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LLOC Casa de la cultura de  Xàtiva i ‘Microsoft Teams’ 

DATA 13/12/2020 HORA 10:00 

SECRETARIA Ignacio Brines TIPUS ACTA 
Assemblea General 

Extraordinària 

ASSISTENTS:  

- Es constitueix l’Assemblea amb 82 vots: 74 persones acreditades de 37 agrupaments i 8 de 

l’equip General. Els agrupaments assistents són els següents: 

● GS Ain-Karen 

● AE Alborxi 

● AE Alezeya 

● GS Altaïr 

● AE Argila 

● AE Azahar 

● GS Bitácora 

● AE Brownie 

● AE Cohinoor 

● AE Creixent 

● AE Gaia 

● AE Granerers 

● AE Hiawatha 

● GS Iter 

● GS Kairós 

● GS Kipling 

● AE L’Om 

● AE L’Ombria 

● GS Malki-Sua 

 

● AE Marquesat 

● AE Mowgli 

● GS Nou Foc 

● GS Orión 

● AE Osyris 

● GS Pas de Pi 

● AE Pau 

● AE Sant Joan 

● AE Sant Jordi 

 

 

 

 

● AE Santa Marta 

● GS Seeonee 

● AE Stella Maris 

● AE VII Calasanz 

● AE VIII Calasanz 

● GS Valldigna 

● AE Villalonga 

● GS Wig-Wam 

● GS Xaloc 

 

 

- Persones amb veu però sense vot: 

o Salvador Palomares (Consiliari) 
o David Baldoví (FEV) 

 

ORDRE DEL DIA 

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 per al període de setembre 2020 - 

desembre 2020. 

6.- Comissions MEV. 

7.- Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2021. 

8.- Presentació i aprovació, si escau, de les bases de les Beques MEV. 

9.- Presentació i aprovació, si escau, de les bases dels Mérits Pedagògics. 

10.- Presentació de les bases de les Beques de Comarca i de l’1%. 

Oració. 

11.- Presentació i aprovació, si escau, de convenis amb altres entitats. 

12.- Presentació del sistema de subvencions 2020. 

13.- Llum de la Pau MEV 2020. 

14.- Promoció esdeveniments associatius. 
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15. Informació diversa. 

16. Precs i preguntes. 

1. ACTA 

1.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 

Mar (EG) comença amb l’Oració Scout.  

Pau (EG) dona la benvinguda i agraeix l’assistència de totes les persones presents.  

Es presenten tots els membres de l’Equip General.  

Nacho Brines (EG) revisa l’assistència i es constitueix l’assemblea amb 82 vots de 37 agrupaments 

diferents i 8 de l’Equip General (tota la informació referent a l’assistència consta a l'inici d’aquesta 

acta). S’expliquen les normes i es constitueix formalment, en segona convocatòria a les 10:00 

hores, l’Assemblea General Ordinària del Moviment Escolta de València. Les normes de 

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 

constituïda 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 Taula. 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. 

● Al ser l’assemblea virtual, per a demanar torn de paraula, les persones interessades hauran 

de demanar torn mitjançant el xat disponible a la plataforma, escrivint el seu nom i el de 

l’agrupament al qual pertanyen.  

● Les votacions es realitzaran mitjançant un formulari de Google.  

Es pregunta si hi ha cap dubte. No hi ha cap. 

2.- ELECCIÓ DE LA MODERADORA 

Nacho Brines (EG) proposa a Susanna Feliu (AE Cohinoor) com a persona moderadora per 

ser una persona coneixedora del funcionament assembleari. Ningú té cap objecció. 

S’aprova per assentiment. 

3.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDRE DEL DIA  

Nacho Brines (EG) procedeix a llegir l’ordre del dia que es va manar amb la convocatòria 

i proposa aplaçar l’oració després del punt 10. 

S’aprova l’ordre del dia amb 68 vots a favor i 6 vots en blanc. 
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4.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR 

Nacho Brines (EG) procedeix a llegir l’Acta de l’última Assemblea General Ordinària, la 

qual va dur-se a terme el dia 20 de setembre de 2020 a ‘Google meet’. L’arxiu de l’acta 

es va enviar juntament amb la convocatòria. 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior amb 41 vots a favor i 5 vots en blanc. 

5.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME DE GESTIÓ DE L’EQUIP GENERAL 

PER AL PERÍODE DE SETEMBRE 2020 - DESEMBRE 2020. 

En l’àmbit de la presidència, i de forma general i transversal a tota la tasca desenvolupada 

per l’Equip General, Pau (EG) destaca les següents qüestions: 

Relacions externes: 

● Assistència a les Reunions de la Junta Directiva de la Federació. 

● Assistència als Patronats de la Fundació Scout Sant Jordi. 

● Reunions amb agrupaments que volen formar part del MEV: Genovés. 

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

● Convenis: Escoles de formació, UCV, Ajuntament Tavernes. 

● Pla COMVA: València ciutat lliure de discriminació. 

● Presentació d’una queixa a MSC pel disseny i gestió de les beques MSC (sense 

resposta). 

Relacions internes: 

● Informació a Caps d'agrupament. 

● Atenció a diverses necessitats plantejades pels agrupaments. 

● Coordinació de l'EG. 

● Visites online a agrupaments. 

Treball a la Federació d’Escoltisme Valencià: 

● Proposta de llogar les instal·lacions de la FSSJ per als agrupaments. 

● Formem part de l'equip que porta la compra d'uniformes. 

● Formem part de l'equip que està treballant el pla d'igualtat a través de FEM. 

● Formem part de l'equip que coordina les millores de la seu. 

● Proposarem les ajudes extraordinàries als agrupaments per a despeses antiCOVID. 

Raúl (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Tresoreria: 

● Pressupost associatiu 2021. 

● Modificar les Beques MEV. 

● Mantenir reunions periòdiques amb l’informàtic i l’equip de DUROC per a seguir 

millorant la plataforma. 

● Impartir tallers de formació DUROC. 



4 

Nacho Brines (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de 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.  
● Reunió amb la secretaria federativa. 

Doro (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Consiliari: 

● Coordinació de les reunions de consiliaris i de la Trobada d’Animació de Fe. Es varen 

ajornar. 
● Aromatitzar de Fe els espais associatius i les reunions de l’Equip General.  

Carla (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència d’Animació 

Pedagògica i presenta al seu equip: 

● 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. 

Alba (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de 

Dinamització i Cohesió de Kraal: 

● Projecte enllaços: Treball amb l’equip de psicòlogues de la UCV. 

○ Agrupaments assessorats: 2 

○ Taller Coneix-te tu per conéixer a la resta. (1 de 3). [29p de 8 agrupaments]. 

○ Investigació: L’escoltisme, com a font de sentit, factor de prevenció en salut 

mental? 
● Dinàmiques per a la Jornada de PEC’s. 

Sergi (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de 

Comunicació i presenta al seu equip: 

● Suport: 

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

● Anàlisi al pla de comunicació i pla estratègic federatiu. 

● Reunió amb la Secretaria tècnica 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. 
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Nacho Perales (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència 

d’Activitats Associatives i Comarques: 

● Coordinació dels Consells Comarcals de les 5 comarques. 

● Col·laboració en l’organització de la Llum de la Pau 2020. 

● Col·laboració en la possible organització del Sant Jordi MEV 2021. 

Maria (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de 

Comissions: 

● Organització del dia de PEC’s. 

● Seguiment de les comissions de l’associació. 

● Reunió trimestral amb l’Equip General. 

● Formem part de l'equip que està treballant el pla d'igualtat a través de FEM. 

Mar (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència d’Animació de 

Fe: 

● Assistir a les reunions de la Delegació de Joventut de la Diòcesis. 

● Organitzar Trobada d’Animació de Fe i Consiliaris. 

● Conéixer i analitzar la situació de la Fe als agrupaments. 

● Organitzar la Llum de la Pau de Betlem associativa.  

Nacho Brines (EG) explica les tasques realitzades dins de la Secretaria Técnica, en nom 

d’Ideal: 

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

● Contacte directe i resolució dubtes dels agrupaments. 

● 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,...). 

● Preparació de les justificacions de les subvencions.  

● Gestió dels Mails Massius associatius.  

● Manual de la Secretaria Tècnica MEV. 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

S’aprova l’Informe de gestió de l’Equip General amb 77 vots a favor, 0 vots en contra 

i 4 vots en blanc. 

6.- COMISSIONS MEV. 

Es presenten cadascuna de les comissions, el treball que han fet els darrers mesos i el seu 

equip. 

Àngela (AE Brownie) parla com a FEM: 

● 01 Anàlisi de la realitat i priorització d’objectiu de la Ronda 2020 – 2021. 

● 02 Participació en l’acte de presentació i firma de la Guia de Bones Pràctiques 
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● d’Igualtat per a Associacions Juvenils del CJV. 

● 03 Disseny publicació del 25N. 

● 04 Entrega del regal del concurs de cartells del 8M. 

● 05 Formació sobre la necessitat del llenguatge inclusiu al G.S. Kipling. 

● 06 Publicació de la guia de llenguatge inclusiu per a agrupaments. 

● 07 Proposta d’activitat Nadal: joguines estereotipades i paper que li donen a la 

dona en aquesta època tant consumista. 
● 08 Dossier d’activitats trimestrals. Incorporació d’activitats per al comité. 

Miquel (AE Azahar) parla com a Escoltes Universitàries: 

 

Juli (Comités) parla com a Comités: 

REALITZAT 

● Participació al ZOOM 2019 amb un taller per a  presentar la Guia “Comités 
d’Agrupament”  
● Elaboració d’una enquesta i enviament als Comités d’Agrupament per a conèixer les 
seus necessitats i inquietuds (resposta de 23 agrupaments).  
● Participació amb un estand al Festival de la Cançó per tal de donar-se a conèixer i 

arreplegar dades de membres de comité per a elaborar base de dades.  

● Sessió de treball amb representants de Comités d’Agrupament on presentarem el 
projecte i la Guia (24 persones participants, representant a 12 agrupaments).  
● Recolzament individualitzat als Agrupaments que ho sol·liciten: treball amb el Kraal i 
Comité de l’AE SEEONEE i amb el Kraal de l’AE MALKI-SUA.  
● TROBADA COMITÉS 2020 (6-7/juny): SUSPESA  

A FER 

● Continuar donant visibilitat a la tasca de la Comissió de Comités: 
○ Col·laboració amb la Comissió Fòrums organitzant una sessió. 
○ Ampliar la difusió de la Guia 

○ Participar en les activitats organitzades pel MEV  

●  Elaborar recursos i materials formatius per a Comités.  

● Recolzament individualitzat als Agrupaments (reunions a demanda dels 
agrupaments- amb Kraal, amb comités o amb tots dos). En breu amb AE MOWGLI  
●  TROBADA COMITÉS 2021: 5 i 6/juny  

Luz (POSA’T) parla com a POSA’T. Estan treballant en: 
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● LLISTAT DE VOLUNTARIATS 

● FÒRUM 

● DIA DEL VOLUNTARIAT 

● XARXES SOCIALS 

● FORMACIÓ DEL VOLUNTARI 

● CONTRACTE DE VOLUNTARIAT 

● VOLUNTARIAT ESCOLTA A LA UNIVERSITAT 

Nacho (Fòrums) parla com a Fòrums. Estan treballant en: 

● Un forum al mes, online per a facilitar d’aquesta forma la máxima asistencia. 

● Forums més ágils, no limitant-se a la façeta de charrada. 

● Creació d’un espai virtual de trobada, on es pujará contingut d'interés i un podcast. 

Iván (Medi Ambient) parla com a Medi Ambient. Estan treballant en: 

● Día de l'arbre 

● Taller Formatiu amb Síntesis 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

7.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST 2021. 

Raúl (EG) presenta el pressupost per a l’any 2021 enviat a la convocatòria.  

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.  

S’aprova el pressupost 2021 amb 69 vots a favor, 0 en contra i 8 en blanc. 

2. 8. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES DE LES BEQUES MEV. 

Raúl (EG) presenta les bases de les beques MEV per a l’actual ronda, enviades a la 

convocatòria.  

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.  

S’aproven les bases de les beques MEV amb 62 vots a favor, 0 en contra i 1 en blanc. 

3. 9.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES DELS MÈRITS PEDAGÒGICS. 

Carla (EG) presenta les bases de les beques MEV per a l’actual ronda, enviades a la 

convocatòria.  

S’obre un primer torn de paraula. 

Àngela (AE Brownie) dona les gràcies a l’equip d’animació pedagògica per mantenir una 

reunió amb l’agrupament i resoldre el dubtes.  

Àdria (AE Argila) pregunta si hi ha que seguir l'índex o pot ser un projecte lliure.   

 Carla (EG) contesta que el projecte es lliure i l’índex es com ajuda.   



8 

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

S’aproven les bases dels Mèrits Pedagògics amb 52 vots a favor, 5 en contra i 10 en 

blanc. 

4. 10.- PRESENTACIÓ DE LES BASES DE LES BEQUES DE COMARCA I DE L’1%. 

Raúl (EG) presenta les bases de les beques de comarca i de l’1% per a l’actual ronda: 

Beques de Comarca 

● Partida de 1000 €. 

● Es poden sol·licitar abans de fer l’activitat.  

Donació 1% 

● Projectes clars respecte a objectius, persones i entorns als quals va destinada. 

● Impacte i metodologia de caràcter social o mediambiental. 

● Documentació a presentar: 

● Vídeo de 2 minuts màxim. 

● Presentació amb 8 diapositives màxim. 

● Possibilitat de documentació complementaria. 

● S’afegirà a la documentació del consell de març perquè els agrupaments puguen 

decidir. 
● Les propostes es presentaran abans del 15 de febrer de 2021. 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.  

5. ORACIÓ 

Mar (EG) inicia l’oració reflexionant sobre la situació actual amb la COVID, centrant-se en 

el nostre dia a dia  

Es projecta un vídeo reflexionant sobre els vincles socials i l’alegria. 

Doro (EG) reflexiona sobre el vídeo projectat i sobre el confinament que estem vivint. 

Hem de continuar amb la nostra vida i apreciar-la.  

6. 11.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS. 

Pau (EG) presenta el convenis que l’assemblea ha de ratificar per a dur-los endavant. Els 

convenis son els següents: 

● Convenis de pràctiques 

○ Escola d’animació Wanderoute 

○ UNED 

● Projecte LIBERA - SEO Birdlife i Ecoembes 

● En treball:   
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○ UCV Psicologia - Projecte Enllaços 

○ Jardí Botànic 

○ Centre de Transfusió de Sang de la CV. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Guillermo (AE Ain-Karen) reflexiona sobre l’entitat ‘ECOEMBES’ i si es positiva la relació 

amb ells. Convida a pensar si col·laborem amb ells.  

Nacho Brines (EG) agraeix la reflexió i portarem la reflexió a una reunió de l’EG per a 

actuar d'acord amb el codi ètic.  

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

S’aproven els convenis de pràctiques i el projecte LIBERA - SEO Birdlife i Ecoembes 

amb 60 vots a favor, 2 en contra i 4 en blanc. 

7. 12.- PRESENTACIÓ DEL SISTEMA DE SUBVENCIONS 2020. 

Nacho Brines (EG) presenta el sistema de subvencions per a demanar aquesta ronda. Es 

va enviar un document presentant el sistema junt amb la convocatòria. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Ana (AE Gaia) pregunta si els agrupaments de fora de la ciutat de València, poden 

presentar-se a la subvenció de diputació de València.  

Nacho Brines (EG) contesta confirmant que tots els agrupaments del MEV poden 

presentar-se a la subvenció de la diputació de València. 

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

8. 13.- LLUM DE LA PAU MEV 2020. 

Mar (EG) presenta com celebrarem la Llum de la Pau d’aquest any organitzada per l’EG.  

S’obre un primer torn de paraula. 

Miquel (AE Azahar) pregunta si es pot arreplegar la Llum fora de la ceremonia.  

Mar (EG) explica com es pot arreplegar abans o després de la cerimonia.  

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 
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9. 14.- PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS ASSOCIATIUS. 

Nacho Perales (EG) presenta la situació respecte a la COVID dels següents esdeveniments 

associatius, ja que està tot en l’aire. 

● Taller DUROC. 

● Taller d’Animació Pedagògica. 

● Festival de la Cançó 2021. 

● Interruta 2021. 

● Sant Jordi MEV 2021. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Sussanna (AE Cohinoor) pregunta el dia del taller d’Animació Pedagògica.  

Nacho Perales (EG) confirma que es el diumenge 20 de desembre. 

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

10. 15.- INFORMACIÓ DIVERSA. 

Baldo (FEV) recorda la normativa sanitaria que ens aplica actualment a la nostra activitat 

i presenta els diferents cursos que esta realitzant l’Escola Lluerna adaptats a la situació 

de la COVID. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Alicia (AE Villalonga) pregunta com es el protocol a la hora de realitzar rutes de 

senderisme 

Baldo (FEV) comenta que es poden fer mantenint la distància de 2 metres de seguretat.  

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

Ferran (AE Creixent) presenta el projecte ‘2021: menys bosses de plàstic’ que va a 

desenvolupar el seu agrupament i convida a la resta d’agrupaments a participar. La 

informació completa s’enviarà a tots els agrupaments.  

S’obre un primer torn de paraula. 

Pau (EG) agraeix aquest tipus d'iniciatives i convida a la resta d’agrupaments a participar.  

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

Raúl (EG) recorda que es el moment de pagar les quotes. Convida a revisar les persones 

del CUDÚ. 
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S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

11. 15.- PRECS I PREGUNTES. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Raúl (EG) recorda la importància de respectar la normativa i complir-la ja que les 

pràctiques de tots ens afecten a tots.  

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

Pau (EG) per acomiadar-se, agraeix l'assistència a l’assemblea, a pesar de la versió en 

línia i presencial i, reflexiona sobre el paper que tenim com a scouters.  

Sense cap aportació ni cap punt més a tractar conclou l’Assemblea General Ordinària del Moviment 

Escolta de València a les 14:15. 
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