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ACTA 16a AGE 2019

Ordre del Dia
16a Assemblea General Extraordinària del CJB
Barcelona, 14 de juny de 2019
Espai Jove La Fontana


19:30 – Primera convocatòria i acreditació de delegats i delegades.



20:00 – Segona convocatòria i constitució de la mesa



20:05 – Aprovació de l'Ordre del Dia de la 16a AGE.



20:10 – Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la 15a AGE i de la 54a AGO.



20:20 – Revisió del cens d'entitats: ratificació, si s'escau, de baixes i d'entitats membres
adherides, i votació d'ingrés de les noves entitats membres de ple dret.



20:45 – Entrada i renovació de càrrecs de membres al Secretariat.



21:00 – Torn obert de paraules

L'Ann Desola, actual presidenta del CJB, dóna la benvinguda a l'AGE i presenta als components de la Taula:


Carme Lleó, Moderadora de l'AGE



Pau Cruz, Secretari del CJB i de l'AGE



Ann Desola, Presidenta del CJB

La Carme Lleó explica el funcionament del dia:


Horaris:
◦ Des d'ara fins a les 21h aproximadament, es celebrarà la AGE consistent a presentar a les noves
entitats que volen formar part del CJB, i es votarà l'entrada de noves incorporacions al Secretariat.
◦ A les 21:00 preveiem que finalitzarà l'acte i compartirem un pica-pica.



Es demana no sortir de la sala durant tota l'assemblea si no és imprescindible. En el cas que hàgiu de sortir,
agrairíem que li diguéssiu a la persona de l'entrada què heu fet amb el vostre vot: si el té un altre membre
de l'entitat, o si l'entitat perd el vot. Si la persona que marxa té el vot l'ha d'entregar a la sortida.



Demana MOLTA RIGOROSITAT pel que fa a les votacions a mà alçada. Recorda que cada entitat té un sol
vot, i que no es pot sortir de la sala durant la votació ni uns minuts abans ni després.



A les carpetes hi trobareu:
◦ L'Ordre del Dia, que tot seguit, si s'escau, s'aprovarà.
◦ Guies i materials.



En aquesta AGE hi hauran 3 votacions, una d'elles es farà en bloc. A mà alçada, si no es sol·licita el contrari
per part d'un 10% de les entitats membres de ple dret assistents, segons estatuts, es votarà l'ODD, l'Acta
de la 15a AGE i de la 54a AGO. En votació secreta es votarà tot el que fa referencia a l'entrada de noves
entitats i membres del secretariat.

Per últim, i tal i com s'ha fet darrerament, es fa una proposta en relació al recompte de vots de les votacions
secretes: no constituirem la mesa d'edat, sinó que es demanarà a dues persones voluntàries que vinguin a comptar
vots. Fer-ho d'aquesta manera farà que no hagin de sortir sempre les mateixes persones i quedi més repartit.
Es demana si hi han objeccions, i no n'hi ha

20:05 – Aprovació de l'Ordre del Dia de la 16a AGE.
La Carme Lleó explica que abans de passar a l'aprovació de l'ordre del dia, farem un recompte de les entitats

presents. Llegeix el llistat d'entitats i aquestes aixequen el seu vot per comprovar que hi són.
En aquest moments hi ha 20 entitats, 18 de ple dret, i per tant 18 vots.
La Carme Lleó obre un torn obert de paraula per si hi ha alguna entitat que vulgui fer alguna puntualització. No
hi ha intervencions
Passem a aprovar l'ordre del dia de l'AGE, document que trobareu a la carpeta. Es votarà a mà alçada i
s'aprovarà per majoria simple: més vots a favor que en contra.

Ordre del dia 16a AGE 2019
Quòrum

Vots Emesos

Vots en contra

Vots en blanc

Vots a favor

Abstencions

18

18

0

0

16

2

La Carme Lleó comunica que queda aprovada l'Ordre del dia de la 16a AGE del Consell de la Joventut de
Barcelona

20:10 – Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la 15a AGE i de la 54a AGO .
La Carme Lleó explica que següent punt de l'ordre del dia és el de l'aprovació de l'acta de la Acta de la 15a AGE i
de la 54a AGO. L'acta, juntament amb la resta de documentació ha estat disponible a l'espai web des del dia 27 de
maig. Tal i com vau rebre al correu de convocatòria, es va concebre la possibilitat de rebre esmenes per correu
electrònic de manera que el Secretariat es plantegés si acceptar-les o no i poder-les presentar avui aquí.
La Carme Lleó obre un torn de paraules per si alguna entitat vol fer alguna aportació. No hi ha intervencions
La Carme Lleó comunica que el quòrum es manté, 20 entitats, 18 de ple dret, per tant, 18 amb dret a vot
A continuació es passa a votar les actes de la 15a AGE i de la 54a AGO
Es votarà a mà alçada i s'aprovarà per majoria simple: més vots a favor que en contra.

ACTA 15a AGE 2019
Quòrum

Vots Emesos

Vots en contra

Vots en blanc

Vots a favor

Abstencions

18

18

0

0

18

0

ACTA 54ª AGO 2019
Quòrum

Vots Emesos

Vots en contra

Vots en blanc

Vots a favor

Abstencions

18

18

0

0

18

0

La Carme Lleó comunica que queden aprovades les actes de la 15a AGE i de la 54a AGO

20:20 – Revisió del cens d'entitats: ratificació, si s'escau, de baixes i d'entitats membres adherides, i votació
d'ingrés de les noves entitats membres de ple dret.
La Carme Lleó explica que l'ordre del dia està disponible a l'espai web des del dia 27 de maig. Quan es va fer
públic l'ordre del dia s'estava encara dins el termini per presentar candidatures d'entitats observadores per passar
a membres de ple dret o a adherides i per això el títol del punt és aquest. En qualsevol cas, hi ha 2 entitats
observadores que han presentat la candidatura per a ser membre de ple dret, que són LA FORJA, FRONT D'
ESTUDIANTS de manera que aquestes entitats pujaran a presentar-se i es sotmetrà a votació.

.
D'altra banda, la Carme Lleó segueix amb la modificació del cens. Aquest any hi ha 1 entitat que causa baixa
perquè ha demanat sortir del CJB, i per tant perdrà l'estatus d'entitat de ple dret.
    Comitè 1r de Desembre
La Carme Lleó explica que La Forja es presenta com a nova entitat de ple dret, i demana a una representant que
pugi a presentar l'entitat.
LA FORJA es presenta explicant que és una entitat que treballa a nivell nacional i municipal. Neixen a 2018, i
treballen en 4 eixos: Feminisme, Socialisme, Ecologisme i Alliberament Nacional. Expressen que volen entrar al
CJB perquè consideren que és un espai de confluència de moltes associacions de la ciutat, i que aquestes disposen
de veu i vot en les polítiques municipals.
La Carme Lleó explica que Front d'Estudiants es presenta com a nova entitat de ple dret, i demana a una
representant que pugi a presentar l'entitat.
FRONT D'ESTUDIANTS és un sindicat d'estudiants que tenen presència a la UB, UPC i UPF, a part de
representació en diferents instituts de Barcelona. Són un sindicat estatal que treball per una educació pública i de
qualitat. Volen formar part del CJB per a tenir un espai de debat amb altres entitats.
La Carme Lleó explica que per esdevenir entitat membre del CJB cal que l'entitat sigui votada a l'AG i aprovada
per majoria simple. Les entitats han d'omplir la butlleta que tenen a nom de cada entitat.

Es dóna pas al segon bloc de votacions. Explica que segons l'article 14.3 dels Estatuts del CJB, les decisions que
afectin a persones o entitats seran secretes i per tant amb urna. Es demana, doncs, dues persones voluntàries que
vinguin per custodiar l'urna i fer el recompte de vots.
Es criden a les entitats per ordre alfabètic per tal que emetin el seu vot. Cada candidatura, té una butlleta diferent,
per facilitar, després, el recompte de vots.
L'entrada de les entitats al Secretariat i la revisió del CENS d’entitats es farà efectiva per acord de la majoria
simple de les entitats membres de ple dret presents (article 14.2 dels Estatuts).
La Carme Lleó recorda que les portes han d'estar tancades per evitar que entri i surti algú durant la votació.
La Carme Lleó obre un torn de paraules per si alguna entitat vol fer alguna aportació. No hi ha intervencions
Comunica que el quòrum es manté, 20 entitats, 18 de ple dret, per tant, 18 amb dret a vot
A continuació es passa a votar les entrades com a entitat de ple dret de LA FORJA I FRONT D'ESTUDIANTS

LA FORJA
Quòrum

Vots Emesos

Vots en contra

Vots en blanc

Vots a favor

Abstencions

18

18

1

0

17

0

FRONT D'ESTUDIANTS
Quòrum

Vots Emesos

Vots en contra

Vots en blanc

Vots a favor

Abstencions

18

18

0

2

16

0

En Pau Cruz comunica que queden aprovades les entrades com a membres de ple dret de LA FORJA I FRONT
D'ESTUDIANTS
20:45 - Renovació de càrrecs del Secretariat.
La Carme Lleó explica que en aquest punt es contempla l'entrada i/o renovació de càrrecs al Secretariat, les
baixes i les noves incorporacions.
Cedeix la paraula a l'Ann Desola, presidenta del CJB, per introduir aquest punt.

L'Ann Desola explica que actualment, a 2019, formen part d'el secretariat


AJEC – Associació de Joves Estudiants de Catalunya



Jovent Republicà



JUP – Joventuts d'Unitat Progressista



Acció Escolta



ESPLAC



JSC – Joventuts Socialistes de Catalunya



ALC StrongHold



AEP – Associació d'Estudiants Progressistes

Explica que AEP ha canviat la referent, i que no cal realitzar votació al respecte, ja que ja es va aprovar AEP a
l'anterior AGO. En Miguel Morilla serà el representant d'AEP al Secretariat i avui no ha pogut assistir a l'AGE, però
es projectarà un vídeo on es presenta.
Comptem amb dues candidatures d'entrada al Secretariat:


Joventut Multicultural Musulmana – Amira Malainine



Sàhara Dempeus – Anna Martínez

La Carme Lleó els demanem si us plau que s'acostin per presentar-se breument.
Joventut Multicultural Musulmana – Amira Malainine: És estudiant d'Enginyeria en Telecomunicacions, i
forma part de la junta directiva de Joventut Multicultural Musulmana. Explica que des de la seva entitat estan
encantades de formar part del CJB i tenen moltes ganes de començar a treballar, més enllà del propi Secretarait.
Volen teixir llaços i ponts entre cultures, i donar una imatge més justa d'una altra part de la societat que és menys
visible.
Sàhara Dempeus – Anna Martínez: Té 26 anys i és educadora social. Va entrar a Sàhara Dempeus en el moment
de la seva constitució, i considera que des de l'entitat base a la que pertany, poden aportar noves mirades i passió
al CJB, que és una persona molt motivada i entregada. Posa en valor el treball que es fa des de les entitats de base,
de les quals totes ens en podem sentir molt orgulloses. Finalment, explica que es posa a disposició de les entitats
del CJB per a seguir treballant.
La Carme Lleó obre un torn de paraula per si hi ha algú que hi vol afegir alguna cosa. No hi ha intervencions.
La Carme Lleó recorda que l'entrada de les entitats al Secretariat es farà efectiva per acord de la majoria simple
de les entitats membres de ple dret presents (article 14.2 dels Estatuts).

Recorda que segons l'article 14.3 dels Estatuts del CJB, les decisions que afectin a persones o entitats seran
secretes i per tant amb urna. Es demana, de nou, dues persones voluntàries que vinguin per custodiar l'urna i fer el
recompte de vots.
Es tornen a cridar per ordre alfabètic les entitats presents per a que dipositin els vots a l'urna. Cada candidata, té
una butlleta diferent per facilitar, després, el recompte de vots.
La Carme Lleó recorda que les portes han d'estar tancades per evitar que entri i surti algú durant la votació.
La Carme Lleó obre un torn de paraules per si alguna entitat vol fer alguna aportació. No hi ha intervencions
Comunica que el quòrum s'ha vist modificat per l'entrada de les dues noves entitats, de ple dret. Passa a ser de 20
entitats, totes de ple dret, per tant, 20 amb dret a vot

JMM – AMIRA MALAININE
Quòrum

Vots Emesos

Vots en contra

Vots en blanc

Vots a favor

Abstencions

20

20

0

1

19

0

SÀHARA DEMPEUS – ANNA MARTÍNEZ
Quòrum

Vots Emesos

Vots en contra

Vots en blanc

Vots a favor

Abstencions

20

20

0

3

17

0

En Pau Cruz comunica que queden aprovades les entrades al secretariat de JMM i de SÀHARA DEMPEUS
L'Ann Desola explicarà que properament s'informarà a les entitats sobre la constitució de càrrecs i nous àmbits
de treball de les noves incorporacions.

21:30– Torn obert de paraules i cloenda
L'Ann Desola obre un torn obert de paraules per si alguna entitat vol fer alguna aportació.


Sàhara Dempeus: Comparteixen que el proper dia 20 de juny és el Dia de les Refugiades, i que el 21 de
juny faràn un acte al parc del Clot amb diverses activitats



ALC Stronghold: Explica que tots els divendres fan portes obertes, i convida a totes les assistents a anar-hi
a jugar jocs de taula en acabar l'assamblea.



Associació Universitària Sin Vergüenza: posen de relleu que el proper 29 de juny organitzen una
manifestació per l’alliberament que surt des de plaça universitat, i que després de l’acte hi haurà festa. Així
mateix, el dia 28 també participaran d’una taula rodona que es realitzarà al nou centre LGTBI.



Associació d'Estudiants Progressistes: Conviden a totes les assistents a assistir a una festa organitzada des
de les Joventuts Comunistes de Catalunya on hi haurà festa, menjar i activitats lúdiques tot el dia.



Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut recorden que és el dia mundial dels donants de sang, i
remarquen la importància de donar sang.

No hi ha més intervencions. La Carme Lleó dona la paraula a l'Ann Desola, Presidenta del CJB i a en Luis
Fernández, Vicepresident del CJB, que clouen l'assemblea.
L'Ann Desola, explica que abans de marxar voldria disculpar a en Nacho Kolakovic, en Guillermo Fernández i a
en Miguel Morilla, Vocals del Secretariat, que no han pogut assistir a l'AGE per diferents compromisos, però
remarca que formen part activa de l'equip.
Dona les gràcies per la feina que fan les assistents a les seves entitats de base, i al propi CJB. Explica que com a
equip de secretariat tenen moltes ganes i il·lusió per a tirar endavant el CJB, i que les portes estaran sempre
obertes per a les entitats.
Es clou l'Assemblea General Extraordinària.

