de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 
Aquesta resolució es publicarà abans de finalitzar el primer trimestre de l’exercici. 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 14 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
El procediment de concessió serà l’estudi i puntuació per part de la comissió de valoració de les 
sol·licituds presentades segons els criteris de valoració que s’estableixen a continuació. 

 
La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 100 punts d’acord amb la següent distribució 
de criteris: 

 

a) El programa general d’activitats es valorarà fins a un màxim de 50 punts d’acord amb els 
criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

b) La implantació territorial de l’entitat sol·licitant de l’ajuda es valorarà fins a un màxim de 15 
punts d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

c) El percentatge de finançament propi de l’entitat es valorarà fins a un màxim de 15 punts 
d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

d) La pàgina web de l’associació es valorarà fins a un màxim del 5 del total de la puntuació 
màxima possible d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes.  
Per a valorar la pàgina web serà necessari que estiga desenvolupada tant en valencià com en 
castellà. 

e) Per la titularitat, per part de l’entitat sol·licitant de l’ajuda, d’un o més centres d’informació 
juvenil integrats en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil, es concediran 5 punts més. 

f) Es concedirà 10 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar un 
percentatge de treballadors discapacitats superior respecte a la plantilla de l’entitat amb 
anterioritat a la data de publicació de la convocatòria de les ajudes, sempre que aquesta 
circumstància s’haja acreditat per mitjà de l’aportació de la fotocòpia compulsada dels 
contractes dels treballadors discapacitats i dels seus certificats de minusvalidesa, expedits per 
l’organisme oficial competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent, junt amb els 
corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de 
les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Proposem una nova estructura de la baremació basada en els següents raonaments: 
- El programa ha de tindre un pes elevat, donat que al mateix es poden veure els objectius, 

accions i activitats que assolirà el Consell Local amb la quantitat atorgada.  
- El finançament propi ha de tindre importància, però la seua importància ha d’anar en línia amb 

la impotència d’altres aspectes, com les publicacions i presència web de l’entitat o la 
implantació territorial. 

- Entenem que la forma de valorar les publicacions i la pàgina web de l’entitats, tal com es 
proposa a les bases de 2015, és escaient, ja que es valora tot allò que produeix i edita l’entitat 
(llibres, revistes, pàgina web, presència en xarxes socials), i la promoció del valencià dins de 
les anteriors. 

- La titularitat d’un CIJ, des de la nostra perspectiva, no ha de tindre tanta preponderànc ia, ja 
que no es tracta d’una activitat directament relacionada amb les actuacions prioritàries de 
l’article 1 punt 1. 

- Al tractar-se d’entitats sensibilitzades amb la situació sociolaboral dels joves, i donat que 
l’ajuda prové de la Conselleria competent en matèria de joventut, proposem que es facilite 
igualment l’accés als llocs de treball d’aquestes entitats de persones joves que provinguen del 
sistema de Garantia Juvenil. 



 
 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
El procediment de concessió serà l’estudi i puntuació per part de la comissió de valoració de les 
sol·licituds presentades segons els criteris de valoració que s’estableixen a continuació. 
 

a) El programa general d’activitats es valorarà fins a un màxim de 50 punts d’acord amb els criteris 
que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

b) La implantació territorial de l’entitat sol·licitant de l’ajuda es valorarà fins a un màxim de 15 
punts d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

c) El percentatge de finançament propi de l’entitat es valorarà fins a un màxim de 12 punts d’acord 
amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

d) Les publicacions generades per l’entitat, així com la seua pàgina web es valoraran fins a un 
màxim del 10 punts d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les 
ajudes.  

e) L’ús del valencià en les publicacions i pàgina web anteriors es valorarà fins a un màxim de 5 
punts, d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

f) Per la titularitat, per part de l’entitat sol·licitant de l’ajuda, d’un o més centres d’informació juvenil 
integrats en la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil es concedirà 2 punts més. 

g) Es concedirà 3 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar treballadors amb 
diversitat funcional, sempre que aquesta circumstància s’haja acreditat per mitjà de l’aportació 
de la fotocòpia compulsada dels contractes dels treballadors discapacitats i dels seus certificats 
de minusvalidesa, expedits per l’organisme oficial competent, d’acord amb el que preveu la 
normativa vigent, junt amb els corresponents models dels impresos justificatius de les 
cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

h) Es concedirà 3 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar treballadors joves 
que estiguen inscrits en el sistema de Garantia Juvenil, sempre que aquesta circumstància 
s’haja acreditat per mitjà de l’aportació de la fotocòpia compulsada de la documentació 
acreditativa d’aquesta situació, expedits per l’organisme oficial competent, d’acord amb el que 
preveu la normativa vigent, junt amb els corresponents models dels impresos justificatius de 
les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 15 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 12. Criteris de modificació de la resolució 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, la 
obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o 
ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució de concessió. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Entenem que només pot haver un condicionant per a la modificació de la resolució relacionat amb 
l’obtenció de ajudes d’altres administracions públiques o ens públics o privats, que seria aquell 
en el qual l’obtenció d’altres ajudes amb la mateixa finalitat suposara l’obtenció de més del 100% 
del pressupost del programa subvencionat. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 12. Criteris de modificació de la resolució 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, la 
obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o 
ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, amb la mateixa finalitat, que suposen 
l’obtenció de finançament de més d’un 100% del pressupost del programa objecte de la 
subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 

 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 16 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 15. Despeses subvencionables:  
Seran 
subvencionables: 

a) Les despeses corrents derivades del programa subvencionat. Queda exclòs d’aquestes 
despeses les generals de manutenció i restauració excepte les despeses de restauració implíciets 
en l’estada d’albergs, residències, campaments, etc, en els que les entitats organitzen les 
activitats.  

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Proposem que, a l’igual que en el cas dels Consells Locals, es permeta dedicar fins a un 30% per 
a despeses de manutenció i restauració associades a la participació en activitats del CJCV, ja 
que les entitats juvenils també hi formen part i poden dedicar, en alguna circumstància, despeses 
en aquest sentit. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 15. Despeses subvencionables:  
Seran 
subvencionables: 

a) Les despeses corrents derivades del programa subvencionat. Queda exclòs d’aquestes despeses 
les generals de manutenció i restauració excepte les despeses de restauració implíciets en 
l’estada d’albergs, residències, campaments, etc, en els que les entitats organitzen les activitats. 
Les despeses de manutenció i restauració derivades dels desplaçaments que es puguen realitzar  
al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, no podran excedir el 30 per cent de l’import 
total subvencionat. 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 17 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
La realització d’activitats per a les quals s’hi ha concedit la subvenció es justificarà per mitjà de la 
presentació de la documentació següent: 

 

2. Memòria justificativa de les activitats realitzades que són objecte de la subvenció. Haurà de 
detallar. 

2.1 Les actuacions realitzades amb la seua descripció, data i lloc. 

2.2 El nombre de destinataris per cada una d’elles, amb especificació d’edat i sexe. 

2.3 Grau de compliment de l’objectiu proposat amb indicadors (p. ex.: alt, mitjà o baix). 

2.4 Annex fotogràfic de cada actuació. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Per a simplificar el mecanisme de justificació, i ja que els programes subvencionats són molt amples i 
amb moltes actuacions, proposem que l’annex fotogràfic es puga presentar en format electrònic, per 
estalviar paper i poder generar arxius i magatzems digitals amb les imatges. En la mateixa memòria es 
pot incloure un enllaç a la carpeta online o espai web amb les imatges. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
La realització d’activitats per a les quals s’hi ha concedit la subvenció es justificarà per mitjà de la 
presentació de la documentació següent: 

 

1. Memòria justificativa de les activitats realitzades que són objecte de la subvenció. Haurà de detallar. 

- Les actuacions realitzades amb la seua descripció, data i lloc. 

- El nombre de destinataris per cada una d’elles, amb especificació d’edat i sexe. 

- Grau de compliment de l’objectiu proposat amb indicadors (p. ex.: alt, mitjà o baix). 

- Annex fotogràfic de cada actuació, en format paper o digital. 
 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 18 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 

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 el dia 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la 
subvenció, ambdós inclosos. Si el termini comprés entre l’endemà d’aquell en què tinga lloc la notificació 
de la resolució de concessió i el dia 30 de novembre fóra inferior a 10 dies hàbils, la data final del 
termini es prorrogarà automàticament fins el dia en què es complisquen 10 dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió. 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Ja que hem proposat que la publicació de la resolució amb la convocatòria, que dona començament al 
procés de concessió de la subvenció, serà sempre abans que finalitze el primer trimestre, els 
procediments i terminis administratius posteriors faran que, en cap cas, la subvenció s’atorgue abans 
que finalitze el mes de juliol. Per tant, considerem que no cal fer referència als 10 dies hàbils en cas 
que la resolució amb la concessió arribe amb menys de 10 dies respecte de la data màxima de 
justificació, ja que entenem que aquesta problemàtica no es donarà, sempre que es blinde la data 
màxima de publicació de la convocatòria. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
 
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 el dia 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la 
subvenció, ambdós inclosos. 
 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
APUNT: Hi ha una modificació considerable sobre l’esborrany de les bases que es va publicar per a fer 

al·legacions, i sobre el qual vam treballar: 

ANNEX II: ENTITATS JUVENILS 

Esborrany 

Article 14. Pagament de la subvenció: 
1. El pagament d’aquestes ajudes es podrà realitzar per mitjà de dos lliuraments parcials al llarg 
de l’exercici pressupostari, després de la justificació documental efectiva i correcta aplicació de 
les despeses que siguen conseqüència de les activitats objecte d'aquestes. 

 
Aquests pagaments es realitzaran en els terminis següents: 

- Fins al 50% de l’ajuda concedida abans de l’1 de setembre de l’exercici 
pressupostari 

- La resta abans d’acabar l’exercici pressupostari. 
 

 

Definitives 

Article 15. Pagament de la subvenció: 
1. El pagament d’aquestes ajudes es podrà realitzar per mitjà de dos lliuraments parcials al llarg 
de l’exercici pressupostari, després de la justificació documental efectiva i correcta aplicació de 
les despeses que siguen conseqüència de les activitats objecte d'aquestes. 

 
Aquests pagaments es realitzaran en els terminis següents: 

- Fins al 50% de l’ajuda concedida abans de l’1 de setembre de l’exercici 
pressupostari 

- La resta s’abonarà, prèvia justificació de l’import que falta fins a completer el total 
de la subvenció en el termini que estableix l’article 17 d’aquest annex. 

 

 

Comentari:  

Amb aquesta moficació, l’IVAJ deixar de comprometre’s a fer el pagament de la subvenció abans que 
finalitze l’exercici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 19 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 1. Objecte 

 
5. Aquestes ajudes són incompatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen 

convocades per qualsevol administració o entitat pública i privada. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Les entitats titulars d’escoles d’animació poden demanar més d’una ajuda per a aquesta finalitat, ja que 
estem parlant del programa anual d’activitats, i poden obtindre ajudes per al mateix programa d’altres 
administracions com pot ser l’ajuntament, la diputació, entitats privades, etc. 
El que sí que entenem que seria incompatible és obtindre diverses ajudes que, en la seua totalitat, 
suposen més d’un 100% del pressupost del programa a subvencionar. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 1. Objecte 
5. Aquestes ajudes són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen 

convocades per qualsevol administració o entitat pública i privada, sempre que la totalitat 
de les ajudes concedides a una mateixa entitat amb la mateixa finalitat no superen el 
100% del pressupost del programa subvencionat. 

 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 20 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 3. Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’art. 14 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, s’estableixen les següents obligacions dels beneficiaris: 

 
- Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini establits en aquell, i en tot cas 
abans del 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

El programa subvencionat, al ser el programa anual d’activitats, s’entén que s’ha d’estendre fins al 31 
de desembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 3. Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’art. 14 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, s’estableixen les següents obligacions dels beneficiaris: 

 
- Realitzar el programa subvencionat en la forma, condicions i termini establits en aquell, i en tot cas 
abans del 31 de desembre de l’exercici a què s’aplica la subvenció. 

 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 21 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 4. Procediment de concessió 
 

4. El procediment s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació de la corresponent convocatòria aprovada 
mitjançant una resolució de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives. 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Entenem que per a facilitar que la concessió de l’ajuda es produisca, com a molt tard, a final d’any, i 
donat que la convocatòria es farà per mitjà d’una resolució, que és un mecanisme molt més ràpid que 
una ordre, aquesta s’ha de publicar abans que finalitze el primer trimestre de l’exercici. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 4. Procediment de concessió 
 
2. El procediment s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació de la corresponent convocatòria aprovada 
mitjançant una resolució de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 
Aquesta resolució es publicarà abans de finalitzar el primer trimestre de l’exercici. 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 22 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
El procediment de concessió serà l’estudi i puntuació per part de la comissió de valoració de les 
sol·licituds presentades segons els criteris de valoració que s’estableixen a continuació. 

 
La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 100 punts d’acord amb la següent distribució 
de criteris: 

 

a) Les activitats formatives objecte de subvenció, segons el que disposa l’apartat primer 
d’aquest annex, tindrà un valor màxim de 50 punts, d’acord amb els criteris que s’establisquen en la 
convocatòria de les ajudes. 

b) La publicacions i material formatiu relacionat amb els cursos de formació en animació 
juvenil, d’entre els referits en l’apartat primer d’aquest annex, es valorarà fins a un màxim del 20 punts, 
d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

c) La promoció i ús del valencià tant en els cursos de formació com en el material i 
publicacions establits en l’apartat anterior es valorarà fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els 
criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

d) El percentatge de finançament propi de l’entitat es valorarà fins a un màxim del 10 punts, 
d’acord amb criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

e) Es concedirà 10 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar un 
percentatge de treballadors discapacitats superior respecte a la plantilla de l’entitat amb anterioritat a 
la data de publicació de la convocatòria de les ajudes, sempre que aquesta circumstància s’haja 
acreditat per mitjà de l’aportació de la fotocòpia compulsada dels contractes dels treballadors 
discapacitats i dels certificats de minusvalidesa d'aquests expedits per l’organisme oficial competent, 
d’acord amb el que preveu la normativa vigent, junt amb els corresponents models dels impresos 
justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Proposem una nova estructura de la baremació basada en els següents raonaments: 
- El programa ha de tindre un pes elevat, donat que al mateix es poden veure els objectius, 

accions i activitats que assolirà l’entitat titular de l’escola de formació amb la quantitat 
atorgada.  

- El finançament propi ha de tindre importància, però ha d’anar en consonància amb altres 
criteris, a més tenint en compte que les entitats beneficiàries, per les pròpies bases, són 
entitats que es dedicaran fonamentalment a la formació en matèria d’animació dels seus 
voluntaris i voluntàries. 

- Entenem que les publicacions i material formatiu han de tindre un gran importància, ja que són 
materials derivats de les accions formatives de l’escola de formació. 

- Al tractar-se d’entitats sensibilitzades amb la situació sociolaboral dels joves, i donat que 
l’ajuda prové de la Conselleria competent en matèria de joventut, proposem que es facilite 
igualment l’accés als llocs de treball d’aquestes entitats de persones joves que provinguen del 
sistema de Garantia Juvenil. 

 

 



 
TEXT ALTERNATIU: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
El procediment de concessió serà l’estudi i puntuació per part de la comissió de valoració de les 
sol·licituds presentades segons els criteris de valoració que s’estableixen a continuació. 

 
La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 100 punts d’acord amb la següent distribució 
de criteris: 

 

a) Les activitats formatives objecte de subvenció, segons el que disposa l’apartat primer d’aquest 
annex, tindrà un valor màxim de 50 punts, d’acord amb els criteris que s’establisquen en la 
convocatòria de les ajudes. 

b) La publicacions i material formatiu relacionat amb els cursos de formació en animació juvenil, 
d’entre els referits en l’apartat primer d’aquest annex, es valorarà fins a un màxim del 24 punts, 
d’acord amb els criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

c) La promoció i ús del valencià tant en els cursos de formació com en el material i publicacions 
establits en l’apartat anterior es valorarà fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els criteris 
que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

d) El percentatge de finançament propi de l’entitat es valorarà fins a un màxim del 10 punts, 
d’acord amb criteris que s’establisquen en la convocatòria de les ajudes. 

e) Es concedirà 3 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar treballadors amb 
diversitat funcional, sempre que aquesta circumstància s’haja acreditat per mitjà de l’aportació 
de la fotocòpia compulsada dels contractes dels treballadors discapacitats i dels seus 
certificats de minusvalidesa, expedits per l’organisme oficial competent, d’acord amb el que 
preveu la normativa vigent, junt amb els corresponents models dels impresos justificatius de 
les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

f) Es concedirà 3 punts més a la sol·licitud d’aquella entitat que acredite ocupar treballadors 
joves que estiguen inscrits en el sistema de Garantia Juvenil, sempre que aquesta 
circumstància s’haja acreditat per mitjà de l’aportació de la fotocòpia compulsada de la 
documentació acreditativa d’aquesta situació, expedits per l’organisme oficial competent, 
d’acord amb el que preveu la normativa vigent, junt amb els corresponents models dels 
impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions de l’IRPF en 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 

 

 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 23 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 12. Criteris de modificació de la resolució 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, la 
obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o 
ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució de concessió. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Entenem que només pot haver un condicionant per a la modificació de la resolució relacionat amb 
l’obtenció de ajudes d’altres administracions públiques o ens públics o privats, que seria aquell 
en el qual l’obtenció d’altres ajudes amb la mateixa finalitat suposara l’obtenció de més del 100% 
del pressupost del programa subvencionat. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 12. Criteris de modificació de la resolució 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, la 
obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o 
ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, amb la mateixa finalitat, que suposen 
l’obtenció de finançament de més d’un 100% del pressupost del programa objecte de la 
subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 

 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 24 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
La realització d’activitats per a les quals s’hi ha concedit la subvenció es justificarà per mitjà de la 
presentació de la documentació següent: 

 

3. Memòria justificativa de les activitats realitzades que són objecte de la subvenció. Haurà de 
detallar. 

3.1 Les actuacions realitzades amb la seua descripció, data i lloc. 

3.2 El nombre de destinataris per cada una d’elles, amb especificació d’edat i sexe. 

3.3 Grau de compliment de l’objectiu proposat amb indicadors (p. ex.: alt, mitjà o baix). 

3.4 Annex fotogràfic de cada actuació. 
 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Per a simplificar el mecanisme de justificació, i ja que els programes subvencionats són molt amples i 
amb moltes actuacions, proposem que l’annex fotogràfic es puga presentar en format electrònic, per 
estalviar paper i poder generar arxius i magatzems digitals amb les imatges. En la mateixa memòria es 
pot incloure un enllaç a la carpeta online o espai web amb les imatges. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
La realització d’activitats per a les quals s’hi ha concedit la subvenció es justificarà per mitjà de la 
presentació de la documentació següent: 

 

2. Memòria justificativa de les activitats realitzades que són objecte de la subvenció. Haurà de detallar. 

- Les actuacions realitzades amb la seua descripció, data i lloc. 

- El nombre de destinataris per cada una d’elles, amb especificació d’edat i sexe. 

- Grau de compliment de l’objectiu proposat amb indicadors (p. ex.: alt, mitjà o baix). 

- Annex fotogràfic de cada actuació, en format paper o digital. 
 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 
 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 25 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 

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 el dia 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la 
subvenció, ambdós inclosos. Si el termini comprés entre l’endemà d’aquell en què tinga lloc la notificació 
de la resolució de concessió i el dia 30 de novembre fóra inferior a 10 dies hàbils, la data final del 
termini es prorrogarà automàticament fins el dia en què es complisquen 10 dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió. 

 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Ja que hem proposat que la publicació de la resolució amb la convocatòria, que dona començament al 
procés de concessió de la subvenció, serà sempre abans que finalitze el primer trimestre, els 
procediments i terminis administratius posteriors faran que, en cap cas, la subvenció s’atorgue abans 
que finalitze el mes de juliol. Per tant, considerem que no cal fer referència als 10 dies hàbils en cas 
que la resolució amb la concessió arribe amb menys de 10 dies respecte de la data màxima de 
justificació, ja que entenem que aquesta problemàtica no es donarà, sempre que es blinde la data 
màxima de publicació de la convocatòria. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 16. Termini i forma de justificació de les ajudes 
 
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 el dia 30 de novembre de l’exercici a què s’aplica la 
subvenció, ambdós inclosos. 
 

 

RESULTAT: 

NO ACCEPTADA 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº AL·LEGACIÓ: 26 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 11. Resolució i termini 
5. La resolució de concessió esgota la via administrativa i, en contra, es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la 
publicació, de conformitat amb allò que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  

 
 

EXPLICACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ O SUGGERIMENT: 

Proposem que les entitats puguem interposar recurs potestatiu previ a la finalització de la via 
administrativa. En convocatòries anteriors s’han presentat recursos potestatius després de la publicació 
de la concessió i als mateixos s’ha demostrat que les entitats que els presentaven tenien raó. 

 

TEXT ALTERNATIU: 

Article 11. Resolució i termini 
5. La resolució de concessió esgota la via administrativa i, en contra, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant, prèviament es podrà interposar, potestativament, 
recurs de reposició conforme a l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les  Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

 

RESULTAT: 

ACCEPTADA I RECOLLIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº SUGGERIMENT: 1 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

X ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
 

 

EXPLICACIÓ DEL SUGGERIMENT: 

Suggerim que es concreten més els mecanismes i puntuacions que es seguiran per a cadascun dels 
criteris que es valoraran en cada sol·licitud, tal com es pormenoritzen a les bases de 2015. 
 
Si aquests criteris es fixaran a les resolucions de convocatòria de cadascuna de les ajudes, des del 
CJCV demanem una reunió prèvia a la seua publicació amb l’IVAJ.GVA JOVE per tal de valorar de 
manera conjunta la pormenorització de les bases. 

 

RESULTAT: 

ACCEPTAT PARCIALMENT: 
 

L’IVAJ ha pormenoritzat els criteris i puntuacions per a valorar les sol·licituds. 
 
No obstant això, no s’ha convocat al CJCV a cap reunió per posar en comú aquesta pormenorització, 
prèviament a la seua inclusió en les bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº SUGGERIMENT: 2 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

2. No seran subvencionables aquells programes en què s’incloga alguna de les accions següents: 

a) Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de raça, 
sexe, religió, o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona. 

b) Activitats acadèmiques. 

c) Viatges desproveïts d’un interès cultural i social clar. 

d) Activitats amb finalitat lucrativa. 

e) Activitats que fomenten o puguen incitar, directament o indirectament, a l’ús de drogues, 
alcohol o tabac, o que en realitzen apologia del consum. 

f) Activitats exclusivament esportives. 
 

 

EXPLICACIÓ DEL SUGGERIMENT: 

Cal acotar el que s’enten per activitats acadèmiques. Entenem que es fa referència a activitats 
d’Educació Formal (universitàries, formació professional, etc.), però pensem que cal especificar-ho, ja 
que pot donar lloc a confusió i identificar també en eixe apartat qualsevol tips d’activitat formativa. 

 

RESULTAT: 

ACCEPTAT I RECOLLIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº SUGGERIMENT: 3 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 2. Beneficiaris 
 
2. S’exclouen com a possibles destinataris d’aquesta Ordre les confederacions, federacions i 

associacions d’alumnes que desenvolupen les seues activitats tant en l’àmbit universitari com en 
el no-universitari, i les seccions juvenils dels partits polítics i de les organitzacions sindicals. 

 
 

EXPLICACIÓ DEL SUGGERIMENT: 

NO RECOLLIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº SUGGERIMENT: 4 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

X ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

 ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
 

 

EXPLICACIÓ DEL SUGGERIMENT: 

Suggerim que es concreten més els mecanismes i puntuacions que es seguiran per a cadascun dels 
criteris que es valoraran en cada sol·licitud, tal com es pormenoritzen a les bases de 2015. 
 
Si aquests criteris es fixaran a les resolucions de convocatòria de cadascuna de les ajudes, des del 
CJCV demanem una reunió prèvia a la seua publicació amb l’IVAJ.GVA JOVE per tal de valorar de 
manera conjunta la pormenorització de les bases. 

 

RESULTAT: 

ACCEPTAT PARCIALMENT: 
 

L’IVAJ ha pormenoritzat els criteris i puntuacions per a valorar les sol·licituds. 
 
No obstant això, no s’ha convocat al CJCV a cap reunió per posar en comú aquesta pormenorització, 
prèviament a la seua inclusió en les bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nº SUGGERIMENT: 5 

ANNEX SOBRE EL QUAL AL·LEGAR: 

 ANNEX I: CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

  

 ANNEX II: ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 

  

X ANNEX III: ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE SOBRE EL QUAL S’AL·LEGA: 

Article 5. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i la seua ponderació 
 

 

EXPLICACIÓ DEL SUGGERIMENT: 

Suggerim que es concreten més els mecanismes i puntuacions que es seguiran per a cadascun dels 
criteris que es valoraran en cada sol·licitud, tal com es pormenoritzen a les bases de 2015. 
 
Si aquests criteris es fixaran a les resolucions de convocatòria de cadascuna de les ajudes, des del 
CJCV demanem una reunió prèvia a la seua publicació amb l’IVAJ.GVA JOVE per tal de valorar de 
manera conjunta la pormenorització de les bases. 

 

RESULTAT: 

ACCEPTAT PARCIALMENT: 
 

L’IVAJ ha pormenoritzat els criteris i puntuacions per a valorar les sol·licituds. 
 
No obstant això, no s’ha convocat al CJCV a cap reunió per posar en comú aquesta pormenorització, 
prèviament a la seua inclusió en les bases. 

 

 


