Resolució de 5 de novembre de 2021, del director general de l'Institut Valencià de la
Joventut, de reconeixement de bones pràctiques en l'àmbit de la intervenció amb joves

La resolució de 26 de febrer de 2019, del director general de l’IVAJ, estableix els criteris per al
reconeixement de bones pràctiques en l’àmbit de la intervenció amb joves
En la resolució de 7 de juliol de 2020, del director general de l’IVAJ, es modifica el punt 1 de
l’article 5, de l’esmentada resolució referent a la comissió de valoració, que queda integrada
dues persones representants dels i de les professionals de joventut, a proposta de l’Associació
de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana; una persona jove i una altra de
reconegut prestigi en l’àmbit de l’oci educatiu a proposta pel Consell Valencià de la Joventut, i
dues persones d’entre el personal funcionari de l’IVAJ, una de les quals ocuparà la presidència,
i l’altra la secretaria. La persona que n’ocupe la secretaria actuarà amb veu però sense vot.
Per resolució de e 27 de maig de 2021 del director general de l’Institut Valencià de la Joventut,
es designaren les persones integrants d’aquesta comissió, que són les següents: Juana López
Ruiz i Rafa Garrido Corpas, en representació de l’Associació de Professionals de Joventut de la
Comunitat Valenciana; Maria Amparo Fons Tàrrega Pablo Salvador Giner, en representació del
Consell Valencià de la Joventut; i Josep Castellano Puchol i Ángeles Cuenca Adam, com a
secretari i presidenta, respectivament, en representació de l’IVAJ.
El la reunió de 25 d’octubre, després de la valoració de les propostes presentades, la comissió
de valoració va fer una proposta d’inclusió en el catàleg de de bones pràctiques en l’àmbit de la
intervenció en joves.
D’acord amb l’acta de la comissió, i fent ús de les facultats conferides al director general de
l’IVAJ per l’article 11 de la Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut,

RESOLC
Reconéixer com a bones pràctiques i incloure en el Catàleg de Bones Pràctiques d’Intervenció
amb Joves, gestionat per l’IVAJ, les següents:
•

2019:
Talleres de valores. XarxaJove Alcoià-Comptat

•

2020:
Grupos de discusión. Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de San Vicent del
Raspeig.
Traslado virtual. Federació Valenciana de Cases de Joventut

•

2021:
Anigmati-K (Viu la lectura). Mancomunitat comarcal Els Ports
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Imagina’t Picassent. Casa Jove la Torta, Ajuntament de Picassent
Quart de nit. Ajuntament de Quart de Poblet.

Firmado por Jesús Martí Nadal el
08/11/2021 08:51:51

IVAJ - C/ de l’Hospital, 11 / 46001 VALÈNCIA / Tel.: 012 - 963866000 / www.ivaj.gva.es

CSV:GPUHI4BP:PG281AXG:F57DGKHC

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPUHI4BP:PG281AXG:F57DGKHC

