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ACTA 43a ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

Dia: 4 de juny de 2022 

Hora: 13: 20  hores 

Lloc: Seu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

 

1. BENVINGUDA I CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

La Julia Rossana Sánchez-Valverde, presidenta del CNJC, dona la benvinguda i anomena les entitats presents: 

Entitats de ple dret: 

1. Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya  - SI 

2. Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)  - SI 

3. Consell de la Joventut de Barcelona - NO 

4. Consell Local de Joventut de Matadepera - SI 

5. Consell Local de la Joventut de Figueres - SI 

6. Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai (CCCCCE) - SI 

7. Escoltes Catalans - SI 

8. Eina - Joves Intersindical - SI 

9. Esplais Catalans - SI 

10. Federació de Centres Juvenils Don Bosco - SI 

11. Joventut Comunista de Catalunya (JCC) - SI 

12. Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes - NO 

13. Joves Ecosocialistes - SI 

14. Jovent Republicà - SI 

15. La Forja - Jovent Revolucionari - SI 

16. Joves de la Unió Pagesos - NO 

A l’hora de començar hi ha un total de 13 entitats de ple dret amb dret a vot. 

2. ELECCIÓ DE MODERADOR/A I SECRETARI/ÀRIA 

La Julia Rosanna Sánchez Valverde explica que el Secretariat proposa que la moderació vagi a càrrec de Max Oliveras 

de Joves Ecosocialistes  i la secretaria vagi a càrrec de Txell Cots del MCECC-CCCCCE. Comenta que si ningú hi té res 

a dir, s’aprova per aclamació i es demana a la moderació i a la secretaria que s’incorporin a la mesa. S’aprova que la Txell 

i en Max vagin a la mesa a exercir els corresponents càrrecs. 

En Max fa la lectura de l’ordre del dia de l’AGE, els punts són:  

1. Constitució de l’Assemblea General Extraordinària  

2. Elecció de moderador/a i secretari/ària  

3. Aprovació dels comptes anuals auditats del 2021  
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4. Presentació i elecció de membres del Secretariat  

5. Entrada noves entitats 

6. Torn obert de paraules  

7. Cloenda  

3. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS AUDITATS DEL 2021 

En Max  dona la paraula a  L’Ahmed, secretari del CNJC,  que presentarà els comptes anuals auditats del 2021.  

L’Ahmed explica que els comptes del 2021 han estat auditats per Uniaudit Oliver Camps i consideren que aquests 

mostren “la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat, així com dels seus fluxos d’efectiu i de l’estat 

de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici. Comenta que el valor de la seu no es troba recollit en els 

comptes d’immoble, ja que es troba en conveni de col·laboració per fer-ne ús. Amb relació a la part de despeses, 

explica que hi ha hagut un romanent de 252.620,33€ (dels quals 208.730,71€ eren per a les obres i dels quals se’n 

recuperen part per fer efectiva la reforma de la seu durant el 2022, i ja s’ha reclamat a Intervenció General, qui ha 

aprovat la incorporació d’aquest romanent). Per tant romanent real de despeses del 2021: 28.110,38€ (dels quals 

6.778,91€ són de capítol 1 i en conseqüència, no executables).  

Finalment, comenta que s’ha incorporat com a pèrdues, i per indicacions dels auditors, els deutes d’entitats que no 

han pagat les seves quotes històricament i per això en lloc de tenir un resultat igualat entre ingressos i despeses, surt 

desigualat. Per tant, que actualment,  el CNJC disposa d’un patrimoni net de 30.984,06€. 

En Txema d’Escoltes Catalans demana que de cara a propers anys, s’envii prèviament un document més breu i gràfic 

per tal que les entitats ho puguin tenir més fàcil per llegir-ho. 

L’Ahmed recull l’aportació i comenta que hi tindran en compte de cara a l’any que ve.  

L’Andrea, gerenta del CNJC, explica que l’auditoria es va acabar fa molt poc i no hi ha hagut marge per enviar la 

informació de forma més llegible. Malgrat tot, que compren la demanda i es tindrà en compte de cara a anys futurs.  

En Marià Llop, del Consell Local de la Joventut  de Figueres, té un dubte amb relació a aquests diners que no han pagat 

les entitats i que s’assumiran com a pèrdues. Pregunta si, en l’hipotètic cas que una entitat que ha estat expulsada 

degut a un deute, en un futur vol tornar, si se li farà pagar el deute o no.  

L’Andrea, gerenta del CNJC, comenta que el deute de les entitats ha caducat des de l’òptica del CJNC. Per això, 

l’auditoria ha indicat que són uns diners que comptablement s’han de catalogar com a pèrdues.; una pèrdua que 

afecta el patrimoni net del CNJC. Per tant, efectivament aquest deute ja no es podrà reclamar a les entitats que no l’han 

pagat. Per això, a partir d’ara, es farà una feina més insistent perquè les entitats paguin la quota que els pertoca. 

Recorda que si alguna entitat vol fer algun canvi de tram que ho comuniqui i es pot gestionar fàcilment.  

En Marià Llop, del Consell de la Joventut de Figueres, comenta que aleshores entén que si Nuevas Generaciones del PP 

entren en un futur no caldrà que pagui el seu deute, ja que s’ha incorporat al patrimoni net.  
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L’Andrea, gerenta del CNJC, confirma el que entén en Marià. 

En Max comenta que ara es duran a terme les votacions. Recorda que és una votació per majoria simple (la meitat de 

vots emesos més un) 

RESULTAT VOTACIÓ COMPTE ANUALS AUDITATS DEL 2021 

Vots en contra: 0 vots  

Vots a favor: 13 entitats  

Abstencions:  0 

El compte de resultats auditats del 2021  queda aprovada  per 13 vots a favor, 0 vots en contra i cap abstenció. 

4. PRESENTACIÓ I ELECCIÓ DE MEMBRES DEL SECRETARIAT 

En Max explica que han presentat candidatura per entrar al secretariat en Juan Miguel López Cañonero  de Joves 

Comunistes de Catalunya, en Gerard Trias d’Escoltes Catalans i  la Mariona Rosset de LaForja. Comenta que des de 

l’Assemblea del febrer han deixat el secretariat la Nessa Molina de Joves Ecosocialistes i en David Mas de la JNC. Ara 

continua mandat la Julia Rosanna Sánchez d'Acció Jove i que és presidenta del consell i referent de sindicals, la Rosa 

Moles d’Esplais Catalans, secretaria de l’àmbit d’educatives, l’Ahmed Nasser de Joventut Multicultural Musulmana i 

secretari de l’àmbit de socials i culturals i en Carlos Cañas, de Minyons Escoltes i Guies i secretari de l’àmbit 

d’educatives.  

A continuació , explica que primer, cadascuna de les persones que es presenta se li donarà la paraula perquè s’expliqui. 

Posteriorment, es duran a terme les votacions amb el paper que se'ls ha entregat.  

En Max dona la paraula a l’Ernest Montserrat perquè pugi al faristol i expliqui els motius que l’han portat a presentar-se.  

L’Ernest explica que ha participat en el sindicalisme estudiantil, la forja i assemblees de barri, i actualment treballa a 

Plataforma per la llengua, entitat on també n’és voluntari. És de l’arboç, però viu a Barcelona des de fa anys. Li motiva 

molt la llengua, les relacions laborals i també la qüestió internacional. També creu que el CNJC ha de teixir discurs propi 

sobre la RBU i les relacions laborals en general. Igualment, després de la cirisi del COVID, és important que el CNJC es 

posi les piles per enfortir el teixit associatiu del país.  

A continuació, en Max obre la paraula per si algú li vol fer una pregunta o intervenció. Ningú vol dir res, per tant dona la 

paraula a la Mariona Rosset de la Forja perquè pugi al faristol i expliqui els motius que l’han portat a presentar-se.  

La Mariona explica que té 20 anys i milita a la Forja des de 2019. És responsable d’antirepressió de l’àrea metropolitana 

i també està a l’àrea de formació de la Forja.  És cap del cau i escolta des de tota la vida. Creu que l’escoltisme li ha 

ensenyat deixar el món millor del que han trobat. Al CNJC  vol aportar el seu granet de sorra i sobretot amb ganes de 

buscar el Consens a l’àmbit de polítiques, un àmbit on sap que hi ha diferents opinions sobre molts temes.   

A continuació, en Max obre el torn de  paraula per si algú li vol fer una pregunta o intervenció.  
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En Max dona la paraula a en Juan Miguel perquè pugi al faristol i expliqui els motius que l’han portat a presentar-se.  

En Juan Miguel agraeix els avals i la feina que han fet les persones que marxen. És de Sentmenat i té 26 anys.  Explica 

que va organitzar la vaga del seu institut. El 2017 va format part de l’assemblea ciutadana de Sentmenat, un partit 

municipalista. El 2018 va començar a militar a l’AEP i des del 2020 és responsable de finances. El 2019 va entrar a militar 

a la JCC i actualment és responsable del col·lectiu Sentmenat. També està afiliat a Acció Jove. En aquesta etapa vol 

aprendre de les entitats i aportar de la seva experiència per fer front a la precarització juvenil i les desigualtats del 

sistema capitalista que afecten sobretot a les joves.  

A continuació, en Max obre la paraula per si algú li vol fer una pregunta o intervenció. A continuació dona la paraula a en 

Gerard Trias, d’Escoltes Catalans  perquè pugi al faristol i expliqui els motius que l’han portat a presentar-se. Comenta 

que vida associativa la va començar com a cap del cau on es va estar entre 5 i 6 anys. Tot seguit es va incorporar a 

l’estructura d’Escoltes per a seguir enfortint l’associació. La intenció que té és poder aportar el seu granet de sorra i fer 

equip amb les altres secretaries d’educatives.  

A continuació, en Max obre la paraula per si algú li vol fer una pregunta o intervenció.  

En Max recorda que d’acord amb els estatus del CNJC la votació hauria de ser secreta i per urna. Demana dues 

voluntàries del plenari perquè facin el recompte. S’ofereixen en Marià  i la Glòria d’AEP.   

En Max va demanant a les entitats una a una que vinguin i dipositin el seu vot al'urna.  

RESULTAT VOTACIÓ DE L’ENTRADA AL SECRETARIAT D’EN GERARD TRIAS (EC) 

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 13 

Abstencions: 0 

RESULTAT VOTACIÓ DE L’ENTRADA AL SECRETARIAT D’EN JUAN MIGUEL LÓPEZ (JCC) 

Vots en contra: 0   

Vots a favor: 13 

Abstencions: 0 

RESULTAT VOTACIÓ DE L’ENTRADA AL SECRETARIAT D’EN GERARD TRIAS (EC) 

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 13 

Abstencions: 0 

RESULTAT VOTACIÓ DE L’ENTRADA AL SECRETARIAT D’EN JUAN MIGUEL LÓPEZ (JCC) 

Vots en contra: 0  

Vots a favor: 13 
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Abstencions: 0 

En Max comenta que totes les candidatures s’han aprovat amb el mateix resultat: 13 vots a favor, cap en contra i cap 

abstenció. A continuació dona la paraula a la Julia.  

La Julia explica que ara  en Carlos Cañas serà a partir d’ara vicepresident segon del CNJC 

5. ENTRADA NOVES ENTITATS 

En Max explica que cap entitat no ha presentat cap candidatura per tant cau el punt.  

6. TORN OBERT DE PARAULES 

En Max obre el torn de paraules, però com que ningú diu res, cau el punt. Tot seguit en Max i la Txell marxen de la mesa.  

7. CLOENDA 

La Julia celebra que s’hagin incorporat 4 persones noves al secretariat del CNJC. Després d’uns mesos amb poques 

persones és molt bona notícia que el secretariat torni a estar ple. Comenta que la situació de poques secretàries 

reflectia el moment de l’associacionisme i els diversos problemes que tenia arrel de la covid-19. En aquest punt, creu 

que s’ha configurat un equip molt potent amb persones que segur que faran molta feina i aportaran noves mirades al 

secretariat i als projectes d’aquest any i el futur pla de treball.  

Recorda, també, que aquest any segurament ja serà possible realitzar les obres a la seu del CNJC i que ja aniran 

traslladant les novetats sobre el procés. També, demana que les entitats es guardin la data del proper comitè executiu 

i assemblea extraordinària: el 12 de novembre al CNJC. Finalment, recorda que el proper dijous 9 de juny es farà la taula 

rodona sobre salut mental i joventut i convida a totes les entitats a venir. 

 


