
Resolució de la XLVI Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la 

Joventut, celebrada els dies 2 i 3 de març de 2019 en Benicàssim. 

 

NECESSITEM QUE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA IMPLEMENTE UN SISTEMA DE 

SUBVENCIONS EFICAÇ PER GARANTIR EL BON FUNCIONAMENT DE LES ENTITATS 

JUVENILS 

 

Les entitats juvenils realitzen una tasca importantíssima per a la societat. Estem parlant 

d'entitats formades per gent jove que dedica el seu temps lliure en millorar la vida d'altres 

persones. Voluntaris i voluntàries que, a més de les seues obligacions, adquireixen un 

compromís fort amb el seu entorn per tal de fer una societat més justa i igualitària. 

 

En moltes ocasions, la tasca de les entitats juvenils, supleix les mancances de les 

administracions per fer front a les necessitats de la societat. En aquest cas, la tasca 

d'educació en el temps lliure d'infància, adolescència i joventut que realitzen aquestes 

entitats és encomiable. 

 

En els últims anys, les entitats juvenils de la Província de València, comptaven entre els 

seus ingressos amb les ajudes convocades per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de 

València. Aquesta ajuda econòmica, ha suposat una aportació important per a les entitats 

juvenils, especialment les d’àmbit local, que moltes vegades tenen problemes per dur a 

terme els seus projectes d'intervenció socioeducativa amb infància, adolescència i 

joventut. 

 

Des del dia 31 de gener de 2018, que es va tancar el termini per justificar les ajudes de 2017, 

fins al present, les entitats juvenils continuen sense saber quan cobraran els diners que 

van demanar i justificar fa més d’un any. 

 

Des d’aleshores portem demanant explicacions a la Diputació per aquest injustificable 

retard en el pagament. A novembre vam posar una queixa i a gener vam demanar reunió 

amb la presidència de la Diputació. Però les nostres reivindicacions no tenen efecte. 

 

Aquesta situació inadmissible té conseqüències per a les entitats beneficiàries de les 

ajudes, afectant la viabilitat dels seus projectes. Algunes no han pogut justificar altres 



subvencions per no comptar amb el líquid suficient, i altres han paralitzat les seues 

activitats. 

 

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

● Que es donen les explicacions oportunes per les quals s’ha produït aquest retard i 

no es jugue a la desinformació amb l’ús d’un llenguatge tècnic i buit per a les 

entitats beneficiàries. 

● Que es revisen els tràmits administratius que estan impossibilitant el funcionament 

normal del sistema de subvencions dels últims anys en la Diputació de València. 

● Que es prenen les mesures necessàries perquè aquesta situació no torne a repetir-

se. 

 


