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ACTA 44a ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

Dia: 12 de Novembre de 2022 

Hora: 19:30  hores 

Lloc: NauBostik  

1. BENVINGUDA I CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

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

Entitats de ple dret:  

1. Acció Escolta de Catalunya 

2. Acció Jove - Joves de CCOO Catalunya 

3. Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai (CCCCCE) 

4. Creu Roja Joventut  

5. DONA - Joves Nacionalistes per la Igualtat  

6. Escoltes Catalans 

7. Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya 

8. Joventut Comunista de Catalunya - JCC 

9. Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 

10. Jovent Republicà (JERC) 

11. Joves Ecosocialistes (JEV) 

12. La Forja - Jovent Revolucionari 

13. Joves de la Unió de Pagesos   

Entitats adherides: 

1. Federació ECOM  

2. Plataforma per la llengua  

 

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 demana dues persones de les entitats que vulguin assumir la moderació i la 

secretaria. Surten com a voluntàries la Lucia Aliagas i la Maria Casanovas. Es proposa que la Lucia Aliagas assumeixi 

la moderació i la Maria Casanovas assumeix la secretaria.   La proposta queda aprovada i s’incorporen a la mesa.  

La Lucia explica que tota la documentació s’ha enviat prèviament i exposa l’ordre del dia: 

1. Constitució de l’Assemblea General Extraordinària  

2. Elecció de moderador/a i secretari/ària  

3. Proposta de modificació d’Estatuts 
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4. Presentació i elecció de membres del Secretariat 

5. Entrada noves entitats  

6. Torn obert de paraules  

7. Cloenda  

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS  

La Lucia Aliagas dona pas a l’Ernest i el Carlos que son els responsables d’explicar i dinamitzar el punt.  

L’Ernest i el Carlos expliquen que per tenir informació més extensa poden consultar la documentació de l’AGO. De 

forma resumida s’exposa que els motius que porten a  fer aquests canvis és la possibilitat de simplificar procesos així 

com la necessitat d'actualitzar-los per aterrizar-los a l'actualitat del CNJC.  

Els principals canvis que es proposen son: 

• Eliminar que totes les entitats membres de ple dret hagin de comptar amb un mínim de 300 afiliats. 

• Incorporar que els consells locals i territorials de joventut passen a poder ser membres de ple dret i no entitats 

membres adherides. 

• Eliminar el termini de 40 dies previs per entrar com a entitat, i s’estipulen 15 dies previs a l’òrgan de govern. 

• Reduir el temps que cal que faci que estan inscrites al registre corresponent (de 2 anys es baixa a 1). 

• Per les entitats, plataformes no formals, es permet justificar activitat des de fa un any, sense necessitat 

d’inscripció a registre. 

• S’adapta a la realitat administrativa del CNJC que és empresa d’interès públic i, per tant, es regeix pel règim 

jurídic del sector públic (eliminant aquelles parts antigues que no encaixaven amb la realitat). 

• Pel que fa a l’Assistència als òrgans de govern: simplificació d’inscripció, recollint l’enviament d’un formulari 

en lloc de certificat emès per l’entitat nomenament a persona representant. 

L’Ernest obra torn per si hi ha dubtes, com que ningú demana torn la Lucia dona pas a les votacions.  

RESULTAT VOTACIÓ  

Vots en contra: 0 vots  

Vots a favor: 13  entitats  

Abstencions:  0 

Després d’aquesta votació s'incorpora el CJB, el cens passa a ser de 14 entitats de ple dret amb dret a vot.  

4.PRESENTACIÓ I ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL SECRETARIAT  

La Lucía  explica que actualmente el secretariat esta format per la Julia Rossana Sanchez-Valverde de l’àmbit de 

sindicals i presidenta del CNJC, l’Ahmed Nasser de l'àmbit de Culturals i socials, el Carlos Cañas, de l’àmbit d’educatives, 

l’Ernest Montserrat de l’àmbit de sindicals, el Gerard Trias de l’àmbit d’educatives i la Mariona Rosat de l’àmbit de 
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polítiques, i el Joan López de l’àmbit de polítiques. Per tant, ara mateix estan vacants 1 secretariat de l’’àmbit de socials 

i culturals i 2 de CLJ.  

La Lucia explica que finalment, hi ha una candidatura per l'àmbit  de CLJ l’Oriol Olmo però que no ha pogut assistir a 

l’AGE i ha enviat un video per presentar la seva candidatura.  

Es procedeix a veure el video.  

Després de veure el video la Lucia explica que la votacions de membres de secretarait és secreta i va per urna i que per 

tant es necessiten dues persones per fer de testimonis de les votacions. S’escull que ho faci el Joan Morte de CCCCCE 

i la Laia Silvestre de Jovent Republicà conjuntament amb la Gerència del CNJC.  

La Lucia  va demanant a les entitats una a una que vinguin i dipositin el seu vot a l'urna.  

RESULTAT VOTACIÓ DE L’ENTRADA AL SECRETARIAT DE ORIOL 

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 14 

Abstencions: 0 

L’Oriol Olmo pasa a formar part del secretariat del CNJC amb 14 vots a favors, 0 asbtencions i 0 vots en contra. 

5. ENTRADA NOVES ENTITATS  

La Lucia explica que cap entitat no ha presentat cap candidatura per tant cau el punt.  

6. TORN OBERT DE PARAULES  

La Lucia obre el torn de paraules, però com que ningú diu res, cau el punt.  

7. CLOENDA  

La Julia agraeix l'assistència per part de totes les entitats. I recorda que a continuació hi ha la festa de l'associacionisme. 


