Resolució de la XLII Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana, celebrada els dies 16-17 d’abril de 2016.
NECESSITEM DE MANERA URGENT LA CONVOCATÒRIA D´AJUDES DE
L'IVAJ-GVA JOVE. ALS CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

La realitat quotidiana dels Consells Locals de Joventut generalment ve definida
per dos grans aspectes. El primer, i sens dubte el més important, és la quantitat i
qualitat de recursos i serveis que pot oferir a l'entramat associatiu i a la joventut en
general, del seu municipi. En segon lloc, els recursos econòmics amb els quals compta
per poder oferir aquests recursos i serveis, i exercir-los amb l'eficàcia necessària com
a interlocutors davant l'administració local.
En molts casos, la relació amb les administracions locals no és del tot bona o
suficient, i això repercuteix directament en les partides econòmiques i en el tipus de
convenis existents entre els ajuntaments i els Consells Locals de Joventut, de manera
que la viabilitat de moltes d'aquestes entitats, en gran part, depenen per a l'execució
dels seus plans anuals d'activitat, de les ajudes que concedeix l'IVAJ-GVA JOVE.
A 16 d'abril de 2016 encara no s'han convocat aquestes ajudes, la qual cosa
retarda o fins i tot pot dinamitar la planificació i execució d'activitats dels Consells
Locals. A més a més, per i tenint en compte la poca informació amb què disposem, es
preveu que la convocatòria es publique aproximadament durant el mes de juny, la qual
cosa suposaria, si la resta de terminis és similar al d'anys anteriors, que tindríem
només quatre mesos per executar les activitats i justificar-les.

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana exigim que:
-

S'accelere el procés de convocatòria d'aquestes ajudes als Consells Locals de
Joventut perquè puguem dur a terme la nostra activitat en benefici de la
joventut dels nostres municipis.

-

Que una vegada valorades les subvencions, s'avance un percentatge de la
quantitat econòmica atorgada per poder executar les activitats sense generar-nos més deute.

-

Que es retarde, mínim fins al 30 de novembre, les justificacions dels projectes,
amb l'objectiu de disposar de més temps per poder dur a terme activitats.

-

Que la valoració de les justificacions i pagament de les partides econòmiques
restants es facen durant el mes de desembre.
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