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‘Google Meet’
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Ignacio Brines
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10:15

TIPUS ACTA

Assemblea General
Ordinària

ASSISTENTS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-

Es constitueix l’Assemblea amb 78 vots: 69 persones acreditades de 35 agrupaments i 9 de
l’equip General. Els agrupaments assistents són els següents:
GS Ain-Karen
AE Alborxi
AE Alcalans
GS Altaïr
AE Argila
GS Bitácora
AE Brownie
AE Cohinoor
AE Creixent

●
●
●
●
●
●
●
●
●

AE Els Àngels
AE Gaia
AE Granerers
AE Hiawatha
GS Iter
GS Kairós
GS Kipling
AE L’Om
AE L’Ombria

●
●
●
●
●
●
●
●
●

AE La Safor
GS Malki-Sua
AE Marquesat
GS Nou Foc
GS Orión
AE Osyris
GS Pas de Pi
AE Pau
AE Sant Joan

●
●
●
●
●
●
●
●

AE Sant Joan
GS Seeonee
AE Stella Maris
AE VII Calasanz
GS Valldigna
AE Villalonga
GS Wig-Wam
GS Xaloc

Persones amb veu però sense vot:
o
o
o

Salvador Palomares (Consiliari)
David Baldoví (FEV)
Pedro Tamarit (FSSJ)

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 2019-2020.
6.- Presentació i aprovació, si escau, del projecte anual MEV 2020 -2021.
7.- Votació de la proposta de canviar el Consell de desembre a Assemblea.
8.- Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2021.
Oració.
9.- Entrega dels Mèrits Pedagògics.
10.- Informació activitats associatives (Llum de la Pau 2020, Festival de la Cançó 2021,
Interrutes 2021 i Sant Jordi MEV 2021).
11.- Jornada de PECs.
12.- Informacions diverses.
13.- Precs i preguntes.
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ACTA
1.-

C
ONSTITUCIÓ
DE
L’
ASSEMBLEA.
Mar (EG) 
comença amb l’Oració Scout.
Pau (EG)dóna 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 78 vots de 28
agrupaments diferents i 9 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 10:15 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.- E
LECCIÓ
DE
LA
MODERADORA
Nacho Brines (EG) proposa a Maria Molina (EG) com a persona moderadora per ser
una persona coneixedora del funcionament assembleari. Ningú té cap objecció. S’aprova
per assentiment.

3.- L
ECTURA
I
APROVACIÓ, 
SI
ESCAU
, DEL’
ORDRE
DEL
DIA
Nacho Brines (EG) procedeix a llegir l’ordre del dia que es va manar amb la
convocatòria.
S’aprova l’ordre del dia amb 68 vots a favor i 3 vots en blanc.
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4.- L
ECTURA
I
APROVACIÓ, 
SI
ESCAU
, DEL’A
CTA
DE
L’A
SSEMBLEA
ANTERIOR
Nacho Brines (EG) procedeix a llegir l’Acta de l’última Assemblea General Ordinària,
la qual va dur-se a terme el dia 15 de desembre de 2019 a la Casa de la Cultuta, a
Carlet. 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 63 vots a favor i 9 vots en blanc.

5.- P
RESENTACIÓ
I
APROVACIÓ, S
IESCAU, DE
L’I
NFORME
DE
GESTIÓ
DE
L’E
QUIPG
ENERAL
2019-2020.
Nacho Brines (EG)presenta el cens de l’associació en l’actualitat:
Educands

Castors

247

Llops

1018

Exploradors

1227

Pioners

825

Companys de ruta

490

Educadors

840

Comité

312

Voluntàries

74

Total

5.016

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:
● ZOOM: preparació i participació junt amb la Federació.
● Assistència a la formació "(De)Creixement sostenible i recolzament mutu" de
Fundació Novaterra.
● Reunions mensuals amb la Federació d’Escoltisme Valencià.
● Assistència als Patronats de la Fundació Scout Sant Jordi.
● Reunió amb el Bisbe auxiliar de Joventut (En Arturo Ros).
● Assistència a la Fira d’Associacions del CJV
● Assistència a la Llum de la Pau MSC a Castelló.
● Reunions amb agrupaments que volen formar part del MEV: Genovés, Impeesa
Maristes, Plast, Edelweiss (només conversa telefònica).
● Contacte amb el President de SSVV.
● Reunió amb el President de Juniors MD.
● Assistència a les reunions del CJV (Nacho Brines).
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Relacions internes:
● MIP: Reunió amb Caps d’agrupaments.
● Assistència a aniversaris: AE l’Om, AE Villalonga, AE Bitácora, AE Santa Marta, AE
Seeonee.
● Selecció personal per la baixa d’Ideal i posterior seguiment.
● Visites a agrupaments (25 agrupaments, 52%).
● Assistència a la Llum de la Pau.
● Nomenament i entrega de pins commemoratius als Membres d'Honor del MEV.
● Carta oberta als Kraals pel dia mundial del Pensament Escolta (XXSS).
● Assistència i discurs al Festival de la Cançó Escolta.
● Preparació de la Trobada de càrrecs i reunió de Caps (març).
● Signar contractes de lloguer de locals d'agrupaments del MEV.
● Coordinació de l'avaluació del PEMEV (junt amb AP i Dinamització).
● Contacte freqüent al grup de WhatsApp de Caps.
● Coordinació de l'EG.
Raúl (EG)explica les tasques realitzades dins del càrrec de Tresoreria:
●
●
●
●
●
●

Desenvolupament i perfeccionament de l’aplicació del DUROC.
Impartir cursos de formació de gestió econòmica i d’ús del DUROC.
Desenvolupament dels pressupostos anuals.
Seguiment dels ingressos i gastos per a crear el balanç.
Resolució de dubtes específics als agrupaments.
Contacte amb les entitats bancàries per a donar-me d’alta i gestionar els
moviments.
Nacho Brines (EG)explica les tasques realitzades dins del càrrec de Secretaria:
Gestió del canvi del nou Equip General.
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.
● Formacions als agrupaments.
●
●
●
●
●

Doro (EG)explica les tasques realitzades dins del càrrec de Consiliari:
● Reunions de consiliaris.
● Seguiment canvi de retors.
● Materials per a les activitats associatives i els agrupaments junt amb Animació de
Fe.
Carla (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència
d’Animació Pedagògica i presenta al seu equip:
● Reunions mensuals amb animació pedagògica de la FEV i les associacions.
● Suport en el fòrum ruta FEV.
● Formació del mètode escolta a un agrupament amb Lluerna i animació pedagògica
FEV.
● Visita i suport pedagògic als agrupaments que ens han demanat reunió
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● Facilitar ferramentes als agrupaments que ens ho han sol·licitat de la part de
motivar i idear del mètode projectes.
● Baremar els projectes de mèrits pedagògics.
Alba (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de
Dinamització i Cohesió de Kraal:
● PECs: Realització de dinàmiques per a conéixer les inquietuds dels membres de
l’Associació i crear amb aquestes les comissions MEV.
● Recopilació de dinàmiques per als agrupaments.
● Visibilització del càrrec, les seues funcions i utilitats a les visites dels
agrupaments.
● Cohesió de l'Equip General.
● MIP
● Creació de l’Equip de dinamització del MEV
● Creació de recursos i dinàmiques en #scoutsacasa
● Suport amb dinàmiques específiques als agrupaments que ho han sol·licitat.
● Posada en contacte i participació de l'equip estructural de la FEV: Creequip.
● Coordinació de l'avaluació del PEMEV de meitat de ronda (junt amb AP i
Presidència)
Sergi (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de
Comunicació i presenta al seu equip:
Assemblea 22/09/2019 → Assemblea 15/12/2019
●
●
●
●
●
●
●
●

ZOOM: taller formatiu i informatiu.
Creació de l’equip de comunicació
Contacte amb els càrrecs homòlegs de la FEV, la FSSJ i Scouts Valencians.
Reunions periòdiques amb l’equip de comunicació.
Anàlisis situació XXSS de l’associació.
Elaboració de l'Estratègia comunicativa MEV.
Apertura conter en Twitter (@scoutsMEV).
Recolzament convocatòries nucli scout en concentracions per l’emergència
climàtica i contra la violència cap a les dones.

Assemblea 15/12/2019 → Consell 24/05/2020
Creixement de l’equip de comunicació MEV.
Reunions mensuals d’aquest equip.
Reunió amb l’equip de comunicació FEV.
Promoció activitats associatives: Agrupaments, comissions i Equip General.
Formacions de l’equip de comunicació MEV: “Tallers MSC - Gestión en RRSS en el
Escultismo” y Taller “Proyecto Libera”.
● Transparència.
● Coordinació projecte #ScoutsaCasa.
● Coordinació video ‘Queda’t a casa’.
●
●
●
●
●

Consell 24/05/2019 → Assemblea 20/09/2020
● Promoció dels projectes: “Campanya del Quilo” i “Campanya Donació de sang”.
● Anàlisi i aportacions al projecte federatiu: “Agenda Escolta”.
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● Reunió en la Secretaría técnica del MEV.
● Reunions diverses equip de comunicació MEV: avaluació ronda solar 2019 - 2020 i
llançament ronda 2020 - 2021.
● Anàlisi i elaboració de l’Estratègia comunicativa del MEV.
Nacho Perales (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de
Vicepresidència d’Activitats Associatives i Comarques:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Acompanyament a les coordinacions de comarques.
Seguiment dels “Sant Jordis” fins a la seua cancel·lació.
Col·laboració en les activitats de “Llum de la Pau” i “XXXV Festival de la Cançó”.
Llum de la Pau a l'Arquebisbat.
Noves propostes d’activitats associatives:
○ Campanyes de recollida d’aliments
○ Campanya del llapis
○ Donació de Sang
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 2020
Seguiment de les subvencions de Comarques.

Maria (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de
Comissions:
● PEC 2019: reunir als membres de l’associació interessades a formar part d’alguna
comissió.
● Acompanyament per a la realització de totes les fonamentacions de cada
comissió.
● Reunions setmanals per tal de tenir una bona comunicació.·
● Participació en la manifestació del 25N. Dia internacional contra la violència de
gènere.
● Acompanyament en la creació de la comissió “Escoltes universitàries”.
● Manifestació 8M.
● Seguiment de cada comissió.
● Coordinació amb responsable d’equips d'acció de la FEV.
Mar (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència
d’Animació de Fe:
Conèixer el càrrec i posar objectius.
Conèixer com es treballa la fe en els agrupaments i quines són les necessitats.
Recolzar en la llum de la Pau 2019.
Formar un equip de fe estable.
Reunions en la delegació de infancia i joventut de la diòcesi valenciana cada dues
setmanes.
● Participació junt amb animació pedagògica i dinamització de les activitats en
quarantena.
● Participació en el sínode diocesà.
●
●
●
●
●

Nacho Brines (EG) explica les tasques realitzades dins de la Secretaria Técnica, en
nom d’Ideal:
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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 sanitaria de la COVID19.
● Gestió fiscal de l’associació (lloguers, factures,...).
●
●
●
●

Pau (EG) amplia la informació presentada dient que tenim com a tasca pendent el
contacte amb les institucions i entitats externes.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova l’Informe de gestió de l’Equip General 2019-2020 amb 66 vots a favor, 0
vots en contra i 3 vots en blanc.

6.- P
RESENTACIÓ
I
APROVACIÓ, S
IESCAU, DEL
PROJECTE
ANUALMEV 2020 -2021.
Pau (EG) fica en antecedents a l’assemblea, comentant que l’Equip General es va
reunir per a avaluar junt amb les avaluacions enviades pels agrupaments el passat juliol.
Amb la situació sanitària a finals del mes d’agost, l’Equip General decideix crear un nou
projecte anual segons la nova situació.
L’anàlisi de la realitat és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incertesa econòmica.
No es preveu una baixada considerable de les persones associades.
Falta de títols.
Falta de motivació dels Kraals.
Ambigüitat normativa de la nostra activitat.
PEAs no adaptats a una situació canviant.
Metodologia escolta.
Falta de material sanitari (EPIs).

Amb l’anàlisi, es proposen els següents objectius:
1. Tindre al dia als agrupaments sobre les actualitzacions normatives,
tractant de clarificar-les i adaptar-les a la nostra realitat.
2. Contemplar els diferents escenaris possibles (econòmics i normatius) i
preparar als agrupaments.
3. Motivar als Kraals perquè l'escoltisme no pare i no caiguen en la frustració.
4. Recerca i creació de recursos d’ajuda als agrupaments.
5. Fomentar la formació dels Kraals.
I les accions proposades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ajornar el pressupost associatiu a desembre.
Més contacte amb les tresoreries.
Test del pitjor escenari econòmic.
Contacte i treball constant amb la federació.
Núvol de recursos: activitats, dinàmiques, eixides, serveis.
Més contacte entre Caps d’agrupament.
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7. Seguiment d’agrupaments - membres EG.
8. Més propostes de servei extern (Comissions).
9. Proposta de DAFOs COVID.
Com a consideracions, es comenta:
●
●
●
●
●
●
●
●

Es continua amb la gestió de tresoreria i secretaria.
Revisió més periòdica dels PEA i PEBs.
Dissenyar un pla B des de l’inici.
En la nostra metodologia, trobarem la clau.
Xicotet grup.
Vida a la natura.
Progressió personal.
Servei.

Per altra banda, es proposa un pla B en cas que es prohibisca tota activitat en el
temps lliure:
● Presencial:només serveis de les persones majors d’edat.
● Online: reunions de Kraal i comissions, assemblees, consells, formacions,
reunions per branques, Llum de la Pau, fòrums.
● Cancel·lació: tota la resta d’activitats presencials. (Activitats associatives
tractarem de realitzar una adaptació).
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova el projecte anual MEV 2020 -2021 amb 72 vots a favor, 0 vots en contra
i 2 vots en blanc.

7.- V
OTACIÓ
DE
LA
PROPOSTA
DE
CANVIAR
ELC
ONSELL
DE
DESEMBRE
AA
SSEMBLEA.
Raúl (EG) proposa canviar el Consell General del 13 de desembre de 2020 a
Assemblea General Extraordinària amb motiu d’aprovar el Pressupost General del 2021,
ja que hi haurà una informació més fidedigna sobre les dades de ingresos i despeses.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova la proposta de canviar el Consell de desembre a Assemblea amb 63 vots
a favor, 0 en contra i 8 en blanc.

8. P
RESENTACIÓ
I
APROVACIÓ, 
SIE
SCAU, DELP
RESSUPOST2021.
Raúl (EG) en línia del punt anterior hem de votar si s’accepta el pressupost enviat a
la convocatòria.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
Es rebutja el pressupost 2021 amb 1 vot a favor, 67 vots en contra i 3 vots en
blanc.
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O
RACIÓ
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.

9.- E
NTREGA
DELSM
ÈRITSP
EDAGÒGICS
.
Carla (EG) comenta que s’han presentat quatre projectes. Com s’indica a les bases,
cada projecte ha d’obtenir mínim seixanta punts per a entrar als premis i, podria estar
l’opció de fet que un premi es quede sense donar, com ha passat en aquesta edició. Un
dels projectes no seleccionats és perquè no ha arribat a la puntuació mínima i, altre ha
sigut perquè no s’ha pogut baremar d’acord amb les bases. Convida al fet que més
agrupaments presenten els seus projectes, ja que és una forma d’enriquir-nos com
associació i, ens diferencia d’altres entitats.
Es presenta la rúbrica d’avaluació:
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El repartiment de premis és el següent:
1º - AE L’Ombria
2º - AE VIII
3º El dilluns tots els projectes presentats rebran un correu amb la rúbrica d’avaluació
emplenada per a enriquir els mateixos.
S’obre un primer torn de paraula.
Àngela (AE Brownie) demana que s’especifique quins dels dos projectes no
seleccionats és el del seu agrupament. Dona l’enhorabona als agrupaments premiats i
agraeix la tasca de l’Equip Pedagògic.
Carla (EG) agraeix les seues paraules. Aclareix que el projecte de l’AE
Brownie és el que s’ha avaluat de forma qualitativa i no quantitativa perquè no
complien els criteris de baremació. Convida a tindre una reunió per a aclarir
l’assumpte i establir les bases per a la pròxima convocatòria amb les seues
aportacions.
Es tanca el primer torn de paraula.
S’obre un segon torn de paraula.
Àngela (AE Brownie) agraeix l’aclariment i demana la reunió amb l’Equip Pedagògic.
El seu agrupament no està conforme amb la decisió presa perquè no estan d’acord que
es qüestione que el seu projecte siga unificat o no, ja que no està especificat a les
bases. Faran una reclamació formal tal com s’especifica a les bases.
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Carla (EG) posaran data a una reunió amb el Kraal de l’AE Brownie per a
revisar el projecte. Comenta que encara que el projecte premiat l’any passat siga
molt similar al presentat aquest any, les persones encarregades de la revisió dels
projectes és diferent i sempre han utilitzat les bases com a referent.
Es tanca el segon torn de paraula.

10.- I
NFORMACIÓ 
ACTIVITATS 
ASSOCIATIVES (L
LUM 
DE 
LA P
AU 2020, F
ESTIVAL 
DE 
LA C
ANÇÓ
2021, I
NTERRUTES2021 
IS
ANTJ
ORDIMEV 2021).
Mar (EG) presenta la situació de la Llum de la Pau 2020. Davant la situació, l’Equip
General acollirà l’esdeveniment i recollirà la Llum. Com hi ha molts escenaris possibles
encara no hi ha més informació al respecte. Comenta les tres situacions que planteja
MSC. Depenent de la situació, l’Equip de Fe sí que prepararà material per a treballar-ho
als agrupaments.
Nacho Perales (EG) no hi ha cap agrupament que acollisca el Festival de la Cançó
2021. Al haver-hi molts dubtes, l’Equip General entén que la situació no ajude a
organitzar-ho. En cas que no hi haguera agrupament acollidor, s'està plantejant fer un
format més reduït o en línia. adaptan-se amb les cirscuntàncies. Respecte a l’Interrutes
2021, sí que hi ha més probabilitats de fer-ho i està pendent de fer una reunió. Convida
a participar com a voluntaria.
Nacho Brines (EG) comenta la situació del Sant Jordi MEV 2021. Nacho Perales (EG)

i ell coordinaran l’esdeveniment i, estan cercant un equip de treball. La idea d’aquest
Sant Jordi és que siga més senzill que les anteriors edicions, adaptant els recursos i les
condiciones sanitàries. Hui dia no hi ha lloc. Comenta que tots els esdeveniments tenen
una data límit on es decidirà si es realitzaran o no.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.

11.- J
ORNADA
DEPEC
S.
Maria (EG) presenta el pla de treball amb les comissions. El diumenge 25 d’octubre
es farà una jornada de totes les comissions, per a conéixer el seu funcionament i,
convida a les persones que estiguen interessades per a participar.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.

12.- I
NFORMACIONS
DIVERSES.
Alba (EG) exposa el repartiment de la subvenció de la Diputació de València del
2019. Anima a participar en les següents edicions.
●
●
●
●
●
●

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Granerers 1667€
Kipling 1200€
Gaia 1000€
Xaloc 800€
Orión 500€
Alborxí-La Salle 400€
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S’obre un primer torn de paraula.
Ana (AE Gaia) pregunta si es poden enviar els criteris de l’avaluació per adaptar-se a
la següent convocatòria.
Alba (EG) contesta afirmant que s’enviaran amb antelació els criteris
d’avaluació dels projectes.
Es tanca el primer torn de paraula.
S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
Nacho Brines (EG) parla també en nom d’Ideal (ST). Exposa la documentació
requerida amb l’inici de la ronda per part de cada agrupament i per cada voluntària.
Documentació per agrupament.
●
●
●
●
●

PEAs.
Nomenament i Ratificació de Caps d’Agrupament.
Certificat d’implantació.
Formulari de 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.
Per altra banda, exposa la problemàtica amb la gestió dels correus de l’oficina
tècnica i les persones voluntàries. Es plantegen les següents situacions i a continuació,
es fa una votació informal:
● Mails a agrupaments i caps.
● Mails a les persones voluntàries interessades, més agrupaments i caps.
● Mails a totes les persones voluntàries inscrites al CUDÚ.
Pau (EG) aporta la visió de l’Equip General respecte a la situació que més ens
facilitaria la gestió i, seria l’opció d’enviar mails a totes les persones voluntàries
inscrites al CUDÚ.
Nacho Brines (EG) comenta el funcionament de la ‘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.
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FORMA DE TREBALL
● Emplenar formulari web ‘Tràmits digitals’. Ideal presenta la documentació i envia
justificant a l’agrupament.
● Temps de resposta: un dia (és una tasca prioritària). Abans de 3 a 5 dies.
S’obre un primer torn de paraula.
Ricard (AE Pau) respecte a la proposta de la gestió dels correus, proposa que siga
una combinació de la segona i la tercera situació, on assoles pugues sol·licitar que
s’envien els correus si estàs al CUDÚ.
Nacho Brines (EG) contesta agraint la proposta i, depenent de l’opció
elegida, es plantejarà una forma o altra. Destaca que hem de triar l’opció que
siga més factible per a la secretaria tècnica. Recorda que emplenant la fitxa
d’inscripció a l’agrupament ja s’ha d’acceptar o no la recepció d’enviaments de
comunicats per part de l’associació.
Es tanca el primer torn de paraula.
S’obre un segon torn de paraula.
Ricard (AE Pau) contesta dient que no tenia present la casella de la fitxa
d’inscripció.
Nacho Brines (EG) al CUDÚ s’intentarà afegir una casella per a marcar si es
volen rebre comunicacions o no.
Es tanca el segon torn de paraula.
Respecte a la votació de la gestió dels mails amb les persones voluntàries es queda:
● Mails a agrupaments i caps. 4 vots.
● Mails a les persones voluntàries interessades, més agrupaments i caps. 22 vots.
● Mails a totes les persones voluntàries inscrites al CUDÚ. 36 vots.
Baldo (FEV) comença recordant que el pròxim diumenge 4 d’octubre hi ha
assemblea FEV. Fa un parell de dies s’envia una actualització de la documentació COVID
requerida, on està inclòs un model del pla de contingència que ha de fer cada
agrupament per a dur a terme la seua activitat. Hui dia ens podem reunir en subgrups de
20 persones, incloent-hi a les persones educadores. Si es compleix la distància de
seguretat, es poden fer activitats entre els diversos subgrups. Respecte a la ràtio de
persones, des de l’IVAJ es diu que s’ha de tindre un DAT a partir de 40 persones, no per
grups de 40 persones i, 1 MAT per cada 10 xiquets i xiquetes. S’està treballant amb
l’IVAJ que les ràtios siguen menys restrictius mentre dure la pandèmia. Recorda la
importància de tindre tota la documentació en regla. Hem de tindre paciència en cas
que isquen positius als agrupaments. Per últim, s’està treballant en un projecte d’ajudes
pròpies per als agrupaments davant la situació de la pandèmia.
S’obre un primer torn de paraula.
Ana (AE Gaia) pregunta si assoles seria necessari un DAT en cas de ser més de 80
persones, si en cas de respectar la distància de seguretat es poden llevar les mascaretes
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i comenta que en el cas de tindre 3 o 4 positius a l’agrupament és més probable que siga
per altres situacions que per culpa del nostre protocol, ja que aquestes persones es
veuen en altres àmbits.
Ximo (AE Bitácora) agraeix la documentació enviada als agrupaments, ja que és de
molta ajuda, i la convocatòria de les ajudes pròpies. Proposa que s’incloguen partides
per a adequar els locals a la nova situació.
Alicia (AE Villalonga) pregunta que s’ha de fer en cas de no tenir suficients títols.
Baldo (FEV) fa un aclariment respecte a les persones majors d’edat, on estan
incloses part de les persones de la branca de Companys, on hem de tenir-les
presents per al càlcul de ràtios. Respecte a la ràtio del DAT, és necessari
únicament un DAT a partir de 40 persones, amb menys no és necessari. Recorda
que hem de respectar les normes bàsiques de prevenció, on està inclòs l’ús de la
mascareta i mantenir la distància de seguretat. S’anota la proposta d’incloure
l'adequació dels locals. Per últim, en cas de no tenir suficients títols no podríem
fer l’activitat, sinó que hauríem d’adaptar la nostra activitat. Per altra banda,
des de l’IVAJ s’ha dit que actualment no hi ha cap cos sancionador i, per tant, no
hauríem de preocupar-nos amb el compliment de les ràtios.
Es tanca el primer torn de paraula.
S’obre un segon torn de paraula.
Sergio (AE Seeonee) mostra la seua disconformitat al considerar que el missatge
sobre que no hi haja un cos sancionador no és el correcte davant la situació actual als
agrupaments, siga de forma oficial o no, ja que sempre hem de complir la llei.
Ana (AE Gaia) respecte a la branca de Companys, pregunta que com les persones són
majors d’edat no seria necessari tindre títols, ja que la normativa actual no regula la
seua activitat.
Paula (AE Nou Foc) pregunta si es plantejarà una alternativa per a la branca de
Companys, com que no està regulada per la normativa.
Baldo (FEV) compren la disconformitat plantejada per Sergio (AE Seeonee) i,
el missatge que volia transmetre era de tranquil·litat i que podem continuar amb
la nostra activitat i, no el que els agrupaments no complisquen la legislació.
Respecte a la branca de Companys, afirma la pregunta d’Ana (AE Gaia) del fet
que no serien necessaris els títols i amplia dient que aquesta branca està en un
limbe perquè no hi ha legislació reguladora d’aquestes activitats, però sempre
hem de complir amb la legislació i les restriccions.
Es tanca el segon torn de paraula.
S’obre un tercer torn de paraula, per decisió de la Mesa, que es tanca sense cap
aportació.
Pedro (FSSJ) es presenta i presenta la Fundació Scout Sant Jordi, el seu
funcionament, les seues instal·lacions i les activitats que realitzen. Fomenta a presentar
projectes al premi Sant Jordi. Reflexiona sobre que hem de donar confiança a les
famílies davant la nova situació que la nostra activitat és segura.
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S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
Sergi (EG) presenta les Xarxes Socials i les vies de comunicació amb l’associació per
assabentar-se de tot el que es realitza i, convida a seguir-les.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.

13.- P
RECS
I
PREGUNTES.
S’obre un primer torn de paraula.
Àngela (AE Brownie) vol continuar amb la disconformitat de la decisió presa amb la
resolució dels premis dels Mèrits Pedagògics. Considera que no s’ha resolt el seu dubte i
no entén perquè un canvi de persones que valoren els projectes és diferent si hi ha unes
bases a seguir.
Carla (EG) argumenta que sí que un canvi de persones avaluadores pot
modificar la decisió respecte a equips avaluadors anteriors. Convida a tractar-ho
tot a la reunió planificada.
Alicia (AE Villalonga) pregunta quins són els terminis per a presentar la
documentació dels agrupaments i de les persones voluntàries.
Nacho Brines (EG) no hi ha terminis com a tal perquè necessitem la
documentació al més prompte possible per a complir amb la legislació.
Nacho Perales (EG) convida a fer que la gent s’anime a participar de les comissions i
equips de treball i que contacten amb ell.
AE Bitacora presenta el següent prec:
PROPUESTA DE RUEGO PARA LA ASAMBLEA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El grupo scout Bitácora quiere presentar un ruego, en el punto número 13 de la
asamblea del MEV, para que se proponga al Equip General del MEV, tome las medidas
para que la FEV elabore y apruebe un Protocolo de Atención a la Identidad y Expresión
de Género, de acuerdo a la LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del
reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat
Valenciana, donde se establece el marco normativo adecuado para garantizar el derecho
de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad sentida
diferente a la asignada en el momento del nacimiento.
La situación es que hemos tenido estos últimos meses la experiencia de una pionera del
grupo scout, que en la primera reunión después del confinamiento, comunicó al grupo
scout y a sus compañeros, a partir de ese momento, su nombre sentido y sexo. Es decir
pasó a ser pionero.
Como los cambios registrales formales, son trámites muy largos, para cambiar el sexo y
el nombre en la base de datos del CUDÚ, y el grupo scout podamos hacer el cambio en la
base de datos con todo el soporte júrico, sin incurrir en falsedad, URGE que la FEV tenga
aprobado dicho protocolo.
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Lo tiene que tener aprobado la Federació, porque la base de datos CUDÚ es
responsabilidad de la FEV, y la base de datos está dada de alta en la Agencia de
Protección de Datos con el NIF de la Federació d’Escoltime Valencià.
Si se puede leer se agradecería, se llevará el mismo ruego a la próxima asamblea de la
FEV.
Muchas gracias.
Un saludo,
Kraal Grupo Scout Bitácora
Septiembre de 2020

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.
A continuació, es projecta un vídeo de Carles Francino reflexionant sobre la situació
actual de la tornada a les escoles.
Pau (EG) 
reflexiona sobre les paraules del vídeo i el compara amb l’àmbit de l’educació
no formal, el nostre. S’ha de treballar perquè l’escoltisme no pare, és moment
d’innovar i adaptar-nos. Recalca dos elements del mètode per a treballar sempre en
aquesta situació, el servei i la progressió personal. Es desitja bon inici de ronda i que
l’Equip General està a la vostra disposició.
Per últim, es projecta un vídeo sobre imatges d’activitats, tant d’agrupament com
associatives, que hem fet en els darrers mesos.
Sense cap aportació ni cap punt més a tractar conclou l’Assemblea General O
rdinària del
Moviment Escolta de València a les 13:45.

President

Secretari

Pablo Carbonell Temporal, amb DNI 29208923G
President del Moviment Escolta de València

Ignacio Brines Garibo, amb DNI 21004643P
Secretari del Moviment Escolta de València
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