ACTA DE LA XII ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA 2016
Data: 19 de març de 2016
Lloc: Espai Jove La Fontana, C. Gran de Gràcia 190, Barcelona
Hora: a les 10.00h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona.
Socis i sòcies assistents: 16
Manolo Cortés, Diana Perea, Mario Granados, Maika Farriols, Núria Arlàndez, Carles
Cunill, David Motoso, Marta Montserrat, Santi Caño, Carles Vila, Manel Turon, Helena
Guiu, Teresa Clotet, Montse Clotet, Joan Recasens, Helena Zamorano
Delegacions de vot: 6
Enric Miró, Lidia Montero, Virginia Morillas, Neus Fernández, Carles Viñas, David
Motoso
ORDRE DEL DIA:
• Lectura i aprovació de les actes de l’Assemblea General Ordinària del 2015
• Informe anual de gestió 2015. Lectura i aprovació, si s'escau.
• Balanç econòmic 2015. Explicació i aprovació, si s'escau.
• Pressupost 2016. Explicació i aprovació, si s’escau.
• Projectes singulars: Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut + "Be Youth
worker Today – BYT".
• Presentació de candidatures per la direcció de l’associació en els 3 propers anys
(2016-2019). Aprovació de 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 2015
S’aprova sense esmenes l’acta corresponent a l’assemblea general ordinària celebrada
el 13 de juny del 2015.
Resultat de la votació:
– Vots a favor: 18 (14 presencials i 4 per delegació)
– Cap abstenció i vot en contra
2. Informe anual de gestió 2015. Lectura i aprovació, si s'escau.
S’incorporen a l’assemblea Manolo Cortés, amb 1 vot delegat i el soci Joan Recasens.
El President Manuel Cortés fa un resum de l’any 2014 i repassa alguns dels punts que
incorpora l’informe anual de gestió destacant les accions realitzades en defensa del
col·lectiu professional:
-

-

-

-

Redacció de la carta de suport de l’AcPpJ al Consell de la Joventut d’HortaGuinardó sobre el tancament del Punt7 per impagament del Conveni que
aquesta entitat té amb l’Ajuntament de Barcelona
Les recomanacions de l’AcPpJ als partits polítics que concorrien a les eleccions
municipals de 24 de maig de 2015, sobre polítiques de joventut de les
administracions municipals
Quant al desbloqueig de la negociació i signatura del III Conveni Col·lectiu del
Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, tot i no formar part de
la mesa negociadora, la junta de l’AcPpJ ha contactat amb la patronal ACELLEC
(ja que diversos socis i un membre de Junta en són membres) i amb el sindicat
UGT (mitjançant algunes trucades i correus electrònics) per instar a les parts a
arribar a un acord respecte la incorporació de la categoria professional
“informador/a juvenil”. Un cop assolit, també s’ha realitzat una proposta
formativa conjunta amb l’ACELLEC, oferida a la Direcció General de Joventut,
sobre la qual encara no s’ha rebut una resposta.
Tot i correspondre a l’any 2014, el president Manuel Cortés destaca la
compareixença de l’AcPpJ al Parlament de Catalunya. I recomana estar
pendents del nou calendari polític per sol·licitar formar-ne part de la Comissió
de Polítiques de Joventut.

Pel que fa a aspectes més concrets de l’entitat, finalitzem l’any 2015 amb 115
socis/sòcies, 2 menys respecte l’any anterior, fet amb el qual es constata que la
campanya 2x1 “explica-ho al teu company/a de feina!” ha finalitzat sense aconseguir
l’objectiu inicial de incrementar el nombre de socis/es de l’AcPpJ. També durant el
2015, es va finalitzar el disseny de la nova pàgina web, fent coincidir l’obertura
d’aquesta web justament abans del llançament de la European Meeting “Be Youth
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Worker Today”, fet que va tenir bona repercussió en la difusió del projecte estrella de
2015 “BYWT”.
S’aprova sense esmenes l’informe de gestió de l’any 2015. Resultat de la votació:
– Vots a favor: 21 (16 presencials i 5 per delegació)
– Cap abstenció i vot en contra
3. Balanç econòmic 2015. Explicació i aprovació, si s'escau.
Mario Granados, tresorer de l’AcPpJ, exposa el balanç econòmic de 2015 i l’estat de
tresoreria. L’apunt més destacable és que gairebé des dels inicis de l’AcPpJ, acabàvem
els últims mesos de l’any amb problemes de tresoreria, i per primer cop, acabem any
natural i legislatura amb comptes sanejades i coixí de diners que permeten avançar
pagaments (entre els quals, la nòmina del tècnic) en el cas que es retardi l’ingrés de
l’import atorgat en les diverses subvencions que se’ns concedeixen.
En el cas del compte d’explotació, Mario explica que els romanents de l’any 2014 es
comptabilitzen com a ingressos per l’any següent (2015), ja que al ser una associació
sense ànim de lucre el superàvit no es reparteix mai com a benefici entre els socis sinó
que es reinverteix en activitats, serveis i projectes de l’associació. Aquest any 2015, el
resultat comptable dóna un superàvit de més de 14.000€, degut a que els 2 projectes
principals (BYWT i Bones Pràctiques) han tingut més ingressos que despeses. Mario
recomana realitzar un balanç econòmic individual per cadascun d’aquests projectes,
juntament amb la memòria del projecte, per tal de visualitzar-ho millor.
En els últims anys els pressupostos tenien un pressupost més reduït des que ja no es fa
el Curs d’Especialització en Polítiques Locals de Joventut. L’exercici d’enguany els
imports totals d’ingressos i despeses són força més elevats: 59.898,95€ d’ingressos i
45.081,08€ de despeses. Les despeses estan separades per blocs: “personal”,
“estructura” i “subministraments” són les despeses fixes, les “activitats i projectes” són
la part que varia cada any.
A continuació, s’explica el Compte de Tresoreria, són els moviments de líquid que hem
fet durant l’any 2015. A dia 31/12/2015 tanquem l’any amb 28.649,41€ al banc.
El tresorer recorda que tenim una línia de crèdit concedida amb Caixa d’Enginyers de la
qual podem disposar en cas que sigui necessari per afrontar pagaments, en especial la
nòmina del tècnic, sense quedar-nos en números vermells. També s’incideix en què
durant els últims 6 any no s’havia revisat el salari del tècnic i aprofitant l’aprovació del
III Conveni del Lleure es va harmonitzar el seu salari a la categoria corresponent del
conveni col·lectiu
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S’aprova sense esmenes l’informe de gestió de l’any 2015. Resultat de la votació:
– Vots a favor: 21 (16 presencials i 5 per delegació)
– Cap abstenció i vot en contra
4. Pressupost 2016. Explicació i aprovació, si s’escau.
Mario Granados presenta el pressupost de 2016, el qual no està sencer. S’ha indicat
únicament els ingressos que tindrem segur (ingressos de quotes, subvencions
aprovades, sobrant de 2015) i les despeses fixes (despesa fixa del personal
comptabilitzant que al setembre de 2016 es produirà un increment salarial del 5%
previst segons el Conveni Col·lectiu del Lleure). En quant al compte de tresoreria
també estan indicades només les despeses fixes i els ingressos previstos
Amb el traspàs a la nova junta i entrada de la nova junta s’acabaran de decidir les
activitats i projectes a desenvolupar que duran associades uns ingressos i despeses
variables.
Es vota l’aprovació del pressupost de 2016 però queda pendent que la nova junta acabi
de perfilar-ho. La votació es va realitzar al final de la sessió a demanda d’alguns socis
per poder tenir un pressupost aprovat i no haver de convocar Assemblea General
Extraordinària només per aprovar pressupostos. En el moment de la votació el soci
David Motoso ja havia marxat i havia deixat el seu vot delegat. Resultat de la votació:
-

Vots a favor: 18 (14 presencials i 4 per delegació)
Abstencions: 3 (1 presencial i 2 per delegació)
Cap vot en contra

5. Projectes singulars: Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut + "Be Youth
worker Today – BYWT".
Santi Caño fa un resum de la temporada 2015 del Projecte Bones Pràctiques:
El 2015 és el primer any que s’han dut a terme totes les accions i activitats necessàries
per a complir amb els objectius marcats a l’inici de la temporada. A més ara tenim un
avantatge: ara sabem la quantia de la subvenció atorgada per aquest projecte per
avançat a inicis de la temporada.
S’han aprovat nous projectes a 2015: “Baumann Lab”, “Espai Jove Intercultural”,
“Vente Pa’Ka”, i “Visc, Convisc i Participo!”. Durant la temporada 2015 es van fer 4
jornades de bones pràctiques a Barcelona, Reus, Mollerussa, Vic i Palafrugell;
organitzades en part gràcies a l’alumna de pràctiques del MIJS, Cristina Giménez.
D’aquestes jornades, la de Vic va se un èxit d’assistència perquè es va acordar amb la
UVic l’assistència d’alguns alumnes. La més fluixeta va ser la de Barcelona, ja que al ser
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una ciutat gran sempre hi ha molta “activitat alternativa” per als tècnics de joventut.
Les altres van anar molt bé, sobretot perquè són espais de trobada i dinamització en el
territori i s’agraeix. De cara al 2016 es vol continuar en aquesta línia d’organitzar
trobades fóra de Barcelona Ciutat.
Es comenta que al web http://www.joventut.info/bonespractiques s’ha inclòs a la web
un mapa d’ubicació dels projectes. Dels projectes presentats hi ha poca
representativitat dels projectes en joventut del camp de Tarragona.
El desembre 2015, amb en Pep Montes es va fer un tancament i informe del projecte.
En vistes a la temporada 2016 es canvia la manera d’entendre el Consell Avaluador del
projecte BP; canviant la versió del “consell de savis” i obrint-lo a la participació de més
membres que hi vulguin formar part. També es convida als socis i sòcies d’arreu del
territori a ser “antenes” altaveus dels projectes de bones pràctiques al territori.
Carles Vila comenta que hi ha un increment de les trobades i participació en els actes
de presentació gràcies a Cristina Giménez. També afegeix que a l’octubre de 2015 van
convidar a l’AcPpJ a participar en una taula organitzada per l’IGOP : “Les Bones
Pràctiques com a motor de la innovació”
Teresa Clotet afegeix que la Fundació Carulla són receptius a incloure alguna de les
bones pràctiques als premis que atorga aquesta fundació, i ens podria donar opcions
per fer difusió i altaveu del projecte BP.
Santi Caño reprèn la paraula per expressar la seva preocupació pel volum de feina que
implica l’actualització dels projectes existents, perquè cada cop n’hi ha més. Així que
s’ha decidit que s’indicarà al web la data d’última actualització i es farà saber a l’entitat
responsable de la bona pràctica que, en tant que la web de Bones Pràctiques és un
altaveu pel projecte en qüestió, han de ser ells qui vetllin per l’actualització de la
informació al nostre banc de bones pràctiques. A més afegeix que si algun projecte
deixa de complir els criteris de valoració se li retirarà la condició de Bona Pràctica.
A continuació en Carles Vila fa un resum del projecte Be Youth Worker Today. Es
reprenen els objectius inicials proposats a l’Assemblea General Extraordinària de 2013,
quan es va proposar per primer cop el projecte internacional; i Carles Vila va fent un
repàs de si s’han assolit o no.
També es comenta que arrel del Barcelona European Meeting “Be Youth Worker
Today” han sorgit 2 xarxes de treball: una d’àmbit europeu i una altre d’àmbit Català. A
nivell europeu ja estan apareixent diversos projectes de col·laboració entre partners. A
Catalunya el projecte BYWT s’ha reconvertit en la Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)
en la qual hi participen professionals més enllà de l’àmbit de joventut i per descomptat
més enllà dels socis de l’AcPpJ.
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Durant la intervenció de Carles Vila, el soci David Motoso abandona l’assemblea i deixa
el seu vot delegat.
6. Balanç de legislatura 2012-2015
El president Manolo Cortés reprèn la paraula per fer un repàs retrospectiu de la
legislatura d’aquesta junta. El 2012 vam entrar en hores baixes de l’AcPpJ , en un
context de crisi econòmica i desafecció, conscients de les dificultats econòmiques que
tenia l’entitat i amb la ferma voluntat de continuar essent “La gota d’aigua que va
foradant la pedra, no per la seva força sinó per la seva constància”. Hi ha hagut altes i
baixes dels membres de la junta degut a projectes personals i aquest clima de
desafecció. Hem passat per moments difícils, en els quals fins i tot ens plantejàvem
plegar però ens ho hem passat molt bé i finalment l’experiència ha estat molt bona.
Deixem la junta de l’ACPPJ amb els comptes sanejats, i un bon posicionament per
l’entitat; satisfets per haver mantingut el compromís i la constància.
Joan Recasens agreix públicament als membres de la junta sortint, l’esforç que hem fet
durant aquests gairebé 4 anys.
7. Presentació de candidatures per la direcció de l’associació en els 3 propers
anys (2016-2019). Aprovació de la nova junta de l’AcPpJ.
Es presenta una única candidatura per la junta directiva de l’associació formada per
Maika Farriols, Erica Busto, Helena Guiu, Santi Caño, Carles Vila, Carles Cunill i Marta
Montserat. Un a un els i les candidats/es van presentant-se als assistents explicant
breument la seva trajectòria en l’àmbit de joventut i la seva vinculació amb l’AcPpJ.
Posteriorment presenten el seu programa de candidatura desglossant els objectius,
accions proposades, indicadors d’avaluació i persones referents per a cada àmbit
d’actuació:
-

Presència i interlocució institucional
Participació en altres espais de professionals
Cohesió, territorialitat i descentralització
Acció internacional
Formació
Comunicació
Formació
Serveis

La candidatura a nova junta destaquen que tot i que l’AcPpJ està ben posicionada
davant les administracions públiques (i es vetllarà perquè això continuï essent així), hi
ha una manca de socis i es vol treballar molt el contacte amb els professionals de
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territori, en especial aquells rols professionals que treballen en contacte directe amb
les persones joves (dinamitzadors/es, informadors/es, etc...). Una de les propostes
serà el canvi de nom de l’associació per afavorir que més professionals es pugui sentir
identificats amb la nostra entitat.
També són conscients que per la configuració actual, hi ha una altíssima
representativitat de l’administració Ajuntament de Barcelona, i que un dels eixos de
treball serà la descentralització i el treball a tot el territori català; aportant sobretot
espais de trobada informals que afavoreixin el contacte i la oportunitat de relacionarse entre els/les socis/es de l’AcPpJ.
Per últim s’incideix en què per aconseguir més sòcies i socis un element a tenir en
compte són els serveis: què guanya un professional de l’àmbit de joventut fent-se soci
de l’AcPpJ? Quin valor afegit aporta aquesta quota de soci? Es proposa una revisió i
millora de la qualitat de la cartera de serveis que oferim als associats.
S’aprova per unanimitat la nova junta de l’AcPpJ per al període 2016-2019. Resultat de
la votació:
– Vots a favor: 21 (15 presencials i 6 per delegació)
– Cap abstenció i vot en contra
A continuació es comuniquen els càrrecs que ocuparan els membres de la nova junta:
-

Presidenta: Maika Farriols Conangla
Secretària: Erica Busto Navarro
Vicepresidenta: Helena Guiu Suhé
Tresorer: Santiago Caño Pico
Vocals: Carles Vila Mumbrú, Marta Montserrat Grau, Carles Cunill Rodríguez

El president sortint, Manolo Cortés proposa fer algunes reunions de traspàs
d’informació entre la junta sortint i la junta entrant, cap al mes d’abril. Així mateix
s’ofereix, si cal, acompanyament a la nova junta per les primeres reunions de
presentació amb Ajuntament de Barcelona, Diputació i Direcció General de Joventut.
La XII AGO de l’AcPpJ s’acaba a les 13:30 del dissabte 19 de Març de 2016

Diana Perea
Secretària de la junta sortint de l’AcPpJ
A Barcelona, 19 de març de 2016
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