RESOLUCIÓ: CONTRA LA PRECARITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL

El moviment associatiu juvenil tenim diverses fons de finançament. Entre elles, les
subvencions, que són un motor bàsic per al funcionament de les nostres entitats, ja que
ens permeten a la joventut organitzada desenvolupar projectes i idees per a transformar
el nostre entorn. Entenem que és una prioritat, sinó una obligació, per a la Generalitat
Valenciana, donar suport econòmic al moviment associatiu juvenil mitjançant les línies
d’ajuda a entitats juvenils i consells locals de joventut, així com garantir els recursos per
al funcionament del CJCV. De fet, cal recordar que el CJCV és un organisme creat per
Decret, és a dir, creat pel govern valencià, i en coherència, el govern valencià, hauria de
finançar adequadament els organismes que crea.
El retard inaudit viscut durant 2016 en la tramitació d’aquestes ajudes ha impedit que
molts d’aquests projectes es desenvolupen, ocasionant també greuges a les entitats
juvenils i consells locals i posant en risc, en alguns casos, la seua viabilitat. A més, és
dolent veure com l’actitud per part de l’IVAJ és recurrent, ja que s’han incomplit
reiteradament els terminis que les responsables polítiques de l’IVAJ s’han marcat i als
que s’han compromés amb el moviment associatiu juvenil.
Les treballadores del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana també han patit
en primera persona aquests retards. En 2016, durant la tramitació del conveni amb el
CJCV, que es va retardar fins al mes de maig, i després, amb el retard en el pagament
del segon tram del dit conveni. Com a conseqüència, el personal tècnic ha estat sense
cobrar durant diverses ocasions al llarg de l’any, arribant a situacions de 3 mesos
consecutius sense rebre el seu sou, no deixant de desenvolupar en cap moment les
seues tasques. A més, aquesta situació no va afectar sols al personal, sinó que va posar
en risc les activitats i projectes del CJCV, al no poder fer front com a organisme al
pagament de proveïdors, de persones voluntàries per retornar les despeses dels seus
desplaçaments, etc.
Durant aquest temps s’ha intentat trobar solucions per a no repetir en 2017 aquesta
situació. S’han mantingut diverses reunions amb l’IVAJ per a plantejar un conveni que
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no ocasione problemes de liquiditat, on els diners s’alliberen poc a poc i de manera
progressiva. Ara, a dia de hui, sabem que l’IVAJ tramitarà el conveni, tal com va fer l’any
passat, pel procediment més lent del que disposa a la Llei d’Hisenda, repetint
previsiblement, la mateixa situació precària que es va viure l’any passat. Considerem
indignant aquesta actitud per part de l’IVAJ, menyspreant la nostra complicada situació
econòmica com a organisme i posant el risc la continuïtat del personal tècnic, així com
la viabilitat del propi Consell de la Joventut.
Sabem, a més, que aquesta situació de perill de viabilitat no es exclusiva del CJCV, sinó
que afecta a les entitats juvenils i consells locals de la joventut. Per això, des de
l’associacionisme juvenil que representem les entitats que formem part d’aquesta
assemblea exigim a l’IVAJ:

-

Que s’agilitze la resolució de concessió de les línies d’ajuda a entitats juvenils i
consells locals de joventut de 2016.

-

Que es convoquen de manera immediata les línies d’ajuda a entitats juvenils i
consells locals de la joventut de 2017, donat que ja s’ha incomplit el compromís
establert al Consell Rector de l’IVAJ.

-

Que es tramite el conveni amb el CJCV de manera immediata.

-

Que s’establisca un nou mecanisme de finançament del CJCV a partir de 2018
que garantisca el funcionament i viabilitat de l’organisme.

D’altra manera, no podrem mantindre la coherència entre el nostre discurs en defensa
dels drets laborals i la dignitat de la gent jove, i la realitat, la qual ens condueix cap a la
precarització de l’associacionisme juvenil.

Aprovada en la XLIII Assemblea General Ordinària del CJCV del 26 de febrer
de 2017 a Piles
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