ACTA DE LA XIV ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE l’AcPpJ
2018
Data: 09 de març de 2018
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs (C. Sant Pere Més Baix, 55)
Hora: a les 19h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona.
Socis i sòcies assistents: 9
Enric Miró, Manel Turon, Ruth Dencàs, Helena Guiu, Santi Caño, Maika Farriols, Pep Guasch, Erica Busto,
Teresa Clotet i Montse Clotet s’incorporen a partir del tercer punt de l’ordre del dia.
Delegacions de vot: 0
Vots on-line: 0
•
•
•
•
•
•

Lectura i aprovació de les actes de l’Assemblea General Ordinària del 2017
Informe anual de gestió i balanç 2017. Lectura i aprovació, si s'escau.
Presentació de les línies de treball i pressupost 2018. Explicació i aprovació, si
s’escau.
Presentació dels projectes del cens i les bones pràctiques.
Propostes nova presidència
Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de les actes de l’Assemblea General Ordinària del 2017
S’aprova sense esmenes l’acta corresponent a l’assemblea general ordinària celebrada el 08 d'abril de
2017.
Resultat de la votació:
– Vots a favor: 7 (7 presencials)
– Cap abstenció i vot en contra.
2. Informe anual de gestió i balanç 2017. Lectura i aprovació, si s'escau.
Santi Caño, tresorer de l’AcPpJ, exposa el balanç econòmic de 2017 i l’estat de tresoreria. Seguim amb
els comptes sanejats que ja es van iniciar al 2015.
En Santi explica amb què s'han invertit els diners rebuts de les subvencions, la major part dels quals han
anat a l'elaboració del nou cens de perfils professionals.
S’aprova sense esmenes l’informe de gestió de l’any 2017. Resultat de la votació:
– Vots a favor: 7 (7 presencials)
– Cap abstenció i vot en contra.
Cohesió, territorialitat i descentralització
Trobades Birreres. La Maika explica que s'han fet dues trobades birreres. La primera a l'estiu al bar la
Violeta. Va haver molta assistència i molt bon ambient. La segona trobada birrera s'havia de fer
simultàniament a terres de Tarragona i la Seu d'Urgell, però finalment aquestes darreres es van haver de
suspendre per falta d'assistència i es va mantenir únicament la de BCN ciutat.
Hi va haver molt poca assistència però es van abordar temes molt interessants: com afectava la situació
política actual a les persones que treballen en joves, i aquest jovent com responia davant la situació.

Bones Pràctiques, en Santi fa un resum de com han anat les presentacions d'enguany del projecte. S'han
penjat al web tres nous projectes i estan consolidades les antenes amb una participació per tot el
territori de 6 persones.
En Santi torna a comentar tal i com va fer a l'assemblea anterior que caldria fer una renovació del
consell avaluador.
Cens de professionals, l'Helena Guiu explica com està anant el treball de l'estudi dels perfils
professionals . Ara a la primavera es tornarà a enviar una nova enquesta i es calcula poder presentar
l'estudi de cara la tardor d'aquest mateix any.
Formació
L'Helena fa un resum dels espais on l'associació ha estat participant al llarg del 2017:
Participació taula sobre joventut a Fuenlabrada
Presència a la Trobada Nacional de la DGJ a la Universitat Autònoma (30 de juny)
Gestió d'un dels grups de treball del Projecte internacional Closer
Comunicació
En Santi explica les tasques realitzades al llarg del 2017:
-Millores a la pàgina web del projecte Bones Pràctiques.
-Posada en marxa del vot on-line.
-Nova gestió per fer-se soci/a a través de la pàgina web.
-Accés a la web de l'entitat a través de nous sistemes aplicatius (tablet, mòbil).
Serveis
La Maika explica les novetats del 2017:
-S'ha millorat la comunicació de les ofertes de feina que tenen relació amb el nostre sector. El soci/a pot
veure des del butlletí aquelles ofertes laborals que estan en actiu.
-S'ha creat un formulari per aquelles empreses que estiguin interessades en enviar-nos les seves ofertes
laborals.
Comunicats
Per les circumstàncies polítiques excepcionals que s'han viscut i es segueixen vivint a Catalunya,
l'associació ha fet manifest rebutjant l'actuació policial de l'Estat espanyol davant les eleccions de l'1
d'octubre i totes les mesures que s'han anat prenent al llarg d'aquest temps (article 155, presos polítics).
S’aprova sense esmenes l’informe de gestió i balanç de l’any 2017. Resultat de la votació:
-Vots a favor: 9 (9 presencials).
-Cap abstenció i vot en contra.
3. Línies de treball i pressupost 2018. Explicació i aprovació, si s’escau.
L'Helena Guiu passa a comentar les línies de treball de cara el 2018:
Presència institucional
Continuarem amb la interlocució amb Generalitat, Observatori, Diputació, etc.
Cohesió, territorialitat i descentralització
Seguirem treballant per realitzar 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 (possible canvi de dates però encara per
confirmar) i la presentació de l'estudi del cens dels perfils professionals en joventut que es preveu fer al

novembre/desembre 2018.
Acció internacional
-Hi haurà una primera trobada de professionals de mobilitat europea.
-Es faran exposicions itinerants per tot el territori de les infografies del BYWT (Be Youth Worker Today) i
es penjaran a la web.
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.
Serveis
Seguirem treballant per oferir un bon servei d'assessories per als socis i sòcies.
Pressupost
En Santi presenta el pressupost per aquest 2018. Hi ha un error en els totals que es variarà i es
presentarà de nou a tots els socis/es.
S’aprova sense esmenes les línies de treball per aquest 2018. Resultat de la votació:
-Vots a favor: 9 (9 presencials).
-Cap abstenció i vot en contra.
4. Propostes nova presidència
La presidenta Maika Farriols explica que per motius personals ha de deixar la presidència de l'entitat i
anima a que algun soci/sòcia li faci el relleu. Com entén que aquest és el darrer any de la junta actual i
no vol que la seva marxa suposi cap entrebanc per l'entitat, es proposa voluntària seguir signant aquells
papers que requereixin la seva signatura, però que es mantindrà al marge de la resta de projectes.
A més es convida als socis i sòcies a participar en la nova junta que ha de crear-se aquest proper any.
S’aprova sense esmenes l'Estat de la Junta actual. Resultat de la votació:
-Vots a favor: 9 (9 presencials).
-Cap abstenció i vot en contra.

La XIV AGO de l’AcPpJ s’acaba a les 21.45h del dissabte 09 de març de 2018

Erica Busto
Secretària de la junta de l’AcPpJ. A Barcelona, 09 de març de 2018

