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Candidatures al secretariat del CNJC  
45a AGO – 18 febrer de 2023 

Acaben mandat 
 

Nom Entitat Tipologia 

   

   

   

   

 

Vacants 

● 1 Secretaris/àries àmbit educatives 

● 1 Secretaris/àries àmbit consells locals 

● 1 Secretari/a àmbit socials i culturals 

● 1 Secretari/a àmbit polítiques 

 

Candidatures 
 

Nom Entitat Tipoloigia 
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Continuen mandat 

Nom Entitat Tipologia 

Júlia Rosanna Sánchez-

Valverde 
Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya 

Sindicals 

Ahmed Nasser El Aloui Joventut Multicultural Musulmana Social i culturals 

Carlos Cañas Ruíz Minyons Escoltes Guies de Catalunya Educatives 

Oriol Olmo i Jardí Consell Local de la Joventut de Lleida CLJ 

Juan Miguel López 

Quiñonero 
Joventut Comunista de Catalunya Polítiques 

Gerard Trias Gumbau Escoltes Catalans Educatives 

Ernest Montserrat 

Malagarriga 
Eina - Espai Jove de la Intersindical Sindicals 

 

Renovació de mandat 

Nom Entitat Tipologia 

   

   

 

Presentació de candidatures al secretariat 

Les candidatures al Secretariat s’han de presentar amb una antelació mínima de vint-i- quatre hores a la 

celebració de l’Assemblea General. La presentació de candidatures s’ha de fer per escrit i s’ha de fer arribar 

a la secretaria del CNJC presencialment, via correu electrònic (consell@cnjc.cat). 
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Les candidatures, i en el seu cas els programes presentats a la Secretaria del CNJC amb una antelació de 

set dies, seran distribuïts a tots els delegats i delegades, sota la responsabilitat del o de la gerent (els que es 

presentin a última hora no es podran incloure al dossier de documentació que es lliurarà a l’Assemblea). 

Els documents que s’han de presentar són: 

● Certificat de l’entitat 

● Carta de presentació i motivació de la persona candidata. 

● Currículum associatiu de la persona candidata 

● Un mínim de 4 avals d’altres entitats de ple dret del CNJC 

En cas de voler presentar una candidatura, poseu-vos en contacte amb l’oficina tècnica (consell@cnjc.cat) 

i us farem arribar les plantilles pel certificat i els avals. 

Els estatuts del CNJC estipulen el següent: 

El Secretariat és elegit d’entre les persones o candidatures presentades amb una antelació mínima de 

vint-i-quatre hores a la celebració de l’Assemblea General1. 

El Secretariat es compon d’un mínim de tants membres com àmbits existeixin i per un màxim d’11 

membres. El Secretariat vetllarà perquè hi hagi com a mínim una persona provinent de cada un dels 

àmbits en què s’estructura el CNJC i perquè aquests siguin representatius de les diferents 

demarcacions2. 

Els/les membres del Secretariat s’escolliran per un mandat de dos anys, i podran reelegir-se una única 

vegada3. 

 

1
  Article 22, apartat 2 

2  Article 26, apartat 3 

3  Article 26, apartat 4 
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