
Benvingudes!

Assemblea General Ordinària

26/09/2021



Oració Scout

Senyor Jesús;

ensenyeu-nos a ser generosos;

a servir-vos com vos mereixeu;

a donar sense mesura;

a treballar sense descans;

a combatre sense por a les ferides

I a no esperar altra recompensa

que saber que fem la vostra santa voluntat.

Amén



1.- Constitució de l’Assemblea.

Es constitueix l’Assemblea amb 105 vots (98 vots de persones associades de 28 agrupaments i 7 vots de 

l’Equip General). Les normes del l’Assemblea i aspectes a tindre en compte són els següents: 

● L’assistència és oberta i per tant es poden incorporar persones una vegada iniciat i constituït 

l’Assemblea, variant el nombre d’assistents i de vots per a la constitució de majories. Durant una 

votació iniciada, no es poden incorporar persones.

● En cada punt de l’ordre del dia una persona portarà el punt i hi haurà dos torns tancats de 

paraula, en el cas de necessitar un 3r torn, serà a discreció de la Mesa. El primer torn serà lliure 

(sempre que siga concorde al tema tractat al punt) i el segon per a respondre a aspectes 

continguts en el primer. La persona que porta el punt no necessitarà demanar torn per a 

respondre a les preguntes o interpel·lacions dels torns de paraula.

● Pel que fa a les orientacions del vot, en les votacions escaients, seran: blanc, en contra i a favor. 

Existirà el dret d’abstenció on no s'emetrà vot i no computarà per al càlcul de majories.



L’Equip General del MEV proposa a Winona García, de l’AE Altaïr, 

com a persona moderadora.

2.- Elecció de la moderadora.



1. Constitució de l’assemblea.

2. Elecció de la moderadora.

3. Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del Dia.

4. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.

5. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió de l’Equip General 2020 – 2021.

6. Balanç Campaments d’Estiu.

7. Presentació i aprovació, si escau, del PEMEV 3.0.

8. Votació de la participació en el projecte LIBERA.

Descans i Oració

1. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2022.

2. Presentació i aprovació, si escau, del procediment de documentació agrupaments-seu.

3. Entrega del Premi als Mèrits Pedagògics.

4. Informació d’activitats associatives (Llum de la Pau 2021, Festival de la Cançó 2022 i 

Interrutes 2022).

5. Informació diversa.

6. Precs i preguntes.

3.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del Dia.



4.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.

Assemblea General Extraordinària 13-12-2021

https://docs.google.com/document/d/1FFdvvDxum4XviSyvS5FzkHkxShOyUynQ/edit?usp=sharing&ouid=112660566895553520054&rtpof=true&sd=true


5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Presidència

Relacions internes:

● Reunió amb Caps d’agrupaments: #MIP virtual i Març

● Acompanyament AE Afides del Genovés (nova incorporació).

● Atenció als agrupaments que ho han demanat.

● Assistència i discurs a l’acte de la Llum de la Pau de Betlem 2020.

● Carta oberta als Kraals pel dia mundial del Pensament Escolta (XXSS).

● Coordinació de les avaluacions del PEMEV (junt amb EG).

● Contacte freqüent al grup de WhatsApp de Caps.

● Coordinació de l'EG.

● Seguiment de la Secretaria Tècnica (junt amb secretaria i               

tresoreria).



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Presidència

Relacions externes:

● Participació en les Juntes Directives de la Federació d’Escoltisme Valencià. 

● Assistència a Assemblees i Consells de la Federació d’Escoltisme Valencià.

● Participació en els Patronats de la Fundació Scout Sant Jordi.

● Assistència a les reunions del CJV (Nacho Brines).

● Participació al Sínode Diocesà.



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Tresoreria

● Desenvolupament i perfeccionament de l’aplicació del DUROC.

● Impartir cursos de formació de gestió econòmica i d’ús del DUROC.

● Anàlisis de la sostenibilitat dels agrupaments i de l’associació davant la situació 

de pandèmia.

● Desenvolupament dels pressupostos anuals, proposant diferents opcions a l’EG i 

aplaçant la seua presentació a desembre per a ser més realistes.

● Model diferent de les Beques MEV per ajudar als agrupaments

● Seguiment dels ingressos i gastos per a crear el balanç associatiu.

● Resolució de dubtes específics als agrupaments. 

● Ajuda a un agrupament amb la gestió del pagament de l’IRPF.

● Reunió amb l’ecònom de l’arquebisbat.



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020- 2021

Secretaria

● Actes i convocatòries, tant de l’Equip General com de l’Associació. 

● Signatura de certificats. 

● Suport a la secretaria tècnica. 

● Participació en la comissió de la gestió de les ‘Seus FEV’ i de les secretaries 

tècniques. 

● Col·laboració en la millora de la plataforma CUDÚ.

● Formacions als agrupaments.  



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020- 2021

Consiliari

● Reunions de consiliaris. 

● Seguiment canvi de retors. 

● Materials per a les activitats associatives i els agrupaments junt amb 

Animació de Fe. 



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Animació Pedagògica

Assemblea 20/09/2020 → Assemblea 13/12/2020

● Creació figura animació pedagògica als agrupaments.

● Agrupaments assessorats: 2.

● Creació grup de WhatsApp d’animadores pedagògiques.

● Creació banc de recursos.

● Reunions coordinació amb animació pedagògica FEV.

● Revisió i modificació de les bases de mèrits pedagògics 2020-2021.

● Preparació taller 20 desembre.



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020- 2021

Animació Pedagògica

Assemblea 13/12/2020 → Consell 7/03/2021

● Propostes de recursos per a les diferents branques per a fer en línia. 

● Obrir una pluja d’idees per a generar intercanvis entre agrupaments.

● Revisió de les activitats enviades al banc de recursos per anar pujant-les. 

● Proposta i coordinació amb la FEV per a fer una de model de PEA que facilite la 

“comprensió” d’aquest. 

● Reunions mensuals amb les animacions pedagògiques associatives i la FEV. 



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020- 2021

Animació Pedagògica

Consell 7/03/2021 → Consell 16/05/2021

● Recursos activitats Sant Jordi.

● Taller junt amb enllaços.

● Criteris baremació subvenció projectes joventut Ajuntament de València.

● Coordinació amb la FEV.



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020- 2021

Animació Pedagògica

Consell 16/05/2021 → Assemblea 26/09/2021

● Baremació projectes Mèrits Pedagògics 2019-2020

● Preparació taller animació pedagògica MIP 

● Document objectius pedagògics activitats associatives

● Banc recursos: reorganització 



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Dinamització i cohesió

● Contacte amb l’equip de psicòlogues “Enllaços” les quals han organitzar dos 

tallers presencials i uns grups d’investigació.

● Dimissió per falta de temps.



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Comunicació

● Suport:

Dia de PEC’s · Normes COVID19 · Activitats associatives · #AgendaMEV 

● Anàlisi al pla de comunicació i pla estratègic federatiu.

● Reunió amb la Secretaría técnica del MEV i la responsable de Comunicació FEV.

● Reunions diverses equip de comunicació MEV: anàlisi de l’Estratègia 

comunicativa del MEV i organització del treball.

● Contacte amb el Web MEV

● Per treballar: Elaboració de l’Estratègia comunicativa del MEV, aportacions al pla 

estratègic i de comunicació FEV, el Web MEV.

Assemblea 20/09/2020 → Assemblea 13/12/2020



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Comunicació

● Suport:

Fòrums · FEM · Equips MEV (Animació pedagògica i Fe) · #AgendaMEV 

● Proposta, disseny i difusió del I Festival de la Cançó en línia.

● Reunions diverses equip de comunicació MEV: anàlisi de l’Estratègia comunicativa del MEV i 

organització del treball.

● Per treballar: Elaboració de l’Estratègia comunicativa del MEV, aportacions al     pla 

estratègic i de comunicació FEV, el Web MEV. 

Assemblea 13/12/2020 → Consell 7/03/2021



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021.

Comunicació

● Suport:

Fòrums · FEM · Comités · Escoltes Universitàries · Equips MEV (Animació pedagògica i 

Fe) · #AgendaMEV 

● Proposta, disseny i difusió del San Jordi 2021.

● Reunions equip de comunicació MEV: organització del treball.

● Per treballar: Elaboració de l’Estratègia comunicativa del MEV, aportacions al pla estratègic 

i de comunicació FEV, el Web MEV. 

Consell 7/03/2021 → Consell 16/05/2021



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Comunicació

Consell 16/05/2021 → Assemblea 26/09/2021

● Suport:

Equips MEV (Animació pedagògica i Fe) ·  MIP · Promoció Donació de Sang MEV · Camp 

de treball FSJ · Batudes agrupaments MEV · Medi Ambient · Comités · #AgendaMEV 

● Reunions equip de comunicació MEV: avaluació.

● Per treballar: Elaboració de l’Estratègia comunicativa del MEV,        aportacions al pla 

estratègic i de comunicació FEV, el Web MEV. 



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Activitats associatives i Comarques

● Acompanyament a les comarques, quan ho demanen.

● Recolzament al “Festival de la Cançó On-line”.

● Recolçament al “XXXVI Festival de la Cançó”.

● Llum de la Pau a l'Arquebisbat.

● Noves propostes d’activitats associatives:

○ Donació de Sang al Col.legi Alemany. 

● Contacte amb les entitats de col·laboració dels projectes.

● Donant-li “al coco” com hem de fer les activitats associatives i les reunions de 

comarques.

● Interrutes 2021: es va intentar i no va eixir

● Seguiment de les subvencions de Comarques.



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020- 2021

Comissions

● PEC 2020: reunir a les nostres comissions junt amb les persones que volgueren 

formar part d’aquestes i poder crear nous objectius per a la ronda passada.

● Reunions mensuals amb les coordinacions de cada comissió.·

● Reunions trimestrals de les comissions amb l’Equip General.



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021

Animació de Fe

● Assistir setmanalment a les reunions de la delegació de joventut de la diòcesi.

● Preparació de la trobada d’animadores de fe i consiliaris( no es va poder fer)

● Preparació i coordinació de la llum de la Pau a Sant Llorenç.

● Preparació i realització de la missa de Sant Jordi retransmetida en Youtube. 

● Creació de materials de Pasqua per als agrupaments.

● Creació de recursos en forma d’activitats per a treballar la trascendència en els 

agrupaments. 



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020- 2021

Secretaria Técnica

● Recolzament a l’Equip MEV, Comissions i Agrupaments en els seus projectes.

● Contacte directe i resolució dubtes dels agrupaments.

● Cerca i redacció de subvencions per als projectes dels equips i dels agrupaments.

● Actualització “Finestra única” (creació de diversos formularis i cerca de noves 

formes més eficients de funcionar).

● Gestió de factures d’agrupaments que arriben a la seu o al mail.

● Recolzament a l’Equip MEV i als agrupaments amb la crisi sanitària de la COVID19.

● Gestió fiscal de l’associació (lloguers, factures,...).



5.- Informe de gestió de l’Equip General 2020 - 2021



6.- Balanç campaments d’estiu 2021.

En total 2623 persones associades han gaudit de l’escoltisme aquest estiu.

● 39 campaments + 2 urbans.

○ 22 a la Comunitat Valenciana

○ 15 fora de la Comunitat Valenciana

○ 2 campaments cancelats.

● 2441 persones han estat de campaments.

● 2 brots amb 35 persones recuperades. 



7.- Projecte anual PEMEV 3.0 2021 - 2022.

Objectius de l’any passat: 

● Tindre al dia als agrupaments sobre les actualitzacions de les normatives 

● Contemplar diferents escenaris i informar als agrupaments 

● Motivar als kraals 

● Recerca i creació de recursos per als agrupaments 

● Fomentar la formació dels kraals 

● Ajornar el pressupost associatiu a desembre 

● Més contacte amb tresoreries i caps 

● Contacte i treball amb la federació 

● Seguiment d’agrupaments (no s’ha pogut fer) 

● Propostes de servei extern. 



7.- Projecte anual PEMEV 3.0 2021 - 2022.

Proposem un canvi de projecte al que teníem abans de la pandèmia més ambiciós i en ganes de 

tornar a la normalitat.

Objectius: 

● Augmentar la participació en assemblees i consells 

● Augmentar l’impacte social i mediambiental 

● Reduir la ràtio scouter/educand

● Millorar la formació de kraal i comité

● Donar a conèixer on estem i funcionament associatiu 

● Augmentar la visibilitat de l’escoltisme 

● Reactivar les comarques 

● Millorar la comunicació de l’equip general 



7.- Projecte anual PEMEV 3.0 2021 - 2022.

● Aconseguir que en el proper equip es represente la diversitat de                            

l’associació

● Millorar el llenguatge ortogràfic i inclusiu

● Millorar les gestions que intervé el NIF

● Fomentar la participació d’activitats associatives

● Augmentar l’activitat en les comissions 

● Adaptar les eucaristies 

● Augmentar la presència en l’Arquebisbat

● Mantenir el contacte amb entitats de l’entorn establides anteriorment



Oració.

http://www.youtube.com/watch?v=KgCBv3W6DwE
http://www.youtube.com/watch?v=KgCBv3W6DwE


8.- Projecte LIBERA.

Conscienciar

i mobilitzar



8.- Projecte LIBERA.

Quina 

reputació 

tenen 

aquestes 

organitzacions



8.- Projecte LIBERA.



8.- Projecte LIBERA.

1500€



8.- Projecte LIBERA.

Deuria el Moviment Escolta de València deixar de

demanar aquesta subvenció a LIBERA pel fet que

una de les entitats darrere del projecte té una

sospita suficient de no casar amb els valors de

l’escoltisme



9.- Pressupost 2022.

PRESSUPOST MEV 2022 (amb LIBERA)

PRESSUPOST MEV 2022 (sense LIBERA)

https://drive.google.com/file/d/1H2DVKHwTuS2NnxbmBZLCSXOBNwqe-jQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwG0nPlAfOdXIEM61BVDk5wQFvEy_umU/view?usp=sharing


10.- Procediment de documentació agrupaments-seu

Documentació per agrupament.

● PEAs.

● Nomenament i Ratificació de Caps d’Agrupament.

● Certificat d’implantació.

● Formulari dades d’Agrupament.

● Confirmació lectura normatives COVID.

Documentació per persona voluntària.

● Certificat de Carència de Delictes Sexuals.

● Certificat voluntariat.

● Acceptació de Condicions i Consentiment de Participació.



10.- Procediment de documentació agrupaments-seu

Finestra administrativa única.

● BENEFICIS CIF ÚNIC

○ Única gestió fiscal.

○ Millora de la gestió amb bancs o altres entitats.

● CONTRES CIF ÚNIC

○ El President és l’únic representant legal. Tots els documents han d’estar signats per 

ell: Subvencions, convenis, lloguers, sol·licituds de campaments, etc.

● FORMA DE TREBALL

○ Emplenar formulari web ‘Tràmits digitals’. Ideal presenta la documentació i envia 

justificant a l’agrupament.

○ Temps de resposta: 1 dia (és una tasca prioritària). Abans de 3 a 5 dies.



11.- Entrega dels Mèrits Pedagògics.

PREMIS

● 1er - 500 €

● 2on - 350 €

● 3er - 150 €



11.- Entrega dels Mèrits Pedagògics.

PREMIS

● 1º - AE L’Ombria

● 2º - AE VIII

● 3º - AE Argila



12.- Informació d’activitats associatives



12.- Informació d’activitats associatives

● Llum de la Pau 2021.

● Interruta 2022.

● Voluntariats



13.- Informació diversa.

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ



13.- Informació diversa.

FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI



13.- Informació diversa.

CAP DE SETMANA DEL 23 I 24 D’OCTUBRE



14.- Precs i preguntes.

Teniu alguna pregunta?

Voleu fer alguna petició?

És el moment!



CONTACTA’NS!

@scoutsMEV @scoutsmev603 896 705@scoutsmev



Moltes gràcies per la vostra assistència.

PAU - presi.mev@scoutsfev.org

NACHO BRINES - secretaria.mev@scoutsfev.org

RAÚL - tresoreria.mev@scoutsfev.org

DORO - consiliari.mev@scoutsfev.org

CARLA - vice.pedagogica.mev@scoutsfev.org

ALBA - dinamitzacio.mev@scoutsfev.org

SERGI - comunicacio.mev@scoutsfev.org

NACHO PERALES - activitats.mev@scoutsfev.org

MARIA - comissions.mev@scoutsfev.org

MAR - fe.mev@scoutsfev.org

OFICINA (Ideal) - mev@scoutsfev.org
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