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Ordre del Dia
17a  Assemblea General Extraordinària del CJB
Centre Cultural La Model

● 18:00 – Primera convocatòria i acreditació de delegats i delegades.

● 18:30 – Segona convocatòria i constitució de la taula. Aprovació de l’ordre del dia de la 17ª

AGE

Es durà a terme la primera votació.

● 18:35 – Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la 57a AGO.

Es durà a terme la segona votació.

● 18:40 – Presentació i aprovació, si s'escau, dels preus privats comunicats del CRAJ 2023 i de

la modificació de la Carta de Relacions Laborals.

Es durà a terme el tercer bloc de votacions.

● 18:45 – Renovació de càrrecs del Secretariat.

Es durà a terme la votació de renovació de càrrecs.

● 18:55 – Presentació del nou Secretariat, torn obert de paraules i comiat.

● 19:00 - Inici sessió participativa del Pla Estratègic del CJB.
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18.00 h. Primera convocatòria i acreditació de delegats/des

Les entitats que van arribant s’identifiquen a la taula d’acreditacions amb nom, pronom i entitat a la

qual pertanyen.

18.30 h. Segona convocatòria i constitució de la taula

L’Alba Legide, presidenta del CJB, dona la benvinguda a l’AGE i presenta als components de la taula:

- David Franquelo, Vicepresident i Moderador de l'AGE

- Patty Scherk, Secretària del Secretariat

El David Franquelo explica el funcionament del dia:

● Horaris: L’AGE està previst que tingui una durada de mitja hora. A les 19:00h la donarem per

finalitzada i iniciarem la sessió participativa del Pla Estratègic del CJB.

● Es demana no sortir de la sala durant tota l'assemblea si no és imprescindible. En el cas que

hàgiu de sortir, agrairem que li digueu a la persona de l'entrada què heu fet amb el vostre vot:

si el té un altre membre de l'entitat, o si el perdeu. Si la persona que marxa té el vot, l'ha

d'entregar a la sortida.

● Es demana molt rigor pel que fa a les votacions a mà alçada. Es 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 la documentació de l'AGE:

○ L'Ordre del Dia.

○ Tots els vots i allò relacionat amb les votacions sobre les noves incorporacions.

○ Els preus privats comunicats del CRAJ.

○ La modificació de la Carta de Relacions Laborals.

● Es duran a terme cinc votacions en total:

○ L’aprovació de l’ordre del dia d’aquesta 17a AGE

○ L’aprovació de l’Acta de la 57a AGO, del passat març.

○ L’aprovació dels preus privats comunicats del CRAJ.

○ L’aprovació de la modificació de la Carta de Relacions Laborals.

○ La renovació de càrrecs del Secretariat.
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● Les quatre primeres votacions es faran a mà alçada, mentre que la renovació de càrrecs es

votarà de manera secreta.

● Quant a la naturalesa de les pròpies votacions, les referents a entitats candidates a formar

part del Secretariat es prendran per majoria simple dels vots de les entitats assistents, el que

vol dir que les candidatures, han d'obtenir més vots a favor que en contra.

● En canvi, les votacions referents a la resta d'acords es prendran per majoria absoluta, el que

vol dir que per aprovar-se els acords s'han d'obtenir el 50% més 1 de vots favorables del

conjunt de vots emesos (del quòrum comptabilitzat).

● Per agilitzar el procés de votació, no comptarem les abstencions, tot i que sí que constaran a

l’acta d’aquesta assemblea. Per tant, si el nombre vots a la sala no coincideix amb els vots

emesos, es comptabilitzarà la diferència com a abstencions i apareixeran a l’acta posterior.

● Per últim, i tal com hem fet darrerament, us fem una proposta en relació amb el 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.

 PRIMERA VOTACIÓ

 Ordre del dia de la 17a AGE

 Moderador/a

Abans de passar a l'aprovació de l'ordre del dia, farem un recompte de les entitats presents. Llegiré

el llistat d'entitats que tenim comptabilitzades.

ESN Barcelona, Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Acció Jove - Joves de CCOO, Jovent
Republicà, Associació Cultural dels i les Joves Comunistes, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya,
AVALOT - Joves de la UGT de Catalunya, Joventuts d'Unitat Progressista de l'ONCE a Barcelona i
Girona (JUP Barcelona-Girona), Joves Ecosocialistes, Servei Civil Internacional de Catalunya, Acció
Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans, Casal Lambda, Esplais Catalans, Joves Dirigents Catalans
(Jo-DiC). Fins aquí les entitats de ple dret. Com a entitats adherides, tenim Associació Diomira,
Fedelatina i Associació SUPerando.
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Es demana si hi ha alguna entitat que hi és i no se l’ha nomenat.

Hi ha 18 entitats presents, de les quals:

● Entitats de ple dret: 15

● Entitats adherides: 3

● Entitats observadores: 0

Per tant, el total de vots és: 15

El David Franquelo obre un torn obert de paraula per si hi ha alguna entitat que vulgui fer alguna

puntualització. No hi ha cap intervenció.

El moderador dona pas a la primera votació: aprovar l'ordre del dia de la 17a AGE. Recorda que

s’aprovarà a mà alçada i per majoria simple.

RESULTATS PRIMERA VOTACIÓ

Ordre del dia de la 17a AGE

Secretària

La Patty Scherck dona el resultat de la votació de l'Ordre del dia.

Ordre del dia AGE 2022

Nº entitats

amb vot:

15

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 1

Vots a favor: 14

S’aprova l’Ordre del Dia de la 17a AGE.
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SEGONA VOTACIÓ

Acta de la 57a AGO

18.35 h. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la 57a  AG0

El David Franquelo explica que el següent punt de l'ordre del dia és el de l'aprovació de l’acta de la

57a AGO.

S’obre un torn de paraules per si alguna entitat vol fer alguna aportació.

S’informa que el quòrum ha passat de ser de 15 entitats a 17 entitats, ja que han arribat dues

entitats més de ple dret.

El moderador dona pas a l’aprovació de l’acta de la 57a AGO. Recorda que s’aprovarà a mà alçada i

per majoria simple.

La Patty Scherck dona el resultat de la votació de l'Acta de la 57a AGO.

Acta de la 57a AGO

Nº entitats

amb vot:

17

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 1

Vots a favor: 16

Per tant, queda aprovada l’Acta de la 57a AGO.

18.40h. Presentació dels preus privats comunicats del CRAJ i la Carta de Relacions Laborals

El David Franquelo explica el següent punt de l’ordre del dia sobre els preus privats comunicats del

CRAJ i la modificació de la Carta de Relacions Laborals. Detalla que ambdós documents es votaran

en bloc.
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Anuncia que, pel que fa als preus privats comunicats del CRAJ, aquest fa referència a les tarifes que

s’aplicaran l’any 2023 pel lloguer de material i formacions que ofereix el Centre de Recursos. El

moderador detalla els canvis més significatius;

- De mitjana els preus del lloguer de material incrementen un 3% degut majoritàriament a

l’encariment de la compra de nou material així com del seu manteniment.

- El CRAJ afegeix un servei de càpsules formatives de pagament per les demandes de fora de

Barcelona. Donada la demanda puntual del servei i l’oportunitat de gaudir d’un ingrés extra

que espongi el % de subvenció provinent de l’administració.

S’obre un torn de paraules per si alguna entitat vol fer alguna aportació. No hi ha intervencions.

El moderador explica que en la modificació de la Carta de Relacions Laborals s’actualitza la

legislació vigent que regula el permís de naixement o cura del menor i des del CJB, amb l’objectiu de

millorar les condicions laborals de les nostres treballadores, en proposem millores.

El permís de naixement o cura del menor consta de 16 setmanes equiparables i intransferibles

segons la legislació del 2021. Així i tot, el CJB, reconeixent com a insuficient l’atenció al naixement i

la criança dels fills reconeguda a la legislació vigent, augmentarà el permís dels progenitors 8

setmanes més havent-se de gaudir de manera consecutiva.

S’obre un torn de paraula. No hi ha aportacions.

TERCER BLOC VOTACIONS

Preus privats comunicats del CRAJ

Modificació de la Carta de Relacions Laborals

A continuació es passen a votar els preus privats comunicats del CRAJ i la modificació de la Carta

de Relacions Laborals. Ambdues votacions son per majoria simple, a mà alçada.

El David Franquelo informa de les entitats presents a la sala, que son les següents:

Entitats de ple dret: 17

Entitats adherides: 3

Entitats observadores: 0

Per tant, el total de vots és: 17

Es procedeix amb la votació.
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RESULTATS TERCER BLOC VOTACIONS

Preus privats comunicats del CRAJ

Modificació de la Carta de Relacions Laborals

La Patty Scherck dona els resultats de la votació sobre els preus privats comunicats del CRAJ i la

modificació de la Carta de Relacions Laborals.

Preus privats comunicats del CRAJ

Nº entitats amb vot: 17

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Vots a favor: 17

Modificació de la Carta de Relacions Laborals

Nº entitats amb vot: 17

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 0

Vots a favor: 17

Queden aprovats, per tant, els preus privats comunicats del CRAJ i la modificació de la Carta de
Relacions Laborals.
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VOTACIÓ DE RENOVACIÓ DE CÀRRECS

18:45h – Renovació de càrrecs del Secretariat

El David Franquelo dona pas a últim punt, on es contempla la renovació de càrrecs al Secretariat. La

votació per escollir les entitats del Secretariat es fa per acord de la majoria simple de les entitats

membres de ple dret i les votacions es faran en bloc.  Passa la paraula a l’Alba Legide que explica

els canvis d’enguany:

L’Alba Legide numera les entitats que han format part d'aquest Secretariat durant el 2022:

● Acció Escolta de Catalunya

● Joves Ecosocialistes

● Esplac – Esplais Catalans

● JNC- Joventut Nacionalista de Catalunya

● Sàhara Dempeus

● Boca Ràdio

 Causen baixa, per haver esgotat mandat:

● Joves Ecosocialistes

● JNC - Joventut Nacionalista de Catalunya

 Segueixen el mandat vigent:

● Acció Escolta de Catalunya

● Esplac – Esplais Catalans

● Sàhara Dempeus

● Boca Ràdio

 Les noves candidatures per entrar al Secretariat són:

● Jovent Republicà

● Joventut Comunista de Catalunya

En primer lloc, demana que parlin l’Anna Winkelmann i la Patty Scherk, que deixen el Secretariat.
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Parla la Patty Scherk - Joventut Nacionalista de Catalunya:

‘’Estava segura que això en algun moment o altre passaria. I tenia clar que no estava preparada per

fer front aquest moment. Però tot arriba.

Primer de tot, agrair l’equip humà que hi ha hagut darrere, i avui ja no hi són: l’Ann, el Luis, el Jan,

l’Eric, la Marta, el Miguel, el Jordi, la Bàrbara, la Marta o l’Otger. Crec que no m’oblido ningú (si no,

perdoneu). Després d’aquesta llista de noms, sí que em reservo dos en especial que vull agrair i

dedicar uns segons més: al Marc, expresident del CJB, gràcies pel gest que vas tenir per agafar-ho i

gràcies per l'honestedat, la transparència i la sinceritat quan ho vas haver de deixar.

D’altra banda, també vull agrair la confiança que m’ha fet sempre la meva organització, la que primer

em va fer confiança perquè fos avui aquí, la JNC (la Joventut Nacionalista de Catalunya). Gràcies

Fernando, gràcies Arnau i gràcies a tots i totes les militants de l’organització que m’heu fet confiança

i m’heu acompanyat per arribar fins aquí.

Tampoc m’he oblidat de vosaltres, de tot cor al equipasso del Consell de Joventut, gràcies, Clàudia,

Alba, David, Lehbib, Pol, Marta, Emma, Marta, Laura, Btissam, Anna; Gràcies, equip de Fontana i

Gràcies, equip del CRAJ. I, també en especial gràcies Jordi i Clara per la confiança, la paciència i la

comprensió sempre i en tot moment.

Ara sí, per no perdre més temps, no em volia deixar d’agrair a tots vosaltres, qui em vau fer confiança

per poder ser membre del Consell de Joventut de Barcelona. I poder posar veu com secretària de

Justícia Global i secretària de Drets Civils. Un fet i dos àmbits que m’han fet adquirir coneixements a

contratemps, però que m’han permès posar les bases del Projecte Youth Act, un projecte que espero

que pugueu cuidar per un temps llarg i que jo sempre des d’on pugui intentaré participar. Conèixer

una gran entitat que fa moltes coses que desconeixia i que pot tenir incidència en molts més espais

que pugueu imaginar.

Fins aviat i, crec que no puc acabar amb la millor paraula, Gràcies!’’

Pren la paraula l’Anna Winkelmann - Joves Ecosocialistes:

‘’Jo també volia començar disculpant-me, ja que segurament després de l’AGE hauré de marxar, i no

em podré quedar al procés participatiu pel Pla Estratègic, ja que estic amb exàmens. I, per tant,

disculpeu-me.

Jo també vaig entrar fa dos anys, realment hauria d’haver entrat abans, al principi del 2020, però va

venir la covid i no vam poder entrar. Jo recordo perfectament la primera vegada que vaig entrar a
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l’Espai Jove la Fontana, va ser a una taula de polítiques, on l’Emma estava allà presentant a tothom,

tot el material que hi havia del CJB, estava bastant al·lucinada. I, després, quan se’m va proposar:

‘vols entrar al Secretariat?’ I, vaig estar dubtant, però la veritat és que no me’n penedeixo gens

d’haver pres la decisió d’entrar al Secretariat. He après moltíssim, han passat dos anys, com ha dit la

Patty, que han sigut molt intensos, han passat moltíssimes coses, tant a nivell més de ciutat, en

plena pandèmia, etcètera, etcètera; però també a nivell d’entitat. Totes les problemàtiques que ha

portat la covid, també ha reflectit en com el CJB ha pogut desenvolupar la seva activitat. Des de

llavors jo he vist tres o quatre persones. Primer, va marxar l'Eric, després va marxar el Pau i més tard

vaig estar quan va marxar el Miguel. Jo avui tenia molt present que havia de fer el discurs. Ja ho

tenia super present i, tots ells van fer algun tipus de reivindicació, i jo també em volia sumar i

aprofitar també aquest moment on hi ha moltes entitats presents, i poder llençar un missatge. I al

que us volia animar és a, hem vist com amb pandèmia en general a les entitats ha baixat la

participació, on costa més que la gent vingui, s’ha d’insistir més, s’han de fer més trucades… Crec

que això també ho hem vist al CJB, si ens passa a nosaltres això repercuteix també al CJB. El CJB

no és una entitat més de Barcelona, sinó que és l’entitat de les entitats, i que té la majoria d’entitats

juvenils de Barcelona. Per tant, té un pes important molt gran. Llavors, el missatge que jo us volia

transmetre és que participeu, que intenteu que vingui el màxim de gent sempre, a tots els grups de

treball possibles del CJB. Perquè realment s’aprèn molt, coneixes a molta gent, són espais on es

forma a les persones, també crees vincles amb altres entitats. Això, al final, també enriqueix a les

mateixes entitats. Per tant, el que volia era animar-vos a venir, transmetre aquest missatge a les

vostres entitats per augmentar aquesta participació. I quina millor oportunitat que ara després d’això

tenim el pla estratègic on podeu influir en què farà el CJB en aquests pròxims anys. És cinc anys

vista. És molt tangible i són molts anys per treballar.

I res més que sumar-me als agraïments que ha fet la Patty, agrair al secre que estava abans, agrair al

secre que està ara; molts ànims i molta força a les noves incorporacions. És molt guai i aprendreu

molt i crec que és una experiència molt txula. Heu d’estar sempre agraïdes a les vostres entitats, que

us hagin donat aquesta oportunitat, perquè realment coneixes moltes coses que sense estar al

Secretariat no ho faríeu. Passeu-vos-ho molt bé.

I, després, a les tècniques. En especial menció a la Laura, que va ser la meva tècnica. I després,

també a la Clara, que no està aquí, però han estat les dues les meves referents d’aquests dos anys

dels meus àmbits. I res més.’’
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La presidenta dona torn de paraules a les noves representants que formaran part del Secretariat,

que es presenten. Aquestes són la Marta Amigó per Jovent Republicà i la Júlia Martorell per

Joventut Comunista de Catalunya.

Pren la paraula la Marta Amigó - Jovent Republicà:

‘’Moltes gràcies, merci, jo sóc la Marta Amigó, vinc com a candidata de Jovent Republicà. Jo milito a

l’Eixample, concretament sóc del barri de l’Esquerra de l’Eixample. Una miqueta perquè em

conegueu, perquè sapigueu una mica qui sóc; sobretot a nivell associatiu. He participat durant molts

anys a la Pompeu en el moviment estudiantil, com a membre del claustre universitari i com a

membre de l’òrgan de govern, a Alternativa UPF. Vam crear també amb les companyes de barri una

associació, que en el seu moment va guanyar el BarnaJove, dedicada a la promoció de l’esport

Femení, amb perspectiva més de base i no tant a nivell professional.

També estic a la colla castellera del barri, els Esquerdats. Vaig estar, en el seu moment, cap de la

comissió lila. A través del CJB, he participat algunes vegades al grup de treball de Feminismes . És

un espai on m’he sentit bastant còmode, ja no només per les dinàmiques sinó pels temes que es

tractaven. A partir d’aquí, començo amb il·lusió, si ho decidíssiu vosaltres, i amb moltes ganes i

espero poder ser útil i poder aportar i poder construir alguna cosa txula, en els àmbits que finalment

acabi assumint. Aprofito també que hi ha gent que m’escolta, que no passa cada dia, aquí al barri

tenim la Casa Orsola, no sé si n’heu sentit a parlar, a Consell de Cent amb Calàbria. És una casa

modernista que és molt txula. La va comprar un fons d’inversió i ara volen fer fora tots els veïns.

Està a la superilla. Bàsicament, els volen fer fora per treure rendiment econòmic a través de lloguers

turístics. Les veïnes s’estan negant a marxar, i demà hi ha concentració a les 17:00h de la tarda. A la

nit hi haurà música, hi haurà barra, hi haurà datàfon, així que no caldrà que porteu efectiu. I això, que

si us hi podeu acostar, segur que ho agraeixen. I ja està. Moltes gràcies.’’

Pren la paraula Júlia Martorell - Joventut Comunista de Catalunya:

‘’Hola, tal com m’han presentat jo sóc la Júlia, milito a la Joventut Comunista de Catalunya, i porto ja

militant un parell d’anys. Explicar una mica la meva vida associativa, que és el que més sentit té

aquí. M’he mogut pel moviment de Sindicats d’Habitatge. I com a JCC, som entitat de ple dret des

de fa molts anys. Vam militar i participar en els grups de treball activament, especialment al

d’Emancipació.

Volia agrair també al David, moltes gràcies per aquesta introducció que has fet. Hem estat xerrant

durant molt de temps, per tal que la nostra entrada no fos tan agressiva i com tan sobtada. M’ha

agradat molt la transició en el fet que s’ha fet.
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Per nosaltres, com a Joventut, és molt significatiu poder participar d’aquests espais, més que res

perquè si no podem sumar, no podrem fer mai res. És a dir, la força i la unitat, és el nostre poder i, al

final, per nosaltres és molt important poder aportar també les nostres idees i les nostres

reivindicacions; i poder trobar els punts en comú amb entitats que, pot ser, ni tan sols coneixeríem.

Per nosaltres és molt important poder donar veu a la joventut, i més en moments que sentim que

ens tracten amb molta condescendència des de les institucions, l’Administració, i inclús els

mateixos adults. Cal generar espais on nosaltres podem ser partícips de les problemàtiques que ens

trobem i poder intentar resoldre-les i trobar punts en comú. També una mica, com deia la Marta,

òbviament si sortim votades, doncs podrem seguir fent feina conjuntament i que esperem que així

sigui. Moltes gràcies.’’

El David Franquelo obre un torn de paraula per si hi ha algú que hi vol afegir alguna cosa. No hi ha

intervencions.

VOTACIÓ RENOVACIÓ DE CÀRRECS

El David Franquelo dona el quòrum. Hi ha 20 entitats presents a la sala:

Entitats de ple dret: 17

Entitats adherides: 3

Entitats observadores: 0

Per tant, el total de vots és: 17

El moderador dona pas a l’última votació de la tarda. Segons l'article 14.3 dels Estatuts del CJB, les

decisions que afectin persones o entitats seran secretes. Per tant, la votació es fa de manera

secreta dipositant els vots en una urna. 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).

Detalla que aniran cridant a les entitats per ordre alfabètic per tal que puguin emetre el seu vot.

Explica que cada candidatura té una butlleta diferent, per facilitar, després, el recompte de vots.

Es criden les entitats per ordre, que dipositen els vots a l’urna. El moderador demana si s’ha

descuidat de cridar alguna entitat.

Durant el recompte de vots, es passa la paraula al Pol De La Torre que explica les últimes novetats

de la Lali Jove 2023 i dels Premis BarnaJove 2022. Dona la data de la Lali Jove 2023, que serà l’11
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de febrer i anima a les entitats a participar del proper GT el dilluns 14 de novembre a les 19:00h a

l’Espai Jove la Fontana.

Per acabar, presenta el nou format dels premis BarnaJove 2022 i anima a totes les entitats a

presentar-se.

“El funcionament d’aquests premis és una mica diferent de la resta d’edicions. Les entitats

interessades cal que ompliu un formulari on es preguntarà sobre l’entitat, els motius i objectius del

projecte i dels recursos dels quals disposeu. Un cop passada aquesta fase, el jurat escollirà els 10

projectes millors i els farà una entrevista de 10 minuts per conèixer el projecte en profunditat.

D’aquests 10 projectes, sortiran 3 guanyadors. Els guanyadors hauran de redactar el projecte i fer-lo

arribar al CJB.”

RESULTATS DE LA VOTACIÓ RENOVACIÓ DE CÀRRECS

El David Franquelo dona pas al resultat de la quarta votació que fa referència a les entitats que són

candidates a entrar al Secretariat.

La Patty Scherck dona els resultats de les votacions.

Entrada Jovent Republicà al Secretariat

Nº entitats amb vot: 17

Vots en contra: 1

Vots en blanc: 2

Vots a favor: 14

Entrada Joventut Comunista de Catalunya al Secretariat

Nº entitats amb vot: 17

Vots en contra: 1
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Vots en blanc: 2

Vots a favor: 14

Per tant, s’aprova l’entrada de les dues entitats al Secretariat.

18.55h – Presentació del nou Secretariat

El David Franquelo demana a les persones membres del nou Secretariat que pugin a l'escenari per

explicar els càrrecs d'organització interna.

Cedeix la paraula a Presidència que presenta aquesta nova organització interna:

● Jovent Republicà - Marta Amigó

● Joventut Comunista de Catalunya - Júlia Martorell

● Acció Escolta – Clàudia Folguera

● ESPLAC – David Franquelo

● Sàhara Dempeus- Lahbib Sidahmed Hamdi

● Bocaràdio - Alba Legide

19h – Torn obert de paraules i comiat

El David Franquelo dona per finalitzats tots els punts de l'ordre del dia de l'assemblea, i obre un torn

de paraules. No hi ha intervencions.

També, agraeix la predisposició i la participació de les entitats a l'AGE 2022 i el bon funcionament.

Pren la paraula la presidència del CJB, l’Alba Legide, que acomiada l’AGE 2022 i agraeix a les

entitats que han vingut la seva participació.
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