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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2021 PER A PROJECTES SOCIALS A CÀRREC 
DE L’1% DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA 

JOVENTUT 

 

1. Objecte: 
 
El Consell Valencià de la Joventut, segons el que estableix el seu pressupost per a 

l’any 2021, destinarà l’1% del seu pressupost anual executat al finançament de 

projectes socials o projectes de Cooperació. 

 

La destinació d’aquesta quantia podrà ser: 

1. Un projecte relacionat amb els propis valors i blocs de treball del Consell 

Valencià de la Joventut: participació, medi ambient, feminismes, diversitat, 

etc. o de cooperació amb una ONG o projecte local per al 

Desenvolupament Sostenible i perdurable en un àrea local concreta, amb 

necessitats socials evidents i especifiques. 

2. Actuacions encaminades a la millora en la qualitat d’un col·lectiu específic 

de la població: persones amb diferents capacitats, persones migrants i 

refugiades, grups de població exclosa o en risc d’exclusió, etc. 

3. Accions sociocomunitàries encaminades a una millora social qualitativa i 

específica. 

 
2. Destinatàries: 
 

2.1. Seran entitats destinatàries aquelles que desenvolupen algun projecte 

emmarcat en els definits a l’apartat 1, i que siguen proposades per a rebre aquesta 

quantia, preferentment amb les següents característiques 

 

- Associacions juvenils. 

- Altres entitats sense ànim de lucre, que estiguin liderades i participades 

majoritàriament per joves. 

- Moviments socials, plataformes i altres grups no formals, liderats i/o 

participants majoritàriament per joves. 
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- Entitats i plataformes que dirigisquen les seues accions cap a persones 

joves. 

2.2. Les entitats hauran de ser de base associativa i voluntària, sense ànim de 

lucre. 

2.3. Els projectes presentats hauran de ser desenvolupats per la pròpia entitat, 

i en cap cas seran ‘subcontractats’. 

2.4. Aquestes entitats si podran ser entitats membre, del Consell Valencià de 

la Joventut, presentant algun dels projectes que encaixen amb les bases del projecte.  

 

En el cas de projectes de cooperació, aquestes entitats no podran ser, en cap cas, 

entitats membre del Consell Valencià de la Joventut, amb l’objectiu de recolzar 

accions i projectes més enllà de l’àmbit del Consell. 

 

3. Presentació i característiques dels projectes: 
 

3.1. Les entitats de les quals es vol presentar un projecte per optar a la quantia, 

hauran de ser presentades per part d’una entitat membre del Consell Valencià de la 

Joventut. 

 

3.2. Las característiques principals dels projectes presentats han de ser: 

a) Identificables i estar perfectament definits en els seus objectius, fórmules 

d’actuació, així com les persones destinatàries de les accions. Els projectes 

hauran de donar resposta a una problemàtica social. 

b) La orientació del projecte s’encaminarà al desenvolupament sociocomunitari, 

i haurà d’arreplegar una explicació de quin serà el seu impacte en l’entorn al 

qual es realitza. 

c) Es valorarà que al projecte col·laboren, participen i s’involucren persones 

joves externes a l’entitat en qüestió, per a generar una implicació social de la 

joventut en el projecte més enllà de la pròpia entitat executant. 
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4. Presentació dels projectes: 
 
L’entitat o consell local de joventut membre del Consell Valencià de la Joventut 

que vulga presentar a una entitat que realitze un projecte d’interès emmarcat en els 

preceptes de les presents bases, ho podrà fer entre l’1 de juliol i fins a l’1 de 

setembre de 2021 a les 14.00h, presentant per correu electrònic, adreçat a 

info@conselljoventut.org, el document explicatiu del projecte presentat. 

 

El document a presentar via correu electrònic contindrà una presentació de l’entitat 

proposada i del projecte que està realitzant, per al qual es demana la quantia 

establida en les bases presents: 

 

● Característiques tècniques:  

El document haurà de ser enviat en format PDF, amb una grandària A4, amb una 

extensió màxima de 10 pàgines (incloent la portada). 

 

● Contingut:  

El document presentat ha de contindre els següents elements explicatius. 

○ Nom i dades de contacte de l’entitat proposada. 

○ Presentació de l’entitat. 

○ Títol del projecte. 

○ Fonamentació del projecte. 

○ Resum del projecte. 

○ Objectius del projecte. 

○ Activitats del projecte. 

○ Calendari del projecte. 

○ Criteris d’avaluació. 

○ Recursos necessaris per al desenvolupament: 

■ Humans 

■ Materials 

■ Tècnics 

○ Pressupost del projecte. 

http://www.conselljoventut.org/
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Opcionalment, es podrà presentar, com a suport al document anterior: 

● Presentació ppt o similar amb una extensió màxima de 8 pàgines. 

● Imatges: màxim 8 unitats. 

 

5. Procés de selecció: 
 

El personal tècnic del Consell Valencià de la Joventut recopilarà els projectes 

presentats. Si els projectes compleixen tots els requisits marcats en les bases 

presents, es posarà en contacte amb l’entitat membre del Consell que l’ha presentat, 

perquè el puga presentar a la propera plenària. 

 
6. Presentació dels projectes: 
 

Les entitats membre del Consell Valencià de la Joventut que hagen presentat un 

projecte que complisca amb les característiques determinades en les bases presents, 

hauran de presentar el projecte en qüestió en la propera Plenària del 2 d´octubre 

de 2021. 

 

Per a realitzar la presentació, cada entitat proposant disposarà de 5 minuts, i podrà 

fer ús únicament del material presentat per correu electrònic, tal com figura a 

l’apartat 4. Després de la presentació de cada projecte, la resta d’entitats presents 

podran formular preguntes per clarificar o aprofundir qualsevol aspecte del projecte 

presentat. 

 
7. Elecció del projecte: 
 

Una vegada realitzades les presentacions per part de les entitats membre 

proposants, es procedirà a la votació. 

 

8. Justificació del projecte: 
 

Una vegada triat en la plenària el projecte, l'entitat del Consell tindrà que realitzara 

una memòria on explicarà a què va destinar la quantia econòmica que se li abonarà 
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a primer de l'any següent. La memòria haurà d'anar acompanyada amb algunes 

fotos del projecte. El termini de lliurament de la memòria serà el 9 de gener de 2022. 

 

9. Concessió de la quantia: 
 

El Consell Valencià de la Joventut realitzarà la donació de la quantia entre els mesos 

de febrer i març de 2022, una vegada que es tanque l’exercici pressupostari 2021 i 

es puga determinar la quantia final de l’1% de l’execució pressupostària (La quantia 

pressupostada es troba reflectida al pressupost 2021, però podrà variar segons com 

finalitze l’execució del mateix). 

El CVJ farà difusió de la concessió de la quantia, per tal de donar a conèixer el 

projecte seleccionat i a l’entitat receptora de l’import.  

L'entitat receptora de l'import, una vegada comprove que ha rebut la quantia 

corresponent, realitzarà un certificat al Consell Valencià de la Joventut, confirmant 

que ha rebut l’import assignat. 

 

10. Seguiment del projecte: 
 

L’entitat receptora de la quantia, així com l’entitat membre del Consell Valencià de la 

Joventut, es comprometen a donar informació i comunicar l’execució del projecte al 

Consell Valencià de la Joventut. 

En la reunió en la que s’assigne l’1% del pressupost de l’exercici següent, l’entitat 

membre proposant del projecte concedit en aquesta convocatòria haurà d’exposar 

a les entitats membre del CVJ els resultats del projecte al qual s’ha atorgat la quantia. 

 

11. Condicions: 
 

11.1. No es podrà concedir la donació a projectes de la mateixa entitat durant 

dos exercicis consecutius. 

http://www.conselljoventut.org/
mailto:info@conselljoventut.org


 

Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • www.conselljoventut.org • info@conselljoventut.org 
 
 

6 

11.2. Una vegada rebuts tots els projectes, es farà una primera revisió, per a 

comprovar que es complisquen els requisits tècnics. En cas que el projecte estiga 

incomplet, es comunicarà a l’entitat i aquesta tindrà 10 dies naturals per a subsanar.  

 

Una vegada finalitzat el període de subsanació, tots aquells projectes que no 

complisquen amb les característiques tècniques i de contingut establides al punt 4, 

no es valoraran i quedaran automàticament exclosos. 

http://www.conselljoventut.org/
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