ACTA DE LA XI ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA 2015
Data: 13 de juny de 2015
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs de Barcelona, al Carrer de Sant Pere Més Baix, 55.
Hora: a les 10.00h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona.

Socis i sòcies assistents: 10
Manolo Cortés, Mario Granados, Manel Turon, Diana Perea, Santi Caño, Enric Miró, Carles
Viñas, Núria Arlández, Helena Zamorano, Maika Farriols.
Delegacions de vot: 11
Joan Vigó, Francesc Llimona, Emilia Corona, Víctor Saló, Xavi Ruiz, Joan Recasens, Erica
Busto, Albert Claret, Paloma Cívico, Lídia Montero, Neus Fernández
ORDRE DEL DIA:
Lectura i aprovació de les actes de l’Assemblea General Ordinària del 2014
Informe anual de gestió 2014. Lectura i aprovació, si s'escau.
Balanç econòmic 2014. Explicació i aprovació, si s'escau.
Pressupost 2015. Explicació i aprovació, si s’escau.
Comunicacions: bones pràctiques en l’àmbit de la joventut + nova web AcPpJ + "Be Youth
worker Today – BYT".
Presentació de candidatures i eleccions a la nova junta de l’AcPpJ.
Torn obert de paraules.

* * * * * * * * * * * *
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1. Lectura i aprovació de les actes de l’Assemblea General Ordinària del 2014.

S’aprova sense esmenes l’acta corresponent a l’assemblea general ordinària celebrada el 9 de
juny del 2014.

Resultat de la votació:
–

Vots a favor: 17 (9 presencials i 8 per delegació)

–

Cap abstenció i vot en contra

2. Informe anual de gestió 2014. Exposició i aprovació.

El President Manuel Cortés fa un resum de l’any 2014 i repassa alguns dels punts que
incorpora l’informe anual de gestió destacant la defensa del col•lectiu profesional que ha fet
l’AcPpJ durant l’any com la presència ja més normalitzada al Parlament de Catalunya, on van
haver-hi algunes entrevistes amb respresentants de la Comissió de Polítques de Joventut una
compareixença per explicar la situació actual dels professionals de les polítiques de joventut.
D’ara endavant hi ha el compromís de comparèixer un o dos cops a l’any. La nota negativa
però d’aquesta àrea, és que no hem rebut cap resposta a les cartes de denúncia que
l’associació ha enviat a diversos Ajuntaments.

Es destaquen els 2 projectes insignia actuals de l’AcPpJ, el projecte i meeting Be Youthworker
Today (BYT) i la plataforma de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut (i aclareix que en el
següent punt de l’ordre del dia s’explicaran més concretament). També la tasca de
comunicació, amb el butlletí setmanal i les xarxes socials sempre al dia. Per últim, Manuel
Cortés afegeix que durant el 2014 només s’ha realitzat una trobada informal de professionals a
Barcelona, però la intenció és de continuar fent-ni més i per tot arreu.

Pel que fa a aspectes més concrets de l’entitat, al 2014 s’arriba a la xifra de 117 socis/es, es
van aprovar els nous estatuts que, com a principals novetats, són el poder votar telemàticament
i que les juntes directives futures tindran una durada de tres i no quatre anys. També s’ha
canviat d’adreça de la seu social, ubicant-la al Carrrer Calàbria 120 de Barcelona (lloc on
l’AcPpJ hi té la seu de treball i d’atenció al públic). Per un altre costat, la situació económica de
l’entitat continua patint de liquidesa degut al retras en els pagaments de les subvencions. No es
greu i actualment l’associació pot tenir una línia de crèdit a la Caixa d’Enginyers de 6.000€ per
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poder-la utilitzar sempre que es necessiti. Manca regularitzar la situació contractual del tècnic
de l’AcPpJ, Pep Guasch, que es realitzarà abans de que acabi el juny del 2015.

Per tancar la intervenció, Manuel Cortés fa un balanç positiu d’aquests darrers tres anys de
junta, destacant sobretot els dos projectes actuals, de bones pràctiques i el BYT i la
consolidació de la veu de l’entitat al Parlament de Catalunya.

Mario Granados (tresorer i responsable de l’AcPpJ al Parlament) i Manel Turon (vocal de la
junta) intervenen i expliquen que els grups polítics amb qui es van entrevistar no sabien gaire
de què anava el tema de les Polítiques de Joventut. Que la part més feixuga és que quan hi
hagi eleccions, haurem de tornar a engegar el procés de contactar amb els partits polítics per
que ens tornin a permetre comparèixer. També, que ens van desaconsellar formar part de la
Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament, perquè es demana una presència massa
constant i continua sobre temes que sovint, no afecten als professionals.
- S’acorda que s’aprovi l’informe i el balanç econòmic del 2014 conjuntament.
3. Balanç econòmic 2014. Explicació i aprovació.

Mario Granados, Tresorer de l’AcPpJ, exposa el balanç econòmic del 2014 i l’estat de
tresoreria. A grans trets apunta que fa algunes temporades que l’entitat s’està recuperant de la
crisi d’anys anteriors i que els números són positius, encara que com el President apuntava a
l’inici, es segueix patint a Tresoreria.
Un cop explicats l’informe de gestió del 2014 i els quadres econòmics que s’han inclòs en
aquest, es procedeix a votar la seva aprovació amb el següent resultat:
–

Vots a favor: 21 (10 presencials i 11 per delegació) – Durant la intervenció de Manuel
Cortés arriba Santi Caño amb 3 vots delegats

–

Cap abstenció i vot en contra

- Es decideix explicar el punt 5, per la seva relació amb l’anterior any.
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5.- Comunicacions: bones pràctiques en l’àmbit de la joventut + nova web AcPpJ + "Be
Youth worker Today – BYT".

El tècnic de l’entitat Pep Guasch explica primer, el que s’ha realitzat i les novetats del projecte
de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut durant el 2014. Primer de tot es destaca la millora
de la plataforma web, amb més seccions, mapa de bones pràctiques, més recursos,
navegabilitat... Després destaca la gran projeccció que ha tingut el projecte i el recull a raó de
diverses presentacions en espais com Cabueñes o el Consell de Delegats i Delegades de
l’Hospitalet de Llobregat. Dels 63 projectes que ens han arribat, s’han incorporat quatre de
nous, sumant 17 propostes interessants que recull la plataforma a 31/12/2014. A més a més,
s’ha renovat parcialment el Consell Avaluador i s’han revisat els criteris de valoració. La
Direcció General de Joventut hi continua donant suport econòmic i al 2014, s’hi ha afegit la
Diputació de Barcelona. Encara que celebrades aquest 2015, es valora molt positivament l’èxit
de participació que han tingut les Jornades de Bones Pràctiques i que aquestes es celebrin a
poblacions de Catalunya que no siguin capitals de província,
Sobre el procés del projecte BYT, Pep subratlla que el treball ara s’ha organitzat per quatre
comissions diverses i que continua despertant l’interés de molts professionals no estruictament
vinculats a les polítiques de joventut. De moment, hi ha més d’una trentena que segueixen
d’aprop el projecte, i la meitat que participen en la seva organització més activament.

Sobre la nova plana web, Pep confirma que està acabada i en tres idiomes (Català, Castellà i
Anglès) i en el proper butlletí electrònic es comunicarà ja a les sòcies i els socis, l’obertura del
nou web. Aquest també estarà adaptat pel vot telemàtic i diverses funcionalitats: les mateixes
empreses-entitats-cooperatives ens podran informar, a través d’un formulari detallat, de les
seves ofertes de treball. També hi haurà un apartat de borsa de formadors/es, de
comunicadors/es i també et podràs fer soci/a des del web. El web es molt senzill d’utilitzar i de
navegar.
4. Pressupost AcPpJ 2015. Explicació i aprovació.

Mario Granados, Tresorer de l’AcPpJ, exposa ara el pressupost del 2015 i marca en una
partida, les despesses de BYT...a on remarca que enguany caldrà vigilar molt la liquiditat, per
poder pagar les despeses que es derivin del projecte. Mario també explica que aquest any
s’actualitzarà del contracte del tècnic a indefinit i s’adequarà també la categoría laboral.
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Es procedeix doncs, a votar l’aprovació del pressupost del 2015 amb el següent resultat:

–

Vots a favor: 21 (10 presencials i 11 per delegació)

–

Cap abstenció i vot en contra

6. Presentació de candidatures i eleccions a la nova junta de l’AcPpJ
No s’ha presentat cap candidatura per dirigir l’entitat en els propers tres anys. El president
Manuel Cortés diu que hi ha hagut 5 baixes a la junta en el transcurs del darrers tres
anys…destaca la bona feina feta i que l’AcPpJ s’ha mantingut sempre en un 10% d’associats
respecte al número total de professionals en actiu (120 sòcies/is – 1.200 professionals). Malgrat
aquesta bona ratio, Manolo creu que encara no hi ha un sentiment de pertinença a aquest
col·lectiu. Es precisament aquest debat intern un dels punts pels quals es va decidfir engegar el
projecte europeu BYT i fer la trobada europea. En Manolo també comenta que BYT servirà per
reconduir l’associació, que potser s’haurà de canviar de nom...

Finalment, la junta actual s’ofereix prorrogar la seva responsabilitat fins després de que es
celebri BYT i al gener del 2016, es compromet a convocar una Assemblea Extraordinària.
Manel Turon intervé per comunicar que es dona de baixa de la junta actual. I les sòcies Núria
Arlández i Helena Zamorano presents a l’AGO mostren el seu interés en formar part de la junta.
Es decideix incorporar-les i es renova l’actual junta, quedant la següent configuració:
President: Manuel Cortes
Secretaria: Diana Perea
Tresorer: Mario
Vocals: Núria Arlández, Helena Zamorano, Carles Vila, Santi Caño

!"#$
I la XI AGO de l’AcPpJ s’acaba a les 12:42 del dissabte 13 de juny de 2015
Diana Perea
Secretària de la Junta de l’AcPpJ
Pep Guasch
Tècnic de l’AcPpJ
Barcelona, 17 de juny de 2015.
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