Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Proposta d’acta de la 36a AGO del CNJC
15 de març de 2014

PROPOSTA D’ACTA 36a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CNJC
Barcelona, 15 de març de 2014
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants, Barcelona1 Barcelona
Dia: 15 de març de 2014
Hora: Primera convocatòria a les 9:30 hores i segona convocatòria a les 10h. Com que
no hi ha suficient quòrum en primera convocatòria (hi hauria d’haver 19 entitats al
corrent de pagament) es comença en segona (calen 13 entitats al corrent de
pagament).
Punt 1. Benvinguda i constitució de l’Assemblea General
El president del CNJC, Sergi Contreras, dóna la benvinguda al públic assistent, i
repassa les entitats assistents per tal de veure si hi ha el quòrum suficient (13 entitats
de ple dret al corrent de pagament), i n’hi ha 18. Per tant, comença l’AGO amb les
següents entitats:
PLE DRET
-

Acció Escolta de Catalunya (AE)
Agrupació de Joves Ciutadans (Joves C’s)
Avalot – Joves de la UGT de Catalunya
Centre Marista d’Escoltes (CMS)
Comissió de Joventut de la FESOCA
Consell de Joves de Sabadell (CJS)
Consell de la Joventut de Badalona (CJBdn)
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Consell Local de Joventut de Lleida (CLJL)
Dona, Joves Nacionalistes per la Igualtat (DONA-JNI)
Esplais Catalans – EPLAC
Federació Catalana de l’Esplai
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Joves d’Esquerra Verda (JEV)
Joves Dirigents Catalans (JODIC)
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i Balears (MIJAC)
Secretariat de Joves La Salle de Catalunya

ENTITATS QUE PRESENTEN CANDIDATURA:
-

Consell Local de Joventut de Blanes
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Entitats que arriben al llarg de la jornada, un cop ja ha començat el plenari:
PLE DRET
-

Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya
Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Consell Local de Joventut de Sant Feliu de Guíxols
Escoltes Catalans
Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI)
Joventut Europea Federalista de Catalunya (JEFC)
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
Recursos d’Animació Intercultural (RAI)

ADHERIDES
-

Col·lectiu l’Esbarzer
Escola Lliure El Sol

ENTITATS CONVIDADES
-

Fundació Triangle Jove

Punt 2. Elecció del moderador o moderadora i secretari o secretària
Sergi Contreras (president) presenta la proposta del Secretariat: per la moderació la
Laia Martí (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya) i per la secretaria l’Eduard Fernando
(Consell de Joventut de Barcelona).
S’aproven per aclamació.
La Laia comenta que hi ha canvis a l’ordre del dia, que hi ha moltes resolucions i que hi
haurà pausa per dinar en aquest punt per reprendre’l després de dinar.
Punt 3. Aprovació, si escau, de l’acta de la 35a Assemblea General Ordinària
del 3 de març de 2012
S’obre un torn de paraules.
Ningú fa cap esmena a l’acta i la moderadora dóna pas a la votació corresponent.

Quòrum: 21
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 20
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Queda aprovada.
Punt 4. Aprovació, si escau, de l’acta de la 27a Assemblea General
Extraordinària del 16 de juny de 2012
S’obre un torn de paraules.
Ningú fa cap esmena a l’acta i la moderadora dóna pas a la votació corresponent.

Quòrum:21
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 19
Queda aprovada.
Punt 5. Aprovació, si escau, de l’acta de la 28a Assemblea General
Extraordinària del 10 de novembre de 2012
S’obre un torn de paraules.
Ningú fa cap esmena a l’acta i la moderadora dóna pas a la votació corresponent.

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 22
Queda aprovada.
Punt 6. Situació de les entitats membres
En Sergi pren la paraula i explica que les entitats que perden la seva condició de
membres del CNJC és perquè no participen en 3 AGO’s consecutives i/o tenen pendent
3 quotes de pagament. Els noms de les entitats que no compleixen aquests requisits es
projecten a la pantalla i s’hauria de decidir si les expulsem del CNJC o no.
Actualment hi ha 9 entitats que incompleixen els estatuts:
-

Moviment per la Pau (3 AGO’s)
Federació ECOM (3 AGO’s)
Joves de la USOC (3 AGO’s)
Secretariat de Joves La Salle Catalunya (3 AGO’s)
Col·lectiu l'Esbarzer (3 AGO’s)
Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya (3 quotes i 3 AGO’s)
Associació d’Estudiants de Formació Professional (3 quotes)
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-

Consell de Joventut de Matadepera (3 quotes)
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (3 quotes)

En Sergi explica que el Secretariat proposa fer dues votacions de dos blocs d’entitats.
Per una banda, aquelles entitats que ja no tenen activitat i, de l’altra, la resta.
El Secretariat proposa votar a favor de l’expulsió de les entitats que ja no tenen
activitat, que són:
-

Moviment per la Pau (3 AGO’s)
Associació d’Estudiants de Formació Professional (3 quotes)
Consell de Joventut de Matadepera (3 quotes)

El Secretariat proposa votar en contra de l’expulsió del grup d’entitats que sí que tenen
activitat, tot i que no estan al corrent de pagament o que no han vingut a les AGO, que
són:
-

Federació ECOM (3 AGO’s)
Joves de la USOC (3 AGO’s)
Secretariat de Joves La Salle Catalunya (3 AGO’s)
Col·lectiu l'Esbarzer (3 AGO’s)
Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya (3 quotes i 3 AGO’s)
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (3 quotes)

S’obre un torn de paraules.
Ningú no té res a dir, ni les expedientades ni les que no ho són.
La moderadora sotmet a votació la moció de votar-ho per blocs.

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 23
Queda aprovada.
La moderadora sotmet a votació expulsar a les entitats que no tenen activitat:

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 21
Queda aprovada l’expulsió de les entitats: Moviment per la Pau, Associació d’Estudiants
de Formació Professional, Consell de Joventut de Matadepera.
La moderadora sotmet a votació expulsar a les entitats que sí que tenen activitat però
que no estan al corrent de pagament de la quota o no han vingut a les 3 últimes AGO:
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Quòrum: 24
Vots en contra: 21
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 1
No queda aprovada l’expulsió de les 6 entitats.
El Consell Local de la Joventut de Blanes demana l’alta com a entitat membre de ple
dret del CNJC i se li dóna pas perquè es presenti.
Jèssica Terrón del CLJ Blanes explica que tenen una gran activitat, participen a la Xarxa,
organitzen fires d’entitats, tenen interlocució amb l’Ajuntament, han fet xerrades sobre
drets laborals, participen a l’Àgora, a les AGO’s, etc.
S’obre un torn de paraules
Ningú no té res a dir.
A continuació, la moderadora dóna pas a la votació:

Quòrum: 24
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 24
Queda aprovada l’entrada del Consell Local de Joventut de Blanes com a membre de
ple dret del CNJC.
Punt 7. Presentació, debat, i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió del
Secretariat
L’Equip de presidència surt a explicar l’Informe de Gestió, les coses més destacades
són:
Comença en Sergi Contreras:
 Importància de les Àgores com a espais bàsics de participació. Cada cop són
més participades i proporcionen discurs al Consell. La Borsa de Formadors i
Formadores com a eina clau per desenvolupar les Àgores.
 Durant aquest any s’han creat múltiples grups de treball amb objectius molt
clars que han aportat molta participació de les entitats i que ha permès crear
processos de participació enriquidors (preparar resolucions, preparació de les
Àgores,...)
 La importància de la Comissió Internacional per ajudar a definir l’estratègia que
ha de seguir el CNJC en aquest camps, alhora que compartir experiències i
aprenentatges entre les entitats que treballen l’internacionalisme.
 Any marcat pel Ple Monogràfic sobre polítiques de joventut del juliol, el grup
d’emancipació ha fet molta feina amb documents potents i complerts. Es va
demanar un pla per l’ocupació juvenil.
 El Secretariat ha pogut fer molta interlocució amb els grups parlamentaris i
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Departaments del Govern amb objectius concrets i amb alguns resultats, no
s’ha fet només per amor a la moqueta.
S’ha aconseguit que el Govern comenci a elaborar algunes polítiques referents a
ocupació juvenil. El Consell té un espai estable d’interlocució dins del Consell de
Relacions Laborals de Catalunya, dins del departament d’Empresa i Ocupació.
Seguiment del Pla Nacional de Joventut 2020 que no s’ha avançat gaire, el Pla
d’actuació que ha fet el Govern fins al 2016 el CNJC s’ha abstingut de votar-lo
ja que només ha recollit el que es feina i no s’hi inclou res nou. El Pla Jove, el
de les entitats juvenils, ha generat alguns conflictes amb la DGJ però s’està
treballant per coordinar els objectius de totes les entitats juvenils, es
començarà a treballar amb grups de treball dins del consell... i s’espera que en
tres mesos es tingui.
Acte Vot als 16 anys, transparència, llei electoral,...
Fundació Triangle: s’ha consolidat la trobada i en Festi després ens acabarà
d’explicar la feina feta.
El 2012 es va plantejar canviar l’estructura jurídica del Consell però després de
mirar-ho bé i amb l’ambient actual de restriccions i possible pèrdua de més
finançament per part del Consell, es va decidir no avançar en aquesta línia, i
corregir el que es pugui jugant amb el fet de ser un organisme públic.
Campanya contra l’anorèxia i la bulímia.
Participació al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

En Magí Dalmau explica la coordinació territorial:
 Aposta estratègica del Nacional per a la coordinació del territori.
 Propiciar contacte entre els consells dels 3 territoris, en la trobada del Triangle i
de forma virtual a través de les eines informàtiques i les xarxes socials.
Trobades també de la Xarxa a nivell de Catalunya.
 Destaca l’activitat dels CLJ sobre drets laborals que es fa deslocalitzadament a
cada poble o ciutat.
 Visualització de la Xarxa a través d’un logotip, una web, twitter, facebook,...
 S’ha intentat ajudar a crear CLJ en llocs on ja existien Consells Municipals, on hi
ha una certa coordinació juvenil associativa,... s’ha demanat també als
Ajuntament que hi col·laboressin.
 La Borsa de formadors/es també està col·laborant amb la dinamització dels
nous CLJ.
 Felicitat per la consolidació del Consell de Vilafranca i el de Canovelles, que se
sumen a la Xarxa. S’espera poder donar la benvinguda ben aviat a Terrassa i
Sant Cugat del Vallès.
 S’ha parlat amb l’ACM i amb la FCM per explicar el model de CLJ i que sigui
conegut i potenciat. Es busca que els Consells Municipals passin a ser
Associatius.
S’explica la feina feta amb Cooperació Internacional per part del Víctor Albert:
 Creació de la Comissió Internacional per determinar estratègia del Consell i per
compartir projectes entre entitats.
 Treball amb l’Euroregió Mediterrània per crear un espai de coordinació entre les
entitats juvenils d’aquest espai. S’ha fet la Primera Universitat de
Desenvolupament i Cooperació a Tunísia per treballar conjuntament.
 Reunió també de dirigent juvenils de la regió Mediterrània per teixir estratègies
i activitats conjuntes.
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Organització del Curs sobre participació i cooperació amb entitats juvenils de
tota la regió i d’altres llocs a Altafulla.
S’ha participat al Fòrum Euro-àrab a Qatar però no va anar gaire bé.
Represes les relacions amb La Joventut del Poble Sahrauí i el Frente Polisario.
S’ha firmat un conveni i es vol internacionalitzar el conflicte perquè a nivell
Europeu no és gaire conegut.
Projecte Grundtvig per potenciar i enriquir la Borsa de Formadors/es.
Participació als Diàlegs Estructurats per concertar les polítiques europees amb
entitats, Consell i Comissió.

La Júlia Betrian explica la feina de la Borsa de Formadors i Formadores, que busca
potenciar la qualitat participativa i realitza moltes activitats. Volen rebre demandes de
les entitats sobre activitats concretes, seran més transparents, ara són unes deu
persones i busquen l’enriquiment mutu.
La Laura Ribalaiga i en Carles Benguerel (Festi) surten a explicar la feina feta des del
Patronat de la Fundació Triangle Jove:
 Trobada a Morella “Generació retallada però no perduda”: molt participativa,
espai per compartir experiències d’entitats juvenils dels Països Catalans. Va
sorgir una declaració a favor de l’emancipació juvenil i la ciutadania plena.
 A nivell tècnic la Fundació ja està constituïda del tot.
 Suport molt alt al CJIB fruit de seva supressió per part del Govern Balear.
 Premi de bones pràctiques per la col·laboració i intercanvi entre CLJ de diferents
territoris, no va tenir gaire èxit pel moment en què es va llançar. Se n’ha après i
aquest any es farà millor.
 Reivindicar el paper dels CLJ i que cal una estructura tècnica per donar-li suport.
 En Festi s’acomiada del Patronat del Triangle Jove i del MAJ, defensa la feina
feta amb els CLJ i que són aquests els que donen raó de ser al CNJC i al
Triangle. Els CLJ només fa 4 anys que poden ser membres de ple dret del
Nacional i s’ha fet molt camí però encara se n’ha de fer més. La fundació es
podia qüestionar en un principi però ha resultat ser una eina molt útil al servei
dels consells dels respectius territoris. Agreix la feina de l’equip tècnic del CNJC
que és qui dóna suport a la Fundació encara que no li correspongui. Afirma que
avui deixa de ser jove perquè toca però que ha gaudit molt d’aquests anys dins
del MAJ i que continua a disposició de qui el necessiti.
S’obre un torn de paraules.
Ningú no té res a dir.
A continuació, la moderadora dóna pas a la votació de l’informe de gestió:

Quòrum: 27
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 26
Queda aprovat.
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Punt 8. Presentació, i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del balanç
de situació
En Sergi explica els Comptes.
Explica el procés seguit des del 2007.
Com a Organisme Públic el Consell no pot tenir fons propis fruit de l’entrada en vigor
de la normativa SEC-95. El 2010 el CNJC va perdre uns 55.000 € dels Fons propis
acumulats en els darrers 30 anys. El Govern aplica un càlcul de Romanent de
Tresoreria a partir del qual decideix els diners que teòricament “sobren” al Consell i pel
2014 es preveien uns 82.000 € de romanent de tresoreria, això fa que els Comptes de
resultats d’enguany es presenten pèrdues de 82.000 per evitar que el Govern prengui
aquests recursos al Consell.
Aquests diners s’han destinat a partides que s’haurien d’haver produït durant el 2014 i
per tant s’ha avançat la despesa: consultoria de comunicació, campanya eleccions
europees, edició de documents, millora a les bases de dades, projecte Consells del Sud,
calefacció al Consell, Àgora Jove Gener, quota Triangle Jove,...
El representant de l’Equip d’Assessorament Econòmic, Andreu Criquet, valora els
comptes i els defensa, alerta que s’hauria d’evitar posar aquests pedaços i mirar que
no passin aquestes coses en el futur. Tot i així recomana el vot favorable als comptes.
S’obre un torn de paraules.
Ningú no vol prendre la paraula.
A continuació, la moderadora dóna pas a la votació:

Quòrum: 27
Vots en contra:
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 26
Queda aprovat l’estat de comptes i el balanç de situació.
Presentació projecte guanyador dels premis 1% cooperació
La moderadora cedeix la paraula al Víctor Albert perquè presenti el projecte guanyador
dels Premis 1% Cooperació: projecte d’Intervenció comunitària al Barri del Raval amb
entitats de la mediterrània, de RAI.
Surt una representant de l’entitat i fa una breu explicació del projecte.
11:50 Es fa pausa i el plenari es reprèn a les 12:20
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La moderadora repassa les entitats de ple dret assistents:
-

Acció Escolta de Catalunya (AE)
Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya (AJ)
Agrupació de Joves Ciutadans (Joves C’s)
Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Avalot – Joves de la UGT de Catalunya
Centre Marista d’Escoltes (CMS)
Comissió de Joventut de la FESOCA
Consell de Joves de Sabadell (CJSbd)
Consell de Joventut de Badalona (CJBdn)
Consell de Joventut de Barcelona (CJB)
Consell Local de Joventut de Blanes (CLJB)
Consell Local de Joventut de Lleida (CLJL)
Dona, Joves Nacionalistes per la Igualtat (DONA-JNI)
Escoltes Catalans (EC)
Esplais Catalans – ESPLAC
Federació Catalana de l’Esplai
Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI)
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Joves d’Esquerra Verda (JEV)
Joves Dirigents Catalans (JODIC)
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i Balears (MIJAC)
Recursos d’Animació Intercultural (RAI)
Secretariat de Joves La Salle Catalunya

Punt 9. Presentació, debat i aprovació, si escau, del Pla de treball 2013-2014
La Núria Ramon presenta la proposta de Pla de treball a nivell estratègic:
 Eix transversal polítiques de joventut
o Desplegament del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya, Pla
d’Actuacions Govern i Territori
o Insistir en la creació taula de seguiment
 Foment i suport associacionisme juvenil: entrada als centres educatius com a
clau de l’èxit
o Visibilitat
o Formació en participació al professorat
o Incidir Pla Nacional Associacionisme i Voluntariat
o Finançament: subvencions suficients
 Educació: insubmissió LOMQE
 Ocupació: Incidència Comissió Ocupació del Govern, xerrades drets laborals,...
 Habitatge: potenciar convocatòries ajuts al lloguer, Pacte Nacional per
l’Habitatge fer canvis, fórmules alternatives d’ús i tinença d’habitatge,...
 Gènere, Interculturalitat i LGBT: formacions gènere i interculturalitat, creació
comissió gènere recentment, participació a les comissions LGBT, violència mas-

Pàg. 9 de 26

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Proposta d’acta de la 36a AGO del CNJC
15 de març de 2014




clista,... Trobada joves gitanos.
Participació: campanya foment vot jove, llet electoral, vot als 16 anys
Mobilitzacions i seguretat: campanya transport públic,...

L’Eloi Cortés explica Creixement i representativitat al CNJC:
 Paper d’interlocució
 Visibilitat del CNJC i les seves activitats i entitats
 Millora rendiment de comptes a les entitats
 Consolidar la Borsa de Formadors/es i donar-li sentit, útil pel consell i per les
entitats
 Apropar-nos als col·lectius que no estan propers al CNJC
En Magí Dalmau parla de vertebració territori:
 Consolidació de la Xarxa de Consells Locals, projectes conjunts, activitats, compartir,...
 Creixement en nombre i participació dels CLJ, obrir és consells.
 Disposar d’un tècnic territorial més per aconseguir més CLJ
 Aposta pel treball de la Fundació Triangle Jove
La Lucía de Frías explica l’eix de Cooperació Internacional:
 Incidència política perquè les institucions tinguin en compte les entitats juvenils
 Importància de la Xarxa Euromed i el training que es vol organitzar
 Xarxa Consells del Sud d’Europa (Greenwich)
 Centrar el discurs del Youth Forum en temàtiques socials
S’obre un torn de paraules.
En Pau González d’ESPLAC apunta dues coses que creu que s’han de concretar:
 Existeix a la CCMA un Consell Assessor de Continguts Audiovisuals, caldria que
el CNJC hi sigui present i pugui fer que es doni més importància a
l’associacionisme.
 Que s’incorporin línies referents a l’educació en el lleure dins de les línies
d’Educació.
El Secretariat les recull i les incorporarà a la concreció.
L’Albert Catà de MEG:
 Proposa fer més ampli el títol del punt 3 incloent Drets Humans i Drets Civils,..
El Secretariat accepta l’esmena.
A continuació, la moderadora dóna pas a la votació:

Quòrum: 28
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 23
Queda aprovat el Pla de Treball 2014-2015.
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Punt 10. Elecció de la temàtica de la 6a Àgora Jove
El Pau Planelles de JEV planteja el tema d’Europa, aprofundiment democràtic,... i com
a una bona oportunitat de debatre sobre Europa a les portes de les eleccions al
Parlament Europeu.
L’Àmbit d’entitats Educatives planteja debatre sobre “El model d’associacionisme i
voluntariat com a compromís per la construcció social i nacional i el paper de les
entitats des del CNJC com a agents educatius per la transformació social.”
Es passa a les votacions de les propostes
PRIMERA RONDA:

Quòrum: 25
Vots Europa: 12
Vots Model Voluntariat: 12
Les dues propostes estan empatades en vots. Es passa a una segona ronda per veure
si hi ha desempat.
SEGONA RONDA:

Quòrum: 25
Vots Europa: 12
Vots Model Voluntariat: 13
Finalment, queda aprovada la proposta sobre el Model d’associacionisme i voluntariat.
En Pau Planelles de JEV proposa que de cara a la propera assemblea s’incorpori la
temàtica d’Europa directament al llistat de temàtiques a votar.
El Sergi Contreras (President) explica que els continguts concrets de la 8a Àgora Jove
es decidiran en el Grup de Treball que es convocarà aviat.
Punt 11. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de 2013
En Sergi Contreras exposa el pressupost del 2013 i destaca:
 Es manté el pressupost de personal perquè no es pot fer res més, no es pot
pagar una paga extra,...
 Els ingressos en principi estan tancats i el Pressupost de la Generalitat aprovat i
per tant no s’hauria de veure reduït. Els fons socials de les Caixes pugen
respecte del 2013 perquè hi ha una part que es cobrarà enguany.
 Hi ha ingressos també del Youth in Action pel Trainig Course.
 Tot plegat fa que s’incrementi la despesa i els ingressos aquest 2014 però s’ha
de tenir present que això no es produirà si no canvia molt, el 2015.
 Hi ha partides pressupostàries per fer coses que durant els darrers anys no
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s’han pogut fer: estudis, aplicar pla comunicació, equips informàtics,
servidors,...
La moderadora obre un torn de paraula:
No hi ha paraules demanades
A continuació, la moderadora dóna pas a la votació:

Quòrum: 25
Vots en contra: 1
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 23
Queda aprovat el pressupost de 2013.
Punt 12. Presentació, debat, i aprovació, si escau, de propostes de
resolucions presentades pel Secretariat i per les entitats membres
La moderadora explica el procediment que se seguirà a l’hora d’estructurar el debat de
les resolucions d’aquesta AGO i com funcionarà el sistema de votació. Dit això, dóna
pas al debat i aprovació, si s’escau, de les diferents resolucions.
En primer lloc es presenten les resolucions proposades per les entitats:
Resolució “Per la millora de la qualitat de vida de les persones sordes”

Resolució presentada per la Comissió de Joventut de la FESOCA

Alicia Sort i Marta Frigola (Comissió Joventut FESOCA) es presenten i expliquen les
problemàtiques que tenen les persones sordes en camps tant diferents com l’educació,
el transport, la salut,... hi ha tota una sèrie e lluites que s’han de tenir i es demana que
el CNJC faci seves les seves reivindicacions:
 Facilitar intèrprets a les activitats i actes del Consell
 Reivindicar els seus drets.
S’obre un torn de paraula
Ningú no demana la paraula.
Es passa a votar la resolució:

Quòrum: 25
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 23
Queda aprovada la resolució.
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Resolució “Fem créixer la Xarxa de Consells Locals de Joventut, fem fort el
territori

Resolució presentada per la XCLJ

En Rubén Ramírez del CJS presenta la resolució en nom de la XCLJ que defensa:
 Suport als CLJ.
 Que les entitats del consell s’impliquin en els CLJ.
 Que els Ajuntaments respectin els CLJ i els tinguin com a interlocutors vàlids.
 Demanar a la Generalitat que doti de recursos per disposar de tècnics/ques
territorials per atendre els CLJ des del CNJC.
S’obre un torn de paraula.
La Maria Casademont d’Acció Escolta planteja que les entitats s’impliquin en els nuclis
locals però sempre que sigui possible, cada entitat té la seva realitat i no sempre és
possible. S’accepta el comentari i s’incorpora.
Es passa a votar la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 23
Queda aprovada la resolució.
Resolució “Cap persona no és il·legal”

Resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques
El Pau Planelles (JEV) presenta la resolució en nom de l’Àmbit de Polítiques defensant
que ha de canviar la política migratòria i es defensa el següent:
 Dimissió del Ministre de l’Interior de l’Estat Espanyol.
 Retirada de les ganivetes de les tanques de Ceuta i Melilla.
 Tancament dels CIE.
 Marc europeu d’immigració, seguretat i refugi per les persones migrades.
 Estructura democràtica.
 Codi de conducta per FRONTEX.
S’obre un torn de paraula
Ningú no té res a dir.
Es passa a votar la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra:0
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 22
Queda aprovada la resolució.
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Resolució “Lo riu és vida, rebuig al Pla de Conca i al PHN”

Resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques

La presenta en Pau Planelles (JEV) en representació de l’Àmbit de Polítiques per
rebutjar el nou pla del Govern de l’Estat Espanyol, demanant que es compti amb la
societat però també amb les institucions catalanes per combatre-ho.
S’obre un torn de paraula
No hi ha paraules demanades
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 23
Queda aprovada la resolució.
Resolució “Contra de la reforma de la llei de l’avortament”

Resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques, excepte Unió de Joves
La Judit Terés de JEV presenta la resolució en representació de l’Àmbit de Polítiques
amb la reserva d’Unió de Joves.
 Retirar avantprojecte de llei contra les dones.
 Cridar a desobeir la llei si s’aprova.
 Reforma legislativa per ampliar els drets sexuals i reproductius.
 Donar suport a la lluita feminista.
S’obre un torn de paraula
Ningú no demana la paraula.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 22
Queda aprovada la resolució.
“Resolució sobre Maternitat subrogada”

Resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques, excepte Alternativa Jove – Joves
d’EUiA
L’Oriol Giménez de la JNC presenta la resolució en nom de l’Àmbit de Polítiques. Es
considera que cal fer un debat sobre aquesta temàtica que està prohibida en alguns
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estats i en d’altres no. La Comissió o Grup de Treball de Gènere caldria que ho debatés.
S’obre un torn de paraula.
Ningú no vol fer cap aportació.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra:0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 21
Queda aprovada la resolució.
“Resolució sobre el Consell Nacional d’Infància i Adolescència“

Resolució presentada per l’àmbit d’entitats d’educatives

En Pau González (Esplac) presenta la resolució en nom de l’Àmbit d’Educatives, en el
context del nou Consell Nacional:
 Primer s’impulsi des de la base local.
 La participació efectiva dels infants.
 Treball conjunt agents educatius del país per la participació
 Que tingui competències delimitades.
S’obre un torn de paraula
Ningú no té res a dir.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 22
Queda aprovada la resolució.
Resolució “Per l’abaratiment de les taxes de l’EOI

Resolució presentada per l’Agrupació de Joves Ciutadans
La Júlia Juan i en el Carlos Morato (Joves C’s) defensen que s’ha d’incentivar l’estudi
d’idiomes estrangers, que no pugin els preus de les Escoles d’Idiomes,...
S’obre un torn de paraula.
En Pau (JEV) presenta les seves esmenes a la resolució, defensa esmenes tècniques,
de llenguatge no sexista i de polítiques perquè no hi hagi barreres de tipus econòmic
pel que fa a les beques.
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L’Aina Vidal (Acció Jove) també fa una esmena perquè es reculli que tothom pugui
accedir a les EOI independentment de la condició econòmica i social.
El Víctor Albert (Secretariat) defensa que més que
cal fer és millorar-lo, ja existeix però no respon a
beques d’excel·lència ja recullen el tema de les
alumnes que obtenen millors resultats. Són coses
beques d’accés.

crear un sistema de beques el que
les demandes reals que hi ha. Les
bones distincions per premiar als
diferents, i el que es demana són

S’incorporen totes les esmenes presentades.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra:0
Vots en blanc: 2
Vots a favor: 21
Queda aprovada la resolució.
“Resolució sobre l’impost a les estades turístiques”

Resolució presentada per Acció Escolta

La Maria Casademont (Acció Escolta) demana disculpes per haver presentant la
resolució sense comptar amb les entitats educatives per falta de temps, defensa que
les entitats educatives no fan turisme sinó educació, participació, ciutadania,... i per
tant entenen que haurien de quedar exemptes de pagar aquesta taxa.
S’obre un torn de paraula
No hi ha paraules demanades
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra:0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 22
Queda aprovada la resolució.
PAUSA DINAR 14:00 – EL PLENARI ES REPRÈN A LES 16:18
La moderadora repassa les entitats assistents:
PLE DRET:
-

Acció Escolta de Catalunya (AE)
Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya (AJ)
Agrupació de Joves Ciutadans (Joves C’s)
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-

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Centre Marista d’Escoltes (CMS)
Consell de Joves de Sabadell (CJSbd)
Consell de Joventut de Badalona (CJBdn)
Consell de Joventut de Barcelona (CJB)
Consell Local de Joventut de Blanes (CLJB)
Consell Local de Joventut de Lleida (CLJL)
Dona, Joves Nacionalistes per la Igualtat (DONA-JNI)
Escoltes Catalans (EC)
Esplais Catalans – ESPLAC
Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI)
Joventut Europea Federalista de Catalunya (JEFC)
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Joves d’Esquerra Verda (JEV)
Joves Dirigents Catalans (JODIC)
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i Balears (MIJAC)
Recursos d’Animació Intercultural (RAI)

ADHERIDES:
- Col·lectiu l’Esbarzer
- Escola Lliure El Sol
Es passa a continuar el punt de les resolucions, concretament les presentades pel
Secretariat.
“Declaració de la 15a Trobada del Triangle Jove: Els i les Joves volem
construir lliurement i en igualtat d’oportunitats els nostres projectes de
vida”
Sergi Contreras (President) explica les conclusions de la darrera Trobada del Triangle
Jove a Morella “Generació retallada però no perduda”. La declaració engloba tota una
sèrie de propostes per l’emancipació juvenil en sentit ampli. Es demana que no es facin
esmenes ja que es vol aprovar la mateixa.
S’obre un torn de paraula
Ningú no vol intervenir.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra: 1
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 22
Queda aprovada la resolució.
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Resolució: "Desterrant Desigualtats. Joves lliures de violències masclistes i
desigualtats de gènere” (7a Àgora Jove)
La presenta l’Helena Vancells (Secretariat). Es defensa que s’ha de fer una anàlisi
global per saber la situació actual en precisió, donar recursos per les entitats per
treballar la temàtica,... és un tema important amb el qual el CNJC s’hi compromet.
S’obre un torn de paraula
Ningú no expressa cap opinió.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 24
Vots en contra:0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 24
Queda aprovada la resolució.
Resolució “Per la insubmissió a la LOMCE”
La Núria Ramon (Secretariat) presenta la resolució que sorgeix de l’Àgora i del Grup de
Treball per combatre, no aplicar i derogar quan sigui possible la nova llei d’Educació
aprovada únicament amb els vots del PP.
S’obre un torn de paraula
Ningú no vol intervenir.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 24
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 23
Queda aprovada la resolució.
Resolució “En defensa del CJE”
El Sergi Contreras (President) presenta la resolució explicant que el govern de l’estat
espanyol vol suprimir el Consell de la Joventut d’Espanya. Entenent que és una entitat
amb la qual es col·labora en alguns projectes que hem de ser contraris a la seva
supressió.
S’obre un torn de paraula
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L’Andreu Criquet (JERC) presenta dues esmenes:
 INJUVE no té competències i no n’hauria de tenir
 Considera la resolució laxa i poc exigent, s’hauria de dir que ni que sigui amb la
seva llei específica el CJE no s’hauria de tocar sense que aquest opinés.
El Secretariat accepta les esmenes.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 24
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 24
Queda aprovada la resolució.
Resolució “Per un transport públic de tots i totes”
En Magí Dalmau (Secretariat) presenta la resolució en defensa del Transport Públic i el
rebuig a l’increment dels preus en la T10 o la T50-30, les administracions han de
continuar incrementant les seves aportacions per finançar el transport públic.
S’obre un torn de paraula
La Júlia Juan, de Joves C’s, defensa que s’incorpri la Generalitat perquè també aplica
polítiques contràries al transport públic.
L’Andreu Criquet, de les JERC, fa un aclariment sobre un punt.
S’incorporen les dues esmenes.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 24
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 2
Vots a favor: 21
Queda aprovada la resolució.
Resolució “En defensa dels mitjans de comunicació públics”
En Rubén López (Secretariat) presenta la resolució per combatre les restriccions en els
mitjans de comunicació com TV3 i Catalunya Ràdio i que la mala gestió no la paguin
els treballadors i treballadores. També defensar que aquests serveis han de ser plurals
per tal que no es perdi audiència.
S’obre un torn de paraula
L’Andreu Criquet, de les JERC, planteja:
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Parlar de drets socials com el de la informació.
Distingir clarament el cas de Radiotelevisió Valenciana i CCMA ja que en una hi
ha malversació de fons públics i en l’altra no.
Radiotelevisió Valenciana no era ni plural ni representativa.
L’òrgan que regula la CCMA és independent i hi ha mecanismes per controlar-ho
millor.
Incorporar Agència Catalana de Notícies.
Hi ha d’haver independència però no necessàriament no control del govern, les
privades no són les més plurals.

Rubén Ramiro, del Consell de Joves de Sabadell:
 Defensa que es lluiti en contra de la privatització de la gestió de la publicitat.
Pau Planelles, de JEV:
 Matisa que la disparitat salarial es dóna entra la direcció de la CCMA i els
treballadors/es.
 La independència dels mitjans s’ha de garantir i s’han d’enfortir els mecanismes.
Andreu Criquet, de les JERC:
 Defensa que també hi ha disparitats entre els que estan davant de la càmera i
els que estan darrera.
El que queda recollit són diferents opinions que s’expressen però s’han de votar serrells
que no estan gens clars. Finalment sembla que hi ha un acord i es passa a votar-ho.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 24
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 4
Vots a favor: 19
Queda aprovada la resolució.
Resolució “Per una llei electoral catalana i de transparència”
En Josep Ibars (Secretariat) presenta la resolució que s’ha treballat en els grups de
treball, àmbits i s’han recollit moltes esmenes. Es defensa:
 Creació Sindicatura electoral
 Vot als 16
 Vot persones migrades
 Limitació mandats
 Reducció despesa electoral
 Finançament partits
 Limitació sous
 Proximitat
 Rendiment de comptes
Ja es presenta amb esmenes de forma de JEV i JSC
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S’obre un torn de paraula
L’Albert Claret del CJB demana un aclariment sobre una part del redactat que en Josep
del Secretariat mira d’aclarir. No s’acaba d’aclarir perquè el que es vol és el consens i
que no quedi clar res, és fet a propòsit.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 24
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Vots a favor: 23
Queda aprovada la resolució.
“Document d’Incidència als programes electorals de les eleccions europees
de maig 2014”
La Lucía de Frías del Secretariat presenta la resolució. La idea és portar el document a
les llistes que es presentin al Parlament Europeu i mirar que les propostes siguin
recollides als programes electorals. El document engloba un reguitzell de punts que
formen part del discurs tradicional del CNJC: temes participació, associacionisme,
ciutadania, drets civils, emancipació, autodeterminació dels pobles, rebuig a les
polítiques d’austeritat, garantia juvenil, ocupació juvenil, avortament,...
S’obre un torn de paraula
La Júlia Betrian de RAI diu que pel tema intercanvis es fa massa èmfasi en ocupació i
que hi ha molts altres tipus d’intercanvis.
L’Eugeni Brigneti d’Esplac defensa que es facilitin els visats no només per temes
laborals sinó també associatius i de cooperació que a vegades pot ser complicat.
S’accepten totes les esmenes.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 24
Vots en contra: 1
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 23
Queda aprovada la resolució.
Hi ha una resolució d’urgència. Primer es vota la urgència i després la resolució.
Resolució “Pels drets humans a Guatemala” (presentada en tràmit
d’urgència)
L’Aina Vidal (Acció Jove) explica que es presenta d’urgència fruit d’uns fets ocorreguts
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el darrer divendres.
S’obre un torn de paraula
Es passa a votar la urgència

Quòrum: 24
Vots en contra:0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 24
Queda aprovada la urgència.
L’Aina explica els retrocés que estan tenint els drets civils a Guatemala per part del
Govern del país i d’altres entitats satèl·lits.
Van venir persones d’un sindicat de Guatemala a Barcelona convidades per CCOO i
quan van tornar al seu país van rebre moltes amenaces de mort per part d’agents
públics i privats. Defensa que cal es continuï explicant i internacionalitzant el conflicte
social i civil que es viu a Guatemala.
S’obre un torn de paraula
Ningú no intervé.
La moderadora dóna pas a la votació de la resolució:

Quòrum: 23
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Vots a favor: 23
Queda aprovada la resolució.
Punt 13. Presentació i elecció dels membres de l’Equip d’Assessorament
Econòmic
En Sergi Contreras pren la paraula per explicar què és l’Equip d’Assessorament Econòmic. Actualment hi ha dues persones a l’Equip ja que a l’Andreu Criquet se li acaba el
mandat.
Es presenta una persona de la Jove Cambra Internacional, Joan Agustí, com a candidat
per substituir-lo, remarca la seva voluntat d’implicar-se en el CNJC en allò que faci falta.
Resultats elecció candidatura EAE:
-Joan Agustí:
Quòrum: 24
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Vots en blanc: 3
Vots a favor: 20
Queda aprovat.
Punt 14. Presentació d’un membre del Patronat de la Fundació Triangle Jove
En Sergi Contreras es presenta per ocupar el càrrec vacant al Patronat de la Fundació
Triangle Jove. Explica que el Patronat compta amb 9 membres, 3 de cadascun dels
territoris. Dels 3 que corresponen al CNJC n’hi ha un de nat que sempre és la Presidència del CNJC i els altres dos llocs els ocupen persones de les entitats. La Laura Ribalaiga continua al Patronat, el Carles Benguerel “Festi” plega i el Sergi deixaria la plaça
que ocupa com a President i ocuparia la vacant si les entitats ho volen. Agraeix al Consell de la Joventut de Barcelona i a l’Andreu Criquet que hagin retirat la seva candidatura.
Resultats elecció candidatura EAE:
-Sergi Contreras:
Quòrum: 24
Vots en blanc: 6
Vots a favor: 18
Queda aprovat.
Punt 15. Presentació i elecció de membres del Secretariat
En Rubén López que ha ocupat un lloc al Secretariat des de l’any passat en
representació de JEFC pren la paraula. Ha vist que per causes personals / laborals ha
d’abandonar el Secretariat però que ha estat un any molt enriquidor per ell, tot i no
haver pogut arribar allà on volia.
La Núria Ramon es presenta perquè vol renovar com a membre del Secretariat en
representació de DONA-Joves Nacionalistes per la Igualat.
Irene Asensio que representa la Joventut Europea Federalista es presenta per substituir
la plaça que deixa en Rubén per demostrar el compromís de l’entitat, ja que no poden
assumir la quota de moment.
En Magí es presenta com a representant del Consell de Joves de Sabadell i demana
poder continuar al consell dos anys més. Fa èmfasi en el treball que ha fet com a
referent territorial.
L’Oriol Rius es presenta com a Consell de la Joventut de Badalona. Explica la seva
trajectòria associativa en el camp de les JERC de Badalona. Té ganes de treballar tot
fent territori i impulsant la Xarxa de Consells Locals.
L’Aina Vidal presenta l’Arnau Fornés que és la persona que proposa Acció Jove per

Pàg. 23 de 26

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Proposta d’acta de la 36a AGO del CNJC
15 de març de 2014

entrar al Secretariat i que no és present en aquest moment.
L’Eloi Cortés es presenta com a Avalot per renovar el mandat, ja fa uns mesos que
forma part del Secretariat quan va substituir l’Afra al Secretariat. Defensa el compromís
d’Avalot amb el CNJC i el seu compromís personal per continuar formant part del CNJC.
La Júlia es presenta de Recursos d’Animació Intercultural explicant el paper que ha
assumit fins al moment des de la Borsa de Formadors/es. Explica que el que més li
crida l’atenció i el que més la motiva és l’internacionalisme que defensa.
En David Guàrdia es presenta com a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Defensa la
implicació de Minyons amb la transformació social a través de l’educació en el lleure. La
participació a través de les entitats com a eina de transformació, participació,
democràcia,...
A continuació, la moderadora explica el funcionament de les butlletes (no es pot votar
en contra i si no es marca cap casella, s’entendrà que el vot és blanc). Crida entitat per
entitat perquè cadascuna dipositi el vot a l’urna i, un cop ho han fet totes, demana
dues persones voluntàries perquè facin el recompte de vots.
Núria Ramon

Quòrum: 24
Vots en blanc: 7
Vots a favor: 17
Queda aprovat.
Irene Asensio

Quòrum: 24
Vots en blanc: 5
Vots a favor: 19
Queda aprovat.
Magí Dalmau

Quòrum: 24
Vots en blanc: 10
Vots a favor: 14
Queda aprovat.
Oriol Rius

Quòrum:24
Vots en blanc: 6
Vots a favor: 18
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Queda aprovat.
Arnau Fornés

Quòrum: 24
Vots en blanc: 8
Vots a favor: 16
Queda aprovat.
Eloi Cortés

Quòrum: 24
Vots en blanc: 6
Vots a favor: 18
Queda aprovat.
Júlia Betrian

Quòrum: 24
Vots en blanc: 4
Vots a favor: 20
Queda aprovat.
David Guàrdia

Quòrum: 24
Vots en blanc: 6
Vots a favor: 18
Queda aprovat.
El nou Secretariat proposa que Núria Ramon sigui presidenta, Eloi Cortés vicepresident
1r i David Guàrdia vicepresident 2n. La Lucía, que forma part del Secretariat en
representació de JEV s’ha abstingut a l’elecció de la Presidència.
En Pau Planelles de JEV pren la paraula per exposar el sentit del seu vot. Expressa que
han buscat el consens i que creu que JEV ha intervingut en el procés per implicació i
compromís al CNJC. Defensa que les entitats polítiques tenien un pacte no escrit per
no ocupar la presidència i considera que s’ha trencat aquest pacte per la relació
orgànica que hi ha entre la Núria Ramon i una entitat política en concret, que convé
que sigui independent. Creu que s’ha d’obrir un procés de reflexió per analitzar la nova
situació i que convé que la Núria es plantegi si ha de canviar la seva relació orgànica
amb el partit on milita. Cal que la interlocució sigui independent. JEV es compromet a
continuar treballant en el marc del consell fent un seguiment acurat del que es faci,
sent crítics quan convingui.
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Punt 14. Torn obert de paraules
La moderadora agraeix l’assistència a tots/es els/les assembleistes.
A les 18:50h es clou l’Assemblea i es procedeix a l’acte públic de la Cloenda.

Eduard Fernando
Secretari de la 36a AGO del CNJC

Vist-i-plau, Núria Ramon
Presidenta del CNJC
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