
 

Resolució per a la modificació del finançament per a 

l’alliberament de membres del Secretariat 

Des del seu inici, el CJB ha volgut ser una eina de l’associacionisme juvenil per a la                 
transformació de la societat a la ciutat de Barcelona. Com és evident, això és una               
tasca enorme que cada vegada ha requerit més i més implicació per part de les               
membres del Secretariat, especialment de la Presidència. Això ha provocat que           
amb els anys les persones que podien accedir a certs càrrecs de responsabilitat dins              
del Consell fossin únicament aquelles que gaudien d’una certa comoditat econòmica,           
ja que l’exigència del càrrec feia que no fos compatible amb una feina, o bé que no es                  
pogués realitzar la tasca amb la dedicació que mereix. 
 
És per això que, en defensa d’un CJB de qualitat i equitatiu, es presenta a la 52ª AGO                  
el CJB de març de 2017 una resolució titulada Alliberament del lideratge polític del              
CJB que tenia per objectiu fixar un marc i condicions clares per a dur a terme aquest                 
alliberament polític. 
 
Malgrat això, ens trobem al setembre del 2020, 3 anys i 3 presidències després,              
sense que aquest alliberament s’hagi fet efectiu, degut a que una de les disposicions              
que la resolució original incorporava impedeix dur-lo a terme si no es troba un              
finançament extern nou que cobreixi la totalitat d’aquest alliberament. En concret, diu: 
 

Disposició transitòria. Mecanismes de finançament. 
 
La norma entrarà en vigor en el moment en què s’articulin els mecanismes previstos d’acord               
amb l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altre ens que pugui cobrir la totalitat d’aquest cost               
no concertat. El Secretariat donarà a conèixer l’entrada en vigor d’aquesta norma a totes les               
entitats perquè en siguin coneixedores. 
 
“Alliberament del lideratge polític del CJB”, 52ª AGO del CJB, 11 de març 2017 
 

Aquesta condició mai s’ha aconseguit portar a terme, raó per la qual l’alliberament             
polític aprovat en Assemblea General fa 3 anys mai s’ha arribat a produir. Des del               
Secretariat del Consell considerem que, si les entitats mantenen la seva aposta            
decidida per un CJB políticament fort i econòmicament equitatiu, no podem           
seguir passives davant d’aquesta situació de bloqueig. És per això, i en aplicació             
de la “Disposició addicional. Revocació o modificació” del document original, que           
proposem que es torni a aprovar el reglament d’alliberament polític prescindint           
d’aquesta disposició transitòria, de manera que el CJB pugui fer servir els seus             
recursos propis per a finançar aquest alliberament. 



 

La proposta final per part del Secretariat és la següent: alliberar una persona del              
secretariat i compensar la seva pèrdua de salari pel fet d’assumir el lideratge polític              
del Consell de la Joventut de Barcelona. 

Les tasques principals de la persona alliberada serien la coordinació i lideratge            
tècnic del Secretariat i les entitats membre, en general, i les següents tasques, en              
concret:  
 

● Coordinació quinzenal amb el Secretariat del CJB  
● Preparació de les reunions del Secretariat  
● Coordinació setmanal amb Gerència i Direccions del CJB  
● Gestió del correu polític del CJB  
● Preparació de les reunions polítiques  
● Seguiment de l’ideari polític del CJB  
● Seguiment del calendari polític  
● Actes de les reunions  
● Tasques que delegui la junta de l’entitat  

 
La relació laboral que establirem amb la persona alliberada serà mitjançant contracte            
per obra o servei determinat i de 15 hores setmanals, amb un sou anual brut de                
8400€ com a màxim. Això suposaria un cost anual pel CJB d’aproximadament            
11.000€. Reservem l’opció d’establir una relació laboral diferent d’aquesta depenent          
de la situació en què es trobi la persona alliberada i sempre que sigui positiva per                
ambdues parts.  

El marc regulador d’aquesta decisió suposarà les mateixes limitacions de duració           
que segueixen les persones i entitats del Secretariat del CJB marcades pels propis             
Estatuts de l’associació. L’elecció d’aquesta persona recaurà en el Secretariat, un cop            
constituït, basant-nos en l’article 21 dels estatuts del CJB, en què s’explica que el              
Secretariat és l’òrgan que distribueix els càrrecs dins d’aquest. Es decidirà la persona             
que assumeix aquestes tasques en qualitat d’alliberada en la primera trobada del            
Secretariat després de l’Assemblea General Ordinària i es farà arribar per escrit            
l’acord de la junta a totes les entitats membres.  

Les mesures de seguiment i validació que proposem, tenint en compte que les             
pròpies entitats ja poden exercir-ne de manera ordinària amb els seus propis drets a              
les Assemblees Generals i diferents trobades ordinàries del CJB, són la rendició de             
comptes trimestral al Secretariat i bianual a les entitats. La valoració de les tasques es               
farà de manera qualitativa en tots els casos i de manera quantitativa en les que sigui                
possible, amb els següents indicadors mínims d’acompliment: 

● Coordinació quinzenal amb el Secretariat del CJB (90%)  
● Preparació de les reunions del Secretariat (80%)  



 

● Coordinació setmanal amb Gerència i Direccions del CJB (90%)  
● Gestió del correu polític del CJB  
● Preparació de les reunions polítiques que li pertoquin (90%)  
● Seguiment de l’ideari polític del CJB  
● Seguiment del calendari polític  
● Actes de les reunions de Secretariat (90%)  
● Tasques que delegui la junta de l’entitat  

 
 
Disposició addicional. Revocació o modificació de l’acord. 
Estableix que aquest acord d’assemblea pot ser revocat o modificat per acords futurs             
de l’Assemblea del CJB que així ho validin i atenent als Estatuts com a marc               
regulador de la decisió. 
 


