
 
 
 

ACTA DE LA XIII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE l’AcPpJ 
2017 

 
 
Data: 08 d'abril de 2017 
Lloc: Centre d'Informació i Assessorament per a Joves, C. Sant Oleguer 6‐8, Barcelona 
Hora: a les 10.00h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona. 
 
Socis i sòcies assistents: 12 
Diana  Perea, Mario Granados,  Carles  Cunill,  Carles  Vila, Manel  Turon,  Ruth Dencàs,  Alberto  Puente, 
Helena Guiu, Santi Caño, Maika Farriols, Marta Montserrat i Erica Busto.  
 
Delegacions de vot: 0 
Vots  on‐line:  2  (nova modalitat  de  vot  estrenada  en  l'AGO  2016.  En  fan  ús: Maria  Teresa  Clotet  i 
Montse Clotet) 
 

 Lectura i aprovació de les actes de l’Assemblea General Ordinària del 2016 
 Balanç econòmic 2016. Explicació i aprovació, si s'escau.  
 Informe anual de gestió 2016. Lectura i aprovació, si s'escau. 
 Estat de la junta directiva AcPpJ. Explicació i aprovació, si s'escau.  
 Presentació de les línies de treball 2017. 
 Pressupost 2017. Explicació i aprovació, si s’escau.  
 Presentació dels projectes del cens i les bones pràctiques. 
 La veu dels socis/sòcies. 
 Presentació nova web de l'entitat. 
 Torn obert de paraules.  

 
ORDRE DEL DIA:  

1. Lectura i aprovació de les actes de l’Assemblea General Ordinària del 2016 
 
S’aprova sense esmenes l’acta corresponent a l’assemblea general ordinària celebrada el 19 de març de 
2016.  
 
Resultat de la votació:  
– Vots a favor: 13 (12 presencials i 2 online) 
– Cap abstenció i vot en contra. 
 

2. Balanç econòmic 2016. Explicació i aprovació, si s'escau.  
 
Santi Caño, tresorer de l’AcPpJ, exposa el balanç econòmic de 2016 i l’estat de tresoreria. Seguim amb 
els comptes sanejats que ja es van iniciar al 2015 i destaca un romanent de 8000€.  
S'apunta que ja s'ha cobrat la subvenció de Direcció de Joventut.  
 
En Santi explica amb què s'han invertit els diners rebuts de les subvencions, la major part dels quals han 
anat a temes de comunicació i a l'elaboració del nou cens de perfils professionals. 



 
 
També exposa que  la despesa en assessoraments  i comunicació s'han duplicat perquè  ja s'ha pagat  la 
part corresponent per aquest 2017. 
 
En Mario pregunta si el sou d'en Pep Guash està actualitzat amb  l'apujada de  l'IRPF corresponent  i en 
Santi li respon que sí. 
 
S’aprova sense esmenes l’informe de gestió de l’any 2016. Resultat de la votació: 
– Vots a favor: 14 (12 presencials i 2 online)  
– Cap abstenció i vot en contra. 
 

3. Informe anual de gestió 2016. Lectura i aprovació, si s'escau. 
 
La Presidenta Maika Farriols fa una primera intervenció de resum de l’any 2016 i passa a explicar la feina 
feta en relació a la interlocució Institucional: 

‐ Renovacions de convenis i col∙laboracions amb diferents entitats (CEESC, COPEC i CASC_CAT) 
‐ Presentació de la nova junta a espais on s'han trobat professionals de polítiques de Joventut. 
‐ A nivell més polític en Mario ens comenta que al Parlament s'està escrivint un avant‐projecte de llei 
entorn les contractacions dels usos dels equipaments juvenils públics. Regulació convenis 
treballadors/res. Anima a l'associació que faci una proposta. En Santi li dóna les gràcies i demana que si 
algun soci/sòcia present se'n vol fer càrrec serà benvinguda l'ajuda. En Mario ens mantindrà informats i 
informades. 
 
Cohesió, territorialitat i descentralització 
 
La Maika destaca la feina realitzada aquest 2016 per tal de descentralitzar les activitats de l'entitat fent 
més  visible  la  part  del  territori  que  no  és  barcelonès.  Tot  i  així  s'ha  de  seguir  treballant  perquè  els 
indicadors ens constata que les activitats realitzades a l'àrea metropolitana tenen més impacte que no 
pas la resta.  
 
Una  de  les  activitats  que  es  reprendran  i  que  es  va  començar  a  treballar  a  finals  del  2016  són  les 
Trobades Birreres. Aviat tindrem notícies. 
 
Bones Pràctiques,  l'Erica fa un resum de quins projectes s'han seleccionat  i a quina ciutat del territori 
s'han presentat. Es valora positivament la participació que hi ha hagut i es confirma la consolidació del 
projecte. 
En Santi comenta que cal  fer una renovació del consell avaluador  (actualment amb: Pep Montes, Pep 
Guasch, Enric Miró, Emília Corona, Santiago Caño i Teresa Clotet). 
 
Cens de professionals,  l’Helena ens fa un resum del perquè es va decidir de fer un nou cens de perfils 
professionals. Davant els  canvis de perfils que hi han hagut en els darrers  anys  i  amb  la  intenció de 
renovar  l'estudi  realitzat per  l' AcPpJ uns 8 anys enrere es veia molt necessari  fer de nou un estudi  i 
redactar el nou perfil de professionals de joventut amb els quals ens trobem actualment. 
Explica la metodologia s'ha fet servir per tal de poder elaborar el nou cens de perfils professionals: s'ha 
fet  una  enquesta,  s’han  fet  trobades/grups  de  treball  i  entrevistes  individuals.  El  projecte  s'està 
elaborant a través de la cooperativa I‐LABSO. 
En Santi explica que el projecte es sosté econòmicament a través d’una subvenció a la Direcció General 
de Joventut. 
 
 



 
 
Acció Internacional, en Carles Cunill explica que arrel dels contactes establerts amb el Be Youth Worker 
Today (BYWT), l'associació treballarà durant dos anys en l’elaboració d'estudis per donar resposta a quin 
tipus de formació cal seguir per tal de poder donar resposta als professionals que treballen amb joves. 
Aquest nou projecte està liderat per la Universitat de Leeds. 
 
Formació 
 
La Marta explica quines tasques hem anat realitzant al llarg del 2016: 
 
‐Hem col∙laborat amb el Consell assessor del màster Joventut i societat. 
‐Reunió amb totes aquelles entitats que fan formació en àmbit juvenil per tal de col∙laborar, assessorar. 
‐Curs per especialistes en polítiques de joventut. De moment ens han demanat assessorament a l’hora 
d’elaborar els nous continguts del curs. 
‐Participació  en  el  Congrés  Internacional‐XXIX,  de  fet,  va  participar  la  Xarxa  jove  de  treballadors  de 
joventut. 
‐Panoràmic 2016, en Pep Guasch explica que és un estudi que cada any es fa una enquesta que fins ara 
havia respost ell com a tècnic però de cara al 2017 l’obrirem a la resta de socis/es. 
‐Cicles mig/superiors/Màsters: la Marta explica que el Fernando està fent un estudi sobre els continguts 
d’aquestes formacions. 
 
 
Comunicació 
 
En Santi explica les tasques realitzades al llarg del 2016: 
 
‐S’està actualitzant mica en mica la web de l’associació.  
‐S’ha fet un canvi en el format del butlletí. 
‐Tenim una web pels projectes del BYWT i de Bones Pràctiques. 
‐S'han aconseguit nous seguidors/es en les xarxes socials: facebook, twitter. 
‐La campanya   2x1“Explica‐ho al teu company‐a” per tenir més socis/sòcies no ha tingut gaire èxit per 
segon any consecutiu i per tant de cara al 2017 ja no es farà. 
‐Nous elements visuals i de marxandatge (targetes, lones). 
 
Serveis 
 
La Marta explica que hem fet aquest 2016: 
 
‐La  borsa  laboral  va  estar  aturada mentre  renovàvem  la web  però  ara  torna  a  estar  activa.  En  Pep 
Guasch explica d’on treu les ofertes que posem (butlletí Diputació, Itínere Projectes, Torre Jussana, QSL, 
etc). 
‐Avantatges  i descomptes en cursos  i seminaris   d’altres entitats  (CEESC, COLPIS  i ACELLEC). La Marta 
explica que podem tenir descompte en alguns dels cursos. 
‐Assessoria laboral: hi ha poca incidència però creiem que mica en mica s’anirà coneixent més i tindrem 
més demanda. 
 
S’aprova sense esmenes l’informe de gestió de l’any 2016. Resultat de la votació: 
‐Vots a favor: 14 (12 presencials i 2 online). 
‐Cap abstenció i vot en contra. 
 
 
 



 
 

4. Estat de la junta directiva AcPpJ. Explicació i aprovació, si s’escau.  
 
La presidenta Maika Farriols explica que hi han hagut en els darrers mesos dues baixes: en Carles Vila i 
en  Carles  Cunill.  Cadascú  d'ells  exposa  que  el motiu  de  la  baixa  és  degut  a  la  participació  en  altres 
projectes  que  els  requereix  més  temps  de  dedicació  de  la  prevista  i  per  tant,  per  no  perjudicar  a 
l'associació han prés la decisió de deixar el seu càrrec com a vocals dins la junta. Tot i així exposen que 
en moments determinats poden donar un cop de mà a l'entitat. 
 
A continuació  la Maika explica que  tenim una persona que es dóna d’alta dins  la  junta com a vocal  i 
responsable  de    l'àrea  internacional  la  Ruth  Dencàs.  Viu  i  treballa  al  Pallars  i  exposa  que  des  dels 
Pinineus hi ha molts professionals treballant en l'àmbit de joventut. Aquesta nova incorporació serà de 
gran utilitat per visualitzar aquesta zona del territori. 
 
Per acabar, es demana més suport per part dels socis  i sòcies de cara a projectes on  la  junta  ja no pot 
arribar per manca de temps. 
 
S’aprova sense esmenes l'Estat de la Junta actual. Resultat de la votació: 
‐Vots a favor: 14 (12 presencials i 2 online) 
‐Cap abstenció i vot en contra. 
 

5. Línies de treball 2017. Explicació i aprovació, si s’escau.  
 
L'Helena Guiu passa a comentar les línies de treball de cara el 2017: 
 
Presència  institucional 
Continuarem amb la interlocució amb Generalitat, Observatori, Diputació, etc. 
 
Participació en altres espais de professionals 
Mantindrem el lligam amb la Xarxa de treballadors amb joves i amb el Col.legi d'Educadors i Educadores 
Socials de Catalunya. 
 
Cohesió, territorialitat i descentralització 
Seguirem  treballant per  realitzar  algunes de  les  activitats de  l'entitat  fora de BCN  ciutat  i  així donar 
resposta a tots el socis/es que viuen i treballen fora de la ciutat comtal. 
 
Es seguirà apostant pel Projecte de Bones pràctiques. 
 
Acció internacional 
Participarem en aquells projectes derivats del BYWT, com per exemple el training BYW. 
 
Formació 
Identificarem  aquelles  formacions  que  parlen  de  joventut  i  quins  continguts  treballen.  Recerca  de 
necessitats formatives. A més seguirem assessorant a aquelles entitats que ens ho demanin. 
 
Comunicació 
Seguirem treballant en la nova web, fent canvis per fer‐la més accessible.  
Les altes de socis/es es podran realitzar via online.  
Creació d'un nou butlletí. 
 



 
 
Serveis 
 
Seguirem treballant per oferir un bon servei  d'assessories per als socis i sòcies. 

6. Pressupost 2017. Explicació i aprovació, si s’escau.  

En Santi Caño presenta el pressupost de 2016. Recorda que hi han partides que  ja s’han pagat. Partim 
dels 8.000€ de  romanent  i es calcula una entrada de 5.500€ de  la quota de socis/es. Pel que  fa a  les  
subvencions presentades  s'espera  rebre  l'ajuda  econòmica de:  l'Ajuntament BCN, de  la Diputació de 
BCN (projecte Bones pràctiques) i uns 15.000€ de Direcció General de Joventut (per a poder sostenir el 
dia a dia de  l’entitat). En Santi recorda que també tenim  la subvenció atorgada per a  la elaboració del  
cens de perfils professionals. Per acabar en Santi marca  com a objectiu del 2017 augmentar amb 13 
socis/sòcies l'entitat. Al Manel  Turón li agrada la idea perquè planteja un repte. 
 
S’aprova sense esmenes el Pressupost 2017. Resultat de la votació: 
‐Vots a favor: 14 (12 presencials i 2 online) 
‐Cap abstenció i vot en contra. 
 

7. Presentació dels projectes del cens i les bones pràctiques.  
 
L'Helena explica que a nivell de cens es farà una presentació de les conclusions que han sortit arrel de 
les trobades i de cara a fer un seguiment del projecte. 
Caldrà valorar si volem seguir treballant amb la mateixa cooperativa o preferim canviar.  
De  cara  mitjans  setembre/octubre  es  tornarà  a  fer  una  nova  enquesta  i  el  buidatge  d'informació 
respectiu. Cap al mes de març‐maig 2018 es realitzaria la presentació oficial de l’estudi. 
La informació del resultat serà oberta per tothom. 
 
A continuació Santi Caño exposa una inquietud entorn el Projecte Bones Pràctiques : 
Explica que  s’ha parlat  i  valorat  com  a  junta que  requereix d'un  temps  i unes hores que de manera 
voluntària és difícil de  trobar algú que vulgui  fer  la  feina  i per  tant,  s'ha decidit destinar una partida 
pressupostària  de  3.500€  i  es  farà  pública  la  gestió  del  projecte  per  tal  que  algun  soci/sòcia  pugui 
presentar‐se i portar el pes del projecte. 
 

8. La veu dels socis i sòcies 
 
La Maika comenta que s'ha obert aquest nou canal de comunicació dins l'assemblea perquè al llarg de 
l'any es reben molts correus electrònics de sòcies/socis amb  idees  i propostes a treballar. Amb aquest 
punt pretenem donar veu al soci/a perquè pugui explicar la seva proposta. 
En Pep Guasch exposa que els dos socis que havien de venir enguany a presentar la seva idea finalment 
no han pogut assistir a  l'assemblea, tot  i així,  la Maika  llegeix els correus enviats on exposaven quatre 
pinzellades de la seva idea: 
 
Rafael Cortés, proposa treballar sobre la interioritat dels joves i les seves emocions. La idea de la junta 
és parlar amb ell  i  fer un grup de treball sobre el tema emocional  i que sòcies  i socis aportin els seus 
coneixements. 
 
Ruben  Calvo,  proposa  elaborar  una  guia  com  a  eina  per  tal  de  definir  els  perfils  professionals  i  les 
tasques que poden realitzar.  
 



 
 
En Pep Guasch comenta que tenim moltes demandes d’aquest tipus. La Diana expressa que això no ho 
veu com un projecte individual. En Carles Vila proposa que es pot treballar els àmbits del conveni laboral 
(Acció  social,  etc.)  per  perfilar  millor  la  diferència  entre  educadors  socials  i  integradors  socials,  per 
exemple.  En  Mario  explica  que  es  complicat  definir  millor  en  els  convenis  els  diferents  perfils 
professionals perquè engloben moltes  tasques diferents. La  junta valorarà com entomar aquest  tema 
més endavant. 

9. Nova web de l'entitat 
 
El Santi Caño  fa  la presentació del disseny de  la nova web de  l'entitat. Hi han canvis significatius  i en 
destaca l'apartat del soci/a on apareixen tres desplegables nous: un fòrum de debat, ofertes de feina i 
documentació d’interès. 
En Manel Turón explica que caldria visibilitzar més l’àrea privada pel soci‐sòcia. Està segur que la majoria 
dels assistents a l'assemblea no recorda la contrasenya per a poder accedir. Tothom riu i li dóna la raó. 
Un altre punt que en Manel posa sobre  la  taula és si cal  tenir penjades  les ofertes de  feina en  l'àrea 
privada perquè això dificulta el  seu accés  i podria  ser un dels obstacles per  tal de decidir‐se  si  fer‐se 
soci/a o no.  
En Mario, en Carles Vila  i en Carles Cunill valoren  la web de  l'Associació de Gestors culturals, on pots 
llegir breument les ofertes de feina en el seu butlletí i si vols més informació cal entrar a l'àrea privada.  
En Pep Guasch pren nota i des de la junta se l'anima a que faci el mateix. 
Es valora positivament els canvis de la web i es confia en poder créixer en nombre de socis i sòcies. 
 
Per acabar en Pep Guasch explica que l'entitat té llibres i que estan a la venta. Valorem que depenent de 
l'any d’edició potser valdria la pena regalar‐los. 
 

 
La XIII AGO de l’AcPpJ s’acaba a les 13:31 del dissabte 08 d'abril de 2017 

 

Erica Busto 

Secretària de la junta de l’AcPpJ 

A Barcelona, 08 d'abril de 2017 


