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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL CONFLUÈNCIA JOVE

Declaració d’intencions
L’associació juvenil Confluència Jove és una organització política, social i cultural de gent
jove per construir una societat millor basada en els valors de la igualtat, la justícia social, la
llibertat i la diversitat per a totes les persones joves. Volem decidir el nostre present i pensar el
nostre futur com a joves des del treball i la presa de decisions col·lectives. Aquest subjecte ens
dona valor com a comunitat jove plural i autoorganitzada, corresponsable d’altres projectes
polítics i socials, però autònoma i sobirana respecte altres organitzacions polítiques i socials.
L'espai pretén ser un altaveu que ens permeti com a joves canalitzar el nostre activisme i la
nostra voluntat d'incidència social i política. Amb aquesta carta volem segellar el nostre
compromís com a joves organitzades.

Què som?
Som un espai de joves i per a joves compromès contra el sistema capitalista neoliberal i les
estructures de poder i transformar aquest món en un de més just socioeconòmicament i
ecològica.
Som un espai jove plural que defensa els valors d’esquerra i progressistes i que reivindica la
radicalitat democràtica, el feminisme, l’ecologisme, el socialisme, el laïcisme, el catalanisme,
l’internacionalisme, el republicanisme, l’europeisme crític, l’anticapitalisme i l’antifeixisme.
Som un espai que inclou persones joves de diverses organitzacions, de moviments socials i
polítics, així com també persones no organitzades. Volem nodrir-nos de les diferents tradicions
i experiències polítiques i treballar plegades per a la construcció d'un nou espai transformador
i de canvi polític per la gent comuna.
Un espai de participació social, política i cultural que vol sumar per multiplicar i construir una
identitat d'esquerres i progressista comuna i popular enfront la situació de política de la
confrontació i el dissens i davant del capitalisme salvatge i de l'economia de mercat.

Ens configurem com a espai per articular el moviment juvenil en la perspectiva d'incorporar la
nostra acció per la construcció d'una societat més justa socialment i mediambientalment més
sostenible.
Som un espai jove que vol empoderar-se i consolidar-se, amb l'empenta i la il.lusió de les joves
participants, però que també apel.la a la responsabilitat col.lectiva per lluitar, des de la defensa
dels béns comuns, pels nostres drets com a ciutadans i ciutadanes i el canvi de model
sociopolític actual, tant als carrers com a les institucions.

La nostra carta de funcionament
La present carta de funcionament l’hem d’entendre com un document que formalitza la nostra
organització i estableix les guies per a un correcte funcionament, però que es troba en constant
transformació, com el propi espai que ens representa. Amb tot, aquests estatuts han de ser la
nostra referència en aquesta etapa de creació de Confluència Jove i ens han de servir per abordar
amb èxit el repte que suposarà la nostra constitució i consolidació com a espai de referència
per a la joventut de Catalunya.

Capítol I. Denominació
Article 1. Denominació
1. Amb la denominació Confluència Jove es crea l’organització política juvenil de l’espai
de l’esquerra alternativa i transformadora a Catalunya, constituïda com a associació, la
qual regularà les seves activitats d’acord amb la legalitat vigent i els presents estatuts.

2. Confluència Jove és una organització política juvenil autònoma que pot establir
lliurament les seves relacions amb altres espais de canvi polític i social.

Article 2. Finalitats
Confluència Jove reconeix el paper de les persones joves com a agents del canvi. En
conseqüència, es constitueix com un espai divers i plural, amb la finalitat de servir com a eina
d’incidència institucional i de reivindicació política i social per a la gent jove, mitjançant el
debat, la reflexió i la generació d’idees des d’una òptica democràtica, feminista, ecologista,
d’esquerres, progressista i internacionalista a través d’espais de decisió i deliberació
col·lectiva.

Article 3. Domicili
El domicili de Confluència Jove s’estableix a Carrer Marina, 131 bis baixos, 08013 Barcelona.
Correspon a la Assemblea General la facultat de canviar el domicili social de l’associació. En
cas de necessitat forçosa, la Coordinadora podrà acordar extraordinàriament el canvi del
domicili social, sense perjudici del degut vistiplau posterior per part de l'Assemblea General.

Capítol II - Les persones militants
Article 4. Militància
Qualsevol persona entre els 14 i els 30 anys pot participar a Confluència Jove, amb els únics
impediments del compromís que lliurement vulguin dedicar a l’organització en funció de la
disponibilitat, voluntat i responsabilitat. Aquest compromís ha d’estar en línia amb els
principis de Confluència Jove i ha de respectar la present carta fundacional.
Amb tot, per tal de rebre qualsevol tipus de comunicació, així com per poder formar part de
l’organització interna de Confluència Jove, tota persona militant ha d’estar registrada al cens
de l’organització. Formaran part del cens totes aquelles persones que s’inscriguin a través del
formulari de registre que s’habilitarà a tal efecte. La inscripció és voluntària i en qualsevol
moment es pot demanar la revocació de les dades personals emmagatzemades per
l’organització, d’acord amb la normativa de dades personals vigent a la RGPD (Reglament
UE, 2016/679). El número total de militants serà públic, respectant sempre la privacitat de les
seves dades d’acord amb el reglament abans mencionat.

Article 5. Drets
Els drets de les persones militants són:
1. Participar amb veu i vot en les activitats de l’organització.
2. Escollir o ser escollides per a les posicions de representació o d’execució, així com

exercir aquestes representacions.
3. Formar part dels eixos, territoris, grups de treball i dels espais de participació que

s’habilitin.
4. Manifestar les opinions pròpies, així com formar part dels processos de debat per a

posicionaments col·lectius.
5. Rebre informació de totes les activitats i decisions de Confluència Jove.

6. Actuar com a militants de Confluència Jove als espais de referència social i política

que comparteixin els nostres valors.

Article 6. Deures
Els deures de les persones militants són:
1. Comprometre's amb els valors i lluites de Confluència Jove.
2. Ser responsable de les tasques quan li siguin assignades, cooperant amb la resta de

militants per a la consecució de les mateixes.
3. Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i els

acords validats dels òrgans de govern de Confluència Jove.
4. De forma voluntària i en la mesura del possible, col·laborar al sosteniment de

la organització.

Article 7. Baixa
Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva

decisió a la Coordinadora.
2. Sobrepassar el límit d’edat. En aquest cas, la militant serà donada de baixa a la

propera Assemblea General independentment de si té algun càrrec de representació
intern o extern.
3. Resolució de la Comissió de Garanties d’acord amb el Reglament de Bona

Convivència i Ètica.

Capitol III. Òrgans de decisió
Article 8. Organització
Confluència Jove té tres òrgans de presa de decisions i execució de les mateixes que
s’enumeren i es defineixen a continuació. Ens els capítols subsegüents es presenten més
extensament i exhaustiva.

Article 9. L’Assemblea General
És el màxim òrgan de presa de decisions de l’organització. Totes les militants Confluència
Jove hi tenen dret a vot i veu.

Article 10. El Plenari
És el màxim òrgan de presa de decisions entre assemblees. Convoca a totes les persones
inscrites i fa seguiment de l’activitat de la Coordinadora.

Article 11. La Coordinadora
S’encarrega de l’execució dels acords polítics i organitzatius que es prenen a l’Assemblea
General i als Plenaris.

Capítol IV - Assemblea General
Article 12 - Definició
L’Assemblea General és el màxim òrgan de presa de decisions polítiques i organitzatives de
Confluència Jove. La participació és de caràcter presencial i totes les activistes de
l'organització hi tenen veu i vot, amb la obligació de respectar els acords que s'hi prenguin.

Article 13 - Convocatòria
Existeixen dues maneres de convocar l’Assemblea General: de manera ordinària i
extraordinària.
Ordinàriament es convocarà bianualment. La convocatòria serà responsabilitat del Plenari,
que haurà de concretar data, lloc i una proposta orientativa d’ordre del dia, i fer-la arribar a
totes les persones inscrites a través dels canals oficials de l’organització com a mínim un mes
abans de la seva celebració.
Extraordinàriament, es convocarà l’Assemblea General davant la sol·licitud d’un 15% de les
persones inscrites. En aquest cas l’Assemblea tindrà lloc dins el termini de 30 dies a comptar
d’aquesta sol·licitud, sempre i quan les raons logístiques ho permetin.
Tanmateix, aquelles qüestions de gran importància podran ser consultades en línia a través de
les eines disponibles i les vies que es considerin oportunes.
El procés assambleari s'inicia, en la mesura del possible, a través d'un procés preassambleari
de desenvolupament dels debats en els grups sectorials i territorials actius, on s'inclouen els
diversos debats polítics i organitzatius que es decideixin abordar a l'Assemblea General, amb
la participació de totes les persones membres, i finalitza amb el tancament de la mateixa.

Article 14 - Competències
Les competències de l’Assemblea General són:
a) Aprovar, si s’escau, les línies polítiques i organitzatives, així com una possible

modificació dels estatuts propis de l’organització, amb una periodicitat bianual.

b) Fer balanç de la tasca de la Coordinadora a través del balanç de gestió política,

organitzativa i financera i aprovar-lo, si s’escau, amb una periodicitat bianual.
c) Fer balanç de les tasques dels territoris, eixos, grups de treball i dels espais de

participació habilitats.
d) Un 20% dels militants pot iniciar un procediment de revocació de la Coordinadora,

que s’haurà de votar en un termini no superior a un mes en Assemblea General. Per
aprovar la revocació serà necessari un 60% de vot afirmatiu entre els participants de
l’Assemblea General.
e) Escollir la Coordinadora, amb una periodicitat bianual.
f) Escollir l’eventual representació de l’espai jove en llistes electorals i espais

institucionals.
g) Determinar les relacions amb els espais de referència i amb la resta d’espais polítics.

Capítol V - El Plenari
Article 15 - Definició
El Plenari és el màxim òrgan de decisió entre Assemblees Generals i és on la Coordinadora ret
comptes de manera directa i habitual amb la resta de les militants de Confluència Jove, així
com l’espai de debat i posicionament polític davant tots aquells afers no assemblearis.
Els Plenaris són convocats per la Coordinadora de manera ordinària com a mínim una vegada
cada tres mesos. Tota la documentació, així com l’ordre del dia, l’hora i el lloc del Plenari
hauran de ser enviades a totes les militants com a mínim dues setmanes abans de la data
proposada. L’ordre del dia serà orientatiu i podrà modificar-se a proposta de la Coordinadora,
del 15% de les militants o de qualsevol eix, que en qualsevol cas haurà de fer-se definitiu com
a mínim cinc dies abans de la celebració del Plenari.

Article 16 - Participació
Totes les militants de Confluència Jove estan cridades a participar al Plenari, on tenen veu i
vot. Per tal de participar i tirar endavant les línies organitzatives i polítiques de Confluència
Jove s’encoratjarà la preparació prèvia dels Plenaris en les reunios d’eixos i territoris, les quals
també poden servir posicions personals.

Article 17 - Funcionament
El Plenari serà moderat per la Mesa, constituïda per les coportaveus de Confluència Jove, i
entre dues i quatre persones més (amb paritat de gènere), escollides pel Plenari i amb el
compromís de moderar els Plenaris durant un any. Les membres de la Mesa seran escollides
per votació secreta d'entre les persones que es proposin voluntàriament. Si no hi hagués prou
persones disposades, s'escolliria per sorteig, respectant la paritat de gènere. Les membres de la
Mesa seran militants que no formin part de la Coordinadora. La Mesa vetllarà pel correcte
funcionament del Plenari i farà complir el seu reglament.
Es vetllarà per celebrar com a mínim un de cada dos plenaris fora del Barcelonès i com a mínim
un de cada quatre fora de la demarcació de Barcelona, per tal de facilitar la participació de més

eixos territorials i les seves militants en aquest òrgan de decisió i actuar de manera conseqüent
amb la descentralització per la què aposta Confluència Jove.

Article 18 - Funcions
a) Fer seguiment de la tasca de la Coordinadora a través del balanç de gestió política,

organitzativa i financera i aprovar-lo, si s’escau, amb una periodicitat anual.
b) Realitzar el seguiment de les decisions preses per la Comissió de Garanties.
c) Aprovar de posicionaments externs a proposta de la Coordinadora o de qualsevol eix

o territori.
d) Aprovar la creació d'un nou eix o ratificar-lo si ha sigut creat amb el vistiplau de la

Coordinadora.
e) Convocar les Assemblees Generals.
f) Convocar els processos d'elecció de la Coordinadora, el calendari electoral, i escollir

el Comitè Electoral.
g) Aprovar el pressupost i el balanç econòmic anuals.
h) Deliberar les línies polítiques que no hagin sigut desenvolupades en les Assemblees

Generals.
i) Crear nous eixos i grups de treball, així com donar compte de la seva supressió o

dissolució.
j) Presentar i valorar les activitats de Confluència Jove, dels seus eixos i grups

territorials, de les campanyes electorals joves i de l'acció institucional.
k) En el cas que una persona fos baixa de la Coordinadora o de la Comissió de
Garanties, escollir una persona substituta de manera provisional fins a la següent

Assemblea General, a proposta de la Coordinadora.
l) Convidar a persones referents de Catalunya en Comú i Podem per tal de fer seguiment

de l'acció institucional.

m) Escollir les 3 representants legals de Confluència Jove, una de les quals ha de ser part

de la Coordinadora.
n) Altres qüestions que siguin urgents i que no hagin pogut ser debatudes per

l’Assemblea General.

Capítol VI - La Coordinadora
Article 19 - Definició
La Coordinadora de Confluència Jove s’encarregarà de fer el seguiment de l’execució dels
acords i línies que s’hagin aprovat en Assemblees Generals i Plenaris. Tindrà cura de
l’activitat diària de l'organització, mantindrà les relacions i la coordinació amb els espais
polítics de referència i representarà l’organització.

Article 20 - Composició
La Coordinadora està formada per un grup inicial d’entre 10 i 12 persones, tenint un mínim
d’un 50% de dones. Posteriorment, la convocatòria d’eleccions internes determinarà la
composició de la Coordinadora per a què representi les persones actives en el total del cens,
de manera que el nombre de membres de la Coordinadora no superi el 10% del total. El
nombre de membres de la Coordinadora entrant serà aprovat pel Plenari, a proposta de la
Coordinadora sortint.
La composició de la Coordinadora es podrà reduir fins a un mínim de 8 persones per tal de
respectar la paritat en cas d’absència de dones candidates.
El mandat de la Coordinadora té una duració de dos anys i les persones que en formen part
poden ser-ne escollides per un màxim de quatre anys. Davant qualsevol baixa en l’equip que
forma la Coordinadora serà funció del Plenari escollir una nova persona membre, que
exercirà el seu càrrec de manera provisional fins a poder ser ratificada per l’Assemblea
General. Aquesta substitució intentará respectar la paritat que ha de regir la Coordinadora.
Serà facultat de la Coordinadora deixar la plaça deserta segons el cas, donant les explicacions
pertinents al Plenari.

Article 21 - Reunions
Les reunions de la Coordinadora seran tancades per defecte, però aquesta podrà fer-les
obertes i/o convidar qualsevol persona que consideri oportuna. S'informarà d'un calendari
orientatiu de reunions obertes al Plenari. L'ordre del dia de les reunions obertes es farà arribar

a tot el cens de persones militants. Aquestes persones que no formen part de la Coordinadora
tindran veu però no vot.

Article 22 - Funcions
La Coordinadora és un òrgan d’execució col·legiada, de manera que totes les seves funcions
es repartiran de manera equitativa entre les persones que en formin part però implicarà la
presa de decisions conjuntes. Aquestes tasques podran ser puntuals o de caràcter continuat en
temps, i tant polítiques com organitzatives.
Són funcions de la Coordinadora:
a) Exercir la direcció executiva i organitzativa.
b) Exercir la representació de Confluència Jove de cara a altres espais o organismes

externs.
c) Mantenir les relacions amb els espais de referència.
d) Donar compliment a tots els acords, compromisos i línies polítiques presos per

l’Assemblea General.
e) Convocar les reunions del Plenari i proposar-ne l’ordre del dia, que pot ser susceptible

de modificacions a proposta de les persones inscrites.
f) Controlar les finances i el cens, amb l’elaboració i presentació dels comptes anuals

davant el Plenari o l’Assemblea General.
g) Proposar les àrees polítiques i organitzatives que es desenvoluparan per tal d’executar

els acords presos en Plenari i Assemblea General
h) Proposar les 3 representants legals de la Confluència Jove, que hauran de ser

ratificades pel Plenari.

Article 23 - Organització interna de la Coordinadora
La Coordinadora tindrà llibertat per organitzar-se internament segons les seves membres
considerin més adequat per tal d'afavorir el bon funcionament de l'espai. Aquesta
organització interna haurà de garantir, però, el compliment de les següents grans àrees de
treball: a) Coportaveus, b) Organització, logística i transparència, c) Comunicació i relat
Les responsables d’aquestes àrees seran escollides per vot unànime, buscant el consens, de
les membres de la Coordinadora.
a) Coportaveus
Dues persones de la Coordinadora, almenys una de les quals ha de ser una dona,
tindran la funció de fer de coportaveus de Confluència Jove. És, per tant, una funció
col·legiada que amb les funcions de:
I. Realitzar les tasques de representació de Confluència Jove als espais interns

i externs, segons convingui.
II. Dinamitzar les reunions de la Coordinadora.
III. Presidir les reunions del Plenari, conjuntament amb la Mesa.
IV. Presentar a l’Assemblea General els balanços de gestió polítics,

organitzatius i financers en nom de la Coordinadora, conjuntament amb les
responsables de cada tasca.
b) Àrea d'organització, logística i transparència
Tindrà la responsabilitat de mantenir i dinamitzar l'organització interna de
Confluència Jove, així com de supervisar la logística i la gestió financera de l'espai.
Seran funcions d'aquesta àrea:
I. Convocar les reunions de la Coordinadora.
II. Mantenir una dinàmica fluïda amb els espais polítics i moviments socials

de referència.
III. Dinamitzar el funcionament de Confluència Jove, incloent-hi la creació de

nous espais interns o les accions i actes externs.

IV. Fer seguiment de l'estat financer de Confluència Jove.

c) Àrea de comunicació i relat
Tindrà la responsabilitat de la comunicació interna i externa, així com de coordinar les
bases polítiques sobre les què Confluència Jove ha de construir les seves lluites durant
tot el mandat. Seran funcions d'aquesta àrea:
I. Informar a les militants dels actes i les convocatòries de Confluència Jove.
II. Gestionar les xarxes socials i el correu electrònic de l'espai.
III. Treballar en la redacció de posicionaments externs i argumentaris interns

que representin els punts de vista polítics de Confluència Jove.
IV. Coordinar el treball dels eixos segons allò establert per l'Assemblea

General.
V. Fer d'enllaç entre la Coordinadora i la resta d'eixos i militants de l'espai per

a treballar en les línies polítiques conjuntes.

Article 24 - Procediment d’elecció
La Coordinadora ha de ser escollida democràticament per les militants de Confluència Jove,
amb un mandat de dos anys, renovable una vegada com a màxim. La votació serà presencial
i, si és necessari, s’habilitaran les vies necessàries per garantir la participació de totes les
militants que ho desitgin.
Des de la convocatòria electoral fins a la proclamació de resultats es constituirà un Comitè
Electoral, que vetllarà pel normal desenvolupament del procés electoral, resolent els possibles
conflictes que es puguin donar. Estarà format per 3 militants, que no es podran presentar en
cap candidatura, i que s'hauran d'escollir al Plenari a proposta de les pròpies militants que s'hi
vulguin presentar.
Per a iniciar el procediment d’elecció s'habilitarà un procés de precandidatures en el qual les
militants que tinguin interès en formar part de la Coordinadora hauran de fer arribar al
Comitè Electoral una declaració d’intencions. El Comitè Electoral convocarà i moderarà una

reunió on hi puguin assistir totes les militants que han presentat precandidatura habilitant els
mecanismes necessaris.
En aquesta reunió s'intentarà elaborar un projecte polític i organitzatiu de consens per al
mandat, articulat amb una proposta de candidatura a la Coordinadora, establint criteris
d'equilibri de gènere i pluralitat territorial, d'eixos i d'edats. En el cas que es detectessin
diferències rellevants pel que fa a projectes polítics i organitzatius, aquest criteri també
s'hauria de tenir en compte. Les candidatures d'equip resultants hauràn de respectar el límit
d'integrants establert als presents estatuts.
El sistema d’elecció serà a partir de llistes d’equip obertes compostes d’un màxim de la
meitat més un dels càrrecs a escollir, on cada militant tindrà un nombre de vots igual al total
de llocs a omplir a la Coordinadora. Les llistes resultants haurien de, en la mesura del
possible, garantir els criteris de representativitat mencionats abans, entre d’altres.

Capítol VII: Territoris
Article 25 - Definició dels territoris
Els territoris de Confluència Jove són l'organització més propera de les persones membres de
l'organització, són el primer espai de socialització i formació. A Confluència Jove creiem en la
diversitat territorial i en la necessitat de créixer arreu del territori català, arrelant-nos i tenint
presents les diferents realitats de les joves que viuen i conviuen a Catalunya. La construcció
d'un espai no es pot entendre sense tenir cura de cada municipi, cada poble i cada ciutat, per
tant defugim de la centralització i ens obrim pas a tots els territoris de Catalunya. Volem
representar les diferents realitats tot coneixent les problemàtiques que patim les joves.

Article 26 - Composició territorial
En la mesura d’allò possible estructurem els territoris de Confluència Jove envers les vegueries,
atenent les comarques en el cas de Barcelona donada la casuística poblacional, tot i això els
territoris existents i l’organització territorial concreta de Confluència Jove s’escollirà a
l’Assemblea General, tenint en compte el volum de participants de cada territori, l’operativitat
i el correcte funcionament dins de l’organització.

Article 27 - Coordinació territorial
Cada territori pot tenir dues persones coordinadores, mínim una de les dues haurà de ser una
dona. S'han d'escollir democràticament en una reunió territorial i de manera coordinada amb
l’àrea d’organització, logística i transparència de Confluència Jove. Els coordinadors
territorials són els encarregats de fer les benvingudes a les persones noves que s'adhereixin a
la nostra organització. Cada militant de Confluència Jove ha de tenir un espai territorial de
referència, és imprescindible per expandir-nos tot sent conscients de les característiques
particulars de cada territori, també ho és per no deixar ningú enrere i fer un seguiment de cada
jove d'una manera més propera i descentralitzada.

Article 28 - Altres espais territorials
Els territoris que configurem poden no ser l’únic espai local o territorial de participació, es
poden crear segons les necessitats i les demandes d'una localitat o d'un espai territorial. Els
territoris podran realitzar activitats conjuntes amb altres territoris. Entenem els territoris com
l'espai bàsic i encarregats de realitzar les benvingudes a noves membres de Confluència Jove
per delegació de l’àrea d’organització, logística i transparència. Amb els territoris ens fem
pròximes a les particularitats de la nostra terra, i són útils per canalitzar la informació a tota la
organització a través del Plenari i de l’Assemblea General.

Capítol VIII: Eixos de treball i Comissions Tècniques

Article 29 - Eixos de treball: Definició i funcions
Els eixos de Confluència Jove són la forma bàsica d’organització de les persones membres i
espais de participació política en àmbits específics. Des de cada eix es promourà la generació
de coneixement, el debat, l’anàlisi i la militància col·lectiu al voltant de la temàtica
corresponent. Els eixos seran de caràcter sectorial, de manera que l’articulació de la militància
i el debat es puguin adaptar a la manera de fer incidència política de cada grup de militants de
Confluència Jove.
Cada eix serà de caràcter autogestionat, funcionant autònomament a través de les Assemblees
d’eix, que s’encarregaran d’aportar direcció política a les accions i intervencions que aquests
duguin a terme. Els eixos informaran de les seves accions a la Coordinadora i aquesta vetllarà
per a que es respectin les línies polítiques generals de l'associació fixades per l’Assemblea
General en coherència amb les dels altres eixos.

Article 30 - Composició dels eixos
Qualsevol persona membre de Confluència Jove podrà participar als diferents eixos, que no
tindran límit de participants. Sempre s’intentarà vetllar per la màxima funcionalitat dels grups
afavorint la barreja de múltiples disciplines, experteses i coneixements.
Cada eix comptarà amb una coordinació escollida internament per l’assemblea de grup i estarà
en xarxa amb altres coordinacions d'eixos i territoris, així com amb la Coordinadora. La
coordinació estarà composta per un mínim de dues persones, la meitat de les quals hauran de
ser dones. Caldrà assegurar també la possibilitat d'altres tipus d'identitat sexual i de gènere per
tal de possibilitar la representativitat de l'organització.

Article 31 - Creació i supressió d’eixos
La creació o supressió d’un eix haurà de comptar amb el suport del Plenari. En el cas que per
temporalitat això no sigui possible, la Coordinadora pot donar el vistiplau de creació o
supressió d’un eix. La decisió es portarà a Plenari per ser ratificada.

Article 32. - Grups de treball
El diferents eixos podran formar grups de treball temporals per realitzar activitats o projectes
concrets que requereixin un esforç de treball organitzat més concret.

Article 33. - Comissions tècniques
Les comissions tècniques son un òrgan de participació oberta i voluntaria que serveix per donar
suport a la Coordinadora en les seves tasques i que podran ser de caràcter temporal o
permanent.
Comissions de carácter permanent:
Inicialment existiran tres comissions tècniques permanents, que seran les següents:
● Comissió de comunicació
● Comissió de logística, finances i transparència
● Comissió d’organització

Aquestes comissions compartiran les competències de les seves àrees a la Coordinadora i les
responsables de cadascuna de les àrees hauran de coordinar la comissió i garantir que tingui la
informació necessària i tasques a realitzar
La creació de noves comissions tècniques de caràcter permanent serà aprovada per l’Assemblea
General a petició de la Coordinadora.

Comissions de caràcter temporal:
Es podran formar comissions de caràcter temporal sempre que la coordinadora necessiti suport
extra per la realització de certes activitats que li son pròpies. Aquestes podran ser reconvertides
en comissions permanents a petició de la Coordinadora si l’Assemblea General ho aprova.

Capítol IX. El règim econòmic
Article 34 - Patrimoni fundacional
Confluència Jove no té patrimoni fundacional.

Article 35 - Recursos econòmics
Els recursos econòmics de Confluència Jove es nodreixen de:
a) Les aportacions voluntàries periòdiques o puntuals de les militants, regulades per

l’Assemblea General
b) Els ingressos obtinguts en activitats pròpies de l’associació
c) Les subvencions oficials o particulars
d) Les donacions, les herències o els llegats
e) Les rendes del patrimoni mateix, o bé altres ingressos que puguin obtenir-se
f) Els convenis econòmics signats amb altres associacions juvenils
g) Els protocols de relacions signats amb els espais polítics de referència de Confluència

Jove.

Article 36 - Col·laboració econòmica de les militants
Els diners mai no seran un problema per a participar a Confluència Jove. Les militants de
Confluència Jove que ho desitgin poden col·laborar al sosteniment, autofinançament i
independència econòmica de l’associació mitjançant aportacions voluntàries, periòdiques o
puntuals, que estaran fixades per l’Assemblea General. La col·laboració econòmica a
l’associació s’efectua amb caràcter confidencial i altruista, i en cap cas atorga drets orgànics
afegits per a les persones contribuents.

Article 37 - Subvencions a les militants
En aquelles activitats que requereixin una aportació econòmica per part de les persones
assistents, Confluència Jove contemplarà subvencionar parcial o totalment el cost de les
activitats a aquelles persones que ho sol·licitin.

Article 38 - Exercici econòmic
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 39 - Gestió econòmica
La gestió econòmica s'haurà de regir pel principi de transparència, facilitant tota la
informació oportuna als òrgans de decisió.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi hi ha
de figurar les signatures de les persones de la Coordinadora que exerceixin la Presidència, el
Secretariat i la Tresoreria de manera legal. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues
firmes, una de les quals ha de ser la de la persona responsable de la Tresoreria o bé la de la
responsable de Presidència.
L'obertura de comptes i els tràmits econòmics s'efectuaran en banques ètiques o cooperatives
de crèdit que es considerin pertinents.

Capítol X - Resolució de conflictes
Article 40 - Definició
La Comissió de Garanties és un òrgan destinat a la instrucció i posterior elaboració d’informes
sobre tota incidència que puguin sorgir en l’organització, protegir els drets de les persones
participants a Confluència Jove i fer complir el Reglament de Bona Convivència i Ètica.

Article 41 - Conformació
Aquesta comissió estarà formada per cinc persones escollides per l’Assemblea General, de les
quals mínim la meitat han de ser dones i, en la mesura del possible, dues persones amb formació
jurídica. L’exercici del càrrec de membre d’aquesta comissió és incompatible amb qualsevol
altre càrrec de Confluència Jove. L'òrgan es renovarà cada dos anys. En cas de renúncia o de
baixa d’un o una de les seves integrants, la Coordinadora proposarà al Plenari una persona
substituta que compleixi amb els requisits paritaris de conformació del grup.
L’elecció dels membres serà mitjançant candidatures individuals, podent votar a un màxim de
3 persones.

Article 42 - Objectius i funcions
a) Dirimir els conflictes respecte al compliment dels drets i deures de les persones que

formen part de l’organització.
b) Conèixer i estudiar els conflictes que li siguin presentats, ja sigui per part d’un grup o

per part d’una única persona, o bé per iniciativa pròpia.
c) Presentar informes que permetin conèixer les seves valoracions sobre els conflictes que

es puguin donar.
d) Proposar mesures necessàries per tal de respectar els drets de les persones membres de

Confluència Jove, en cas de vulneració o d’intent de transgressió.
e) Adoptar les mesures provisionals que consideri oportunes per tal de garantir l’exercici

dels drets de membre de la persona que plantegi el conflicte, malgrat que el Plenari

tingui la obligació de vetllar pel bon treball de la Comissió a través de la ratificació de
les decisions preses.
f) Presentar un balanç de la seva activitat (si n’ha tingut) davant del Plenari i l’Assemblea

General.
g) Vetllar pel respecte al Reglament de Bona Convivència i Ètica.

Article 43 - Funcionament
En el cas que hi hagi un conflicte en el si de l’organització, les dues o més parts involucrades
en el conflicte podran dirigir-se a la Comissió de Garanties. Aquest òrgan funcionarà de la
següent manera:
-

En primer lloc, estudiarà el conflicte en el compliment dels drets i deures i del
Reglament de Bona Convivència de totes les persones membres implicades.

-

En segon lloc, elaborarà l’informes de resolució de conflictes, en correspondència amb
el Reglament.

-

En tercer lloc, donada la capacitat autònoma i executiva de la Comissió de Garanties,
prendrà les seves decisions, malgrat que tota proposta sancionadora ha de ser explicada
i ratificada en Plenari. Aquest òrgan actuarà expressant la seva posició respecte del cas,
vetllant sempre per garantir el benestar de totes les persones implicades.

-

En quart lloc, es podrà recorrer la decisió de la Comissió davant del mateix òrgan i
aquesta haurà de dictar una nova resolució, que haurà de ser aprovada pel Plenari.

Article 44 - Reglament de Bona Convivència i Ètica
El règim disciplinari aplicable i la resolució de conflictes estan definits pel Reglament de Bona
Convivència i Ètica. Aquest serà elaborat per un grup de treball, proposat a la Coordinadora i
aprovat en Plenari.

Capítol XI - Reforma i dissolució
Article 45 - Reforma dels Estatuts
La reforma dels Estatuts de Confluència Jove requereix d’una majoria de dos terços de
l’Assemblea General indicant, com a primer punt de l’ordre del dia, la modificació dels
mateixos. En la convocatòria de l’ordre del dia s’haurà d’enviar la proposta de modificació
amb un període de temps suficient perquè puguin ser estudiada i esmenada per les militants.
La reforma la pot instar tant la Coordinadora o un 20% de les militants. Qui insti la reforma
haurà de presentar la proposta de modificació. Serà preceptiu incloure un període de temps
raonable perquè les militants puguin esmenar la proposta mitjançant el mecanisme que
s’habiliti a tal efecte.

Article 46. Dissolució
La dissolució de Confluència Jove ha de ser aprovada per dos terços de l’Assemblea General
convocada exclusivament per a tal efecte. La dissolució ha de ser proposada per la coordinadora
de Confluència Jove, que haurà de presentar un pla de dissolució de l’organització.

Annex - Disposicions transitòries
Disposició transitòria 1 - Convocatòria de procés d’elecció de la Coordinadora i de la
Comissió de Garanties
Després de l’Assemblea d’aprovació d’Estatuts es procedirà a un període que ha de desembocar
en l’elecció de la primera Coordinadora i la primera Comissió de Garanties. Aquest període
serà dinamitzat per l’actual Grup Motor, que mantindrà el seu funcionament de forma oberta
fins que es proclamin els resultats i surti escollida la Coordinadora. El Grup Motor convocarà
una reunió oberta amb els següents punts, com a mínim:
1. Valoració de l’Assemblea
2. Elaboració de la convocatòria de procés d’elecció de la Coordinadora i del Comité de
Garanties i d’un calendari electoral conjunt que inclourà presentació de precandidatures
(només en el cas de l’elecció de la Coordinadora), presentació i proclamació de
candidatures, dates i mecanismes de votació i proclamació de resultats.
3. Ratificació del Comitè Electoral
El Comitè Electoral serà triat en l'Assemblea, i serà el responsable de dirigir el procés d’elecció,
que haurà de culminar amb una data de votació al voltant de la segona quinzena de gener. Fins
a la proclamació de la Coordinadora, la resta de tasques de dinamització de Confluència Jove
les seguirà efectuant transitòriament el Grup Motor.

Disposició transitòria 2 - Inscripció al registre d’associacions juvenils
En compliment dels acords de l’Assemblea del 21 de setembre de 2019, el Grup Motor inscriurà
l’associació al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. Per obligacions legals, es triarà per sorteig d’entre els membres del Grup Motor una
Junta transitòria (una presidència, una secretaria, una tresoreria i dos vocals provisionals).
Aquesta Junta no es reunirà ni prendrà cap decisió vinculant. Serà substituïda per una Junta
definitiva quan surti escollida una Coordinadora.

