Pla Integral de Juventut
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1.- INTRODUCCIÓ

Les polítiques de joventut neixen amb els ajuntaments democràtics. Aquests, i partint del concepte de
proximitat respecte als ciutadans, van plantejar la necessitat de dissenyar i executar polítiques
específiques adreçades als joves, contemplant així aquest sector de la població com a sector amb unes
característiques pròpies i per tant amb unes demandes específiques. Així neixeren les regidories de
joventut.
Els objectius i accions de les polítiques de joventut han anat canviant al llarg d'aquests anys, fruit de la
reflexió sobre els canvis que es produeixen en la societat i en el marc de la mateixa política municipal, i
fruit també de l'experiència i l'evolució que s'ha anat produint en el sí de les regidories de joventut.
Es van iniciar unes polítiques adreçades principalment al lleure juvenil, posteriorment es va ampliar amb
la creació de punts d'informació juvenil, i han anant evolucionant cap a una comprensió dels joves des
d'un punt de vista més global. És el moment de parlar dels Plans Integrals de Joventut.
En aquest sentit, i com a exemple de l'evolució seguida en el mateix concepte de polítiques de joventut,
fem nostres algunes conclusions desenvolupades per l'Oficina del Pla Jove en Pautes per a la innovació
del Municipalisme des de les polítiques de joventut. Diputació de Barcelona, 1995:
"Un dels eixos centrals de les noves polítiques de joventut ha de ser la qualitat. La qualitat ha d'articular
els projectes i els serveis. I segurament haurem de parlar més de joves en concret que en abstracte, més de
minories que de majories, més de petits actes que de grans concentracions de joves".
"Les polítiques de joventut són en sí mateixes un model concret d'educació en la ciuta-dania, de valors,
d'articulació de sistemes de participació cívica, popular i democràtica".
"Potser hauríem d'entendre el terme joventut d'una manera menys juvenilista, és a dir, que els joves
proposin coses a les ciutats que no solament els afecten a ells, sinó, a més, impliquin canvis en les
polítiques adreçades a totes les altres franges d'edat. Podríem considerar eixos de les polítiques de
joventut la participació, la cultura, el medi ambient, i el projectes encaminats a fomentar els valors de
tolerància".
"No es discuteix una problemàtica sectorial determinada (els joves), sinó el model de ciutat i el futur de
les ciutats al final del s.XX. Es tracta d'establir prioritats i invertir el procés: establir quina ciutat
projectem a les futures generacions, però és molt més important establir quina ciutat volen els que llavors
seran els seus ciutadans, és a dir, els joves d'avui".
Les primeres actuacions en matèria de joventut de l'Ajuntament de Mataró amb la represa democràtica,
seguint la línia d'altres administracions, van evolucionar cap a actuacions més integrals i coordinades (a
més del lleure, de la informació, s'afegien els cursos de formació ocupacional, o les tasques preventives,
entre d'altres) que van derivar en el Pla Integral de Joventut de 1995.

Les polítiques integrals de joventut parteixen de la vocació de respondre a les inquietuds dels joves de
Mataró en totes les seves vessants, parteixen de la voluntat de treballar perquè els joves puguin gaudir
d'una millor qualitat de vida i autonomia, de promoure la formació en els valors democràtics, d'aprofitar
el conjunt de serveis municipals, i fer propostes de coordinació i acord en la política adreçada als joves.
És un pas endavant, un repte que aposta per la coordinació, política i tècnica, per tal d'incidir de manera
decisiva en els diferents aspectes que afecten als joves.
El Pla Integral de Joventut de Mataró 1998, és el recull de totes les actuacions i serveis municipals
adreçats als joves, és en definitiva l'instrument que garanteix que des dels diferents àmbits de gestió
municipal es desenvoluparan programes adreçats als joves.
El mes d'abril de 1997 es va crear la Comissió Municipal de Joventut, formada per tècnics de diferents
serveis i organismes autònoms de l'Ajuntament i que ha treballat coordinada i interdisciplinàriament per
tal d'impulsar programes integrals, de fer una revisió en profunditat de les actuacions i serveis municipals
vers els joves, i de consolidar l'estructura i elements que composen el Pla, per tal d'impregnar a tot
l'Ajuntament d'una cultura de la coordinació que té com a objectiu actuar transversalment. Així, i seguint
la reflexió de l'evolució que han seguit les regidories de Joventut, podem afirmar que el Servei de
Joventut té la funció de liderar i dirigir el Pla Integral de Joventut.
Cal dir igualment, que partim de la base que un Pla Integral de Joventut ha de respondre i adaptar-se
contínuament a la realitat, per tant, és un instrument obert i dinàmic, i que s'ha de dotar d'eines per tal
d'anar fent aquesta adaptació. Eines com és l'Estudi de Joventut 1997, realitzat pel Departament de
Ciència Política de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i la campanya FEM PLANS que ha estat un instrument de participació on recollir les
aspiracions dels joves vers la ciutat.
És necessari un nou pacte entre els joves i la ciutat, i més enllà, entre els joves i les seves institucions amb
un objectiu comú: els valors democràtics i la transformació de la ciutat. Parlar del protagonisme dels
joves en la vida col·lectiva de la ciutat, ens fa fugir de les polítiques assistencials i parlar més de
participació i convivència en els diferents àmbits ciutadans, ens fa parlar de futur però també de present.

2. CRITERIS D'ACTUACIÓ I ESTRUCTURA DEL PLA
Els diferents serveis i organismes autònoms de l'Ajuntament participen del Pla Integral de Joventut i és el
Servei de Joventut el que lidera el Pla a través de tres criteris bàsics:

2.1. Impulsar la interdisciplinarietat i la coordinació:
El principal objectiu del Pla Integral de Joventut és dissenyar i ordenar la política de joventut de
l'Ajuntament de Mataró partint de la coordinació i el treball interdisciplinar dels serveis i organismes
autònoms de l'Ajuntament.
Aquest disseny es basa en la planificació estratègica, per tal de prioritzar els objectius i actuacions des
d'una visió global fruit de l'anàlisi de la realitat juvenil de la ciutat, detectant les necessitats dels joves per
tal de donar respostes apropiades. Aquestes respostes es tradueixen en programes i actuacions on la
qualitat dels serveis i l'optimització dels recursos han d'estar garantides.
Un dels fonaments del Pla és la interdisciplinarietat, que és el que permet actuar integralment, i el que
articula aquest treball interdisciplinari, és la coordinació:
- Comissió Municipal de Joventut:
Està formada per tècnics dels serveis de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i té les següents
funcions:
- dissenyar i coordinar els programes i les accions del Pla
- optimitzar i racionalitzar els recursos
- fer el seguiment i avaluar els programes i les actuacions
- formular noves propostes d'actuació en funció de l'avaluació
- El Director del Pla Integral de Joventut:
Correspon al Cap del Servei de Joventut i té les següents funcions:
- coordinar la Comissió Municipal de Joventut
- fer el seguiment dels programes i les actuacions del Pla
- mantenir el diàleg entre el Consell Municipal de Joventut, el Servei de Joventut i la Comissió
Municipal de Joventut per tal de buscar acords i consens.

2.2. Garantir el coneixement de la realitat juvenil i l'avaluació sistemàtica.
Partim de la base que per poder actuar sobre una realitat, és necessari tenir prou elements d'anàlisi per tal
de donar unes respostes adequades.
L'anàlisi de la joventut a Mataró és important ja en el primer moment del procés del Pla, per tenir unes
primeres dades que ajudin a revisar i contrastar els objectius i els programes, és per això que es parteix de
la base d'un primer estudi de joventut de Mataró 1997.
És important que el coneixement de la realitat sigui continuada per tal d'anar avaluant sistemàticament i
així comptar amb una actualització del Pla de forma constant. Dit més gràficament, parlem d'investigació
com una fletxa de doble sentit i retroalimentació permanent amb l'avaluació.
Els elements amb els que compta el Pla per al coneixement de la realitat i l'avaluació són els següents:
- l'estudi de joventut de Mataró 1997
- els indicadors avaluatius contemplats pels diferents programes i accions
- el Servei d'Informació i Recursos per a joves, SIDRAL, com a instrument no només d'informació juvenil
sinó també com a receptor de les necessitats i inquietuds dels joves.

2.3. Afavorir la participació i el pacte en les polítiques de joventut:
El Pla Integral de Joventut parteix també del diàleg per tal de consensuar propostes, aglutinar esforços i
crear sinèrgies no només entre els serveis i organismes del mateix Ajuntament, sinó també amb altres
administracions, amb diferents agents que treballen a la ciutat, i sobretot amb els mateixos joves com a
protagonistes.
Amb aquest objectiu es pretén provocar el debat i la participació dels ciutadans, en especial els joves,
sobre la realitat juvenil i l'atenció que ha de tenir per part de les administracions públiques i altres agents,
així com els reptes que els propis joves s'han de plantejar.
S'entén la participació ciutadana a dos nivells:
- La participació juvenil en el seguiment del Pla:
A través del Consell Municipal de Joventut, com a organisme de participació democràtica i de consulta
dels i de les joves de la ciutat i de les seves associacions que té la finalitat d'afavorir i potenciar el paper
dels joves en tots els àmbits de la vida ciutadana i en els assumptes municipals, especialment en el
seguiment, supervisió i avaluació del Pla.
- La participació en els programes per part d'agents que treballen en la ciutat
Pel que fa a la participació dels agents ciutadans (associacions, món empresarial, altres institucions...) és
a través dels mateixos programes que desenvolupa el Pla. Amb això es vol obrir accions adreçades als
joves no estrictament municipals o accions conjuntes entre l'administració municipal i els diferents agents
que actuen en la ciutat.
En aquest mateix sentit de participació en els diferents programes és important la participació del

moviment associatiu juvenil, impulsant la co-gestió d'equipaments o serveis, compartint accions
conjuntes entre l'administració i les associacions, com a signe de maduresa i responsabilitat de la
participació activa en la dinàmica de la ciutat.

3. OBJECTIUS GENERALS I ÀMBITS D'ACTUACIÓ
El Pla Integral de Joventut es desenvolupa en tres àmbits d'actuació o línies estratègiques que
corresponen a tres grans objectius:

1. Contribuir al desenvolupament social dels joves i la seva autonomia personal
Partim de la base que el col·lectiu juvenil és un col·lectiu heterogeni, plural, amb inquietuds i demandes
pròpies que plantegen el repte de donar unes respostes adequades oferint una sèrie de programes i serveis
que ajudin al desenvolupament social i a l'autonomia personal des de la igualtat d'oportunitats.
Des del punt de vista individual, aquest àmbit és possiblement el que té un pes específic més important,
donat que s'hi agrupen tres aspectes bàsics per a qualsevol jove, imprescindibles per poder incorporar-se
amb plenitud a la societat, com és la formació, el treball i l'habitatge.
Aquest triangle entre formació-ocupació-habitatge se situa per tant com a àmbit central i vertebrador
donat que són àmbits de necessitats intenses i articuladores de la major part de les vivències quotidianes
dels joves.
Tot i que tenen un abast més enllà de lo estrictament municipal, es dibuixa com a línia prioritària el fet
d'incrementar i coordinar les actuacions en aquests tres camps, des d'una posició realista amb el context
socioeconòmic, i cercant fórmules en les que participin altres administracions i altres actors socials.

2. Fomentar la qualitat de vida
El foment de polítiques comunitàries com és la cultura, la salut, la mobilitat, el lleure, el medi ambient o
la seguretat ciutadana, és el que permet gaudir d'una major qualitat de vida, i cal adreçar-les al conjunt de
la població jove, incrementant la seva participació i mobilitat en l'oferta sociocultural de la ciutat.
L'expressió de les noves creacions culturals dels joves, amb tot el ventall d'activitats que van des de la
cultura popular a les expressions més avantguardistes, suposen tota una riquesa per a la vida cultural de
la ciutat.
Per altra banda, en el foment de polítiques comunitàries, s'ha de posar especial interès en aquelles
polítiques d'atenció social. La població jove reprodueix en el seu interior els components de desigualtat
social, és a dir,
la desigualtat entre sectors de joves ben formats, inserits laboralment, i els joves
situats al marge dels circuits de formació, d'ocupació i de generació de qualitat de vida tangible. Fomentar
polítiques comunitàries com a foment de la qualitat de vida passa per tant per una atenció individual i
grupal als adolescents i joves amb menys oportunitats o en situació de risc social, amb l'objectiu de
construir una ciutat igualitària i amb igualtat de condicions per a tothom.

3. Facilitar la ciutadania activa dels joves
Els joves i les joves són part activa en la transformació de la ciutat. I des de la igualtat d'oportunitats, han
de poder gaudir i participar de la ciutat des de totes les seves dimensions, no només de les opcions que els
hi ofereixen els serveis públics sinó tota la oferta ciutadana en general.
És per això que una de les línies prioritàries és la informació i la comunicació com a eina fonamental per
tal d'una plena incorporació, buscant noves estratègies amb l'objectiu de fer arribar la informació a tots els
joves: La informació permet la igualtat d'oportunitats, donat que facilita una millor presa de decisions a
partir del coneixement, i disposar de la informació és i serà cada vegada més important per a la
participació i la inserció. És per tant un element clau de les polítiques integrals.
Cal dir igualment que quan parlem d'estratègies d'informació, no és tan sols informar, sinó també
comunicar, com a intercanvi, essent receptors de les inquietuds i demandes dels joves.
Una altra línia prioritària és la promoció associativa i participativa com a incorporació activa dels joves
en la dinàmica de la ciutat, fomentant l'associacionisme formal i no formal, possibilitant que liderin
projectes de canvis de la ciutat en aquells àmbits en els que els joves estan més disposats i també més
capacitats.
La ciutat és un espai ple d'oportunitats i de riquesa que cal saber aprofitar, com a espai proper, com a
pluralitat , com a intercanvi i diversitat en el que cal promoure els valors de la convivència i la
participació. I des de la particularitat de la ciutat, possibilitar les relacions dels joves amb l'exterior. Són
els joves els que tenen una lògica més global, per la serva formació, els intercanvis, o les inquietuds vers
els problemes mundials, especialment sobre les relacions Nord-Sud. En aquest sentit cal promoure la
dimensió europea des de l'intercanvi i els projectes amb joves d'altres països europeus, i la participació
en la cooperació internacional per al desenvolupament en la que molts joves ja hi participen.

ÀMBIT 1: Desenvolupament i autonomia personal
1.1. Formació.
1.2. Treball.
1.3. Habitatge.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1. FORMACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CURSOS DE FORMACIÓ
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

JOVENTUT

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Josep Palacios, 758 23 27

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats juvenils i joves de la ciutat

OBJECTIUS:

. Millorar la formació individual dels joves
. Oferir assessorament a les entitats en l’àmbit de la formació
. Millorar la qualitat de les activitats
. Millorar la gestió de les entitats

INDICADORS:

. Nombre de cursos, tallers, seminaris i monogràfics realitzats trimestralment i
anualment.
. Nombre d’entitats usuàries
. Grau de satisfacció dels usuaris
. Nombre de demandes per part dels usuaris

PRESSUPOST:

3.000.000’-

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

Oferir a les entitats de la ciutat i als joves en general cursos, seminaris i
monogràfics relacionats amb aspectes d’interès per als joves.

TEMPORALITZACIÓ Tot l’any (oferta trimestral)

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1. FORMACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SERVEI SOCIOEDUCATIU PER A JOVES I ADULTS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

SERVEIS SOCIALS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Toni Rosa, 758 23 16

A QUI VA DIRIGIT?

Ciutadans (a partir de 18 anys) que presentin dificultats educatives bàsiques
(PIRMI, immigrants...)

OBJECTIUS:

Els objectius depenen dels diferents programes educatius; a nivell general són la
promoció social, conexeiment de l'entorn, autonomia personal, ordenació de la
llar.

INDICADORS:

Els indicadors depenen dels programes educatius grupals.

PRESSUPOST:

. Recursos humans propis
. Subvencions pendents de confirmar

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Aportació municipal
. Diputació de Barcelona
. Ministerio de Asuntos Sociales

Accions socioeducatives per a joves i adults que presenten dificultats educatives
bàsiques.

TEMPORALITZACIÓ Tot l'any

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1. FORMACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SALA D'ESTUDI I LECTURA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

JOVENTUT (SIDRAL)

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Isabel Bermúdez, 798.96.49

A QUI VA DIRIGIT?

Estudiants de la ciutat

OBJECTIUS:

Atendre les necessitats dels estudiants amb un horari prou ampli durant tots els
dies de la setmana i tot l'any.

INDICADORS:

. Nombre d’usuaris anuals

PRESSUPOST:

No hi ha cap consignació pressupostària específica.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

Espai a disposició dels estudiants per poder preparar exàmens, fer treballs,
consultar llibres dels fons bibliogràfic...

TEMPORALITZACIÓ Tot l'any

OBSERVACIONS:

Horari : De 9 a 15 i de 16 a 23 de dilluns a divendres
Dissabte de 9 a 14 i de 16 a 22 hores
Diumenge: De 9 a 15 hores

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.1. FORMACIÓ REGLADA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

GENERALITAT

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Joan Noè, 758.22.95

A QUI VA DIRIGIT?

Persones en edat universitària amb la titulació d'accés.

OBJECTIUS:

Assolir les competències bàsiques de cada titulació universitària a nivell de
diplomatura.

INDICADORS:

. % Alumnes matriculats
. % Alumnes de Mataró i fora
. % Alumnes que aproven

PRESSUPOST:

Es dedica bàsicament a aportacions a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Generalitat
. Aportació mpal. a l'EUPM

Formació universitària a nivell de Diplomatura.

TEMPORALITZACIÓ Cursos escolars

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.1. FORMACIÓ REGLADA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: BATXILLERATS I CICLES FORMATIUS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

DEPT. D'ENSENYAMENT (Generalitat) i SERVEI D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ (Ajuntament)

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Joan Noè, 758.22.95

A QUI VA DIRIGIT?

. Joves a partir de 16 anys (ESO)
. Joves 18 anys (sense ESO)

OBJECTIUS:

. Capacitació tècnica i professional
. Adquirir coneixements per poder continuar estudiant a la Universitat

INDICADORS:

. % Joves inscrits
. % Joves que superen l'ESO
. % Joves que no superen l'ESO
. etc.

PRESSUPOST:

Es distribueix bàsicament en l'aportació municipal al Miquel Biada.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Departament d'Ensenyament

Etapa educativa reglada que cobreix el període 16-18 anys amb l'objectiu de
continuar estudis universitaris (Batxillerat + CFGS) o aprendre una professió
(Cicles formatius).

TEMPORALITZACIÓ Curs escolar

OBSERVACIONS:

El Servei d'Educació i Formació no té competències administratives en el tema de
l'educació reglada.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.2. FORMACIÓ INICIAL O PERMANENT REGLADA O RECONEGUDA
(aprov. Gen.)
ACCIÓ / ACTUACIÓ: PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

DOLORS CASTRO, 7990553

OBJECTIUS:

. Aprendre els coneixements, habilitats i actituds bàsiques d’una ocupació amb
una qualificació d’auxiliar o ajudant.
. Inserció dels joves en el mercat laboral o bé reincorporació al sistema educatiuformatiu.

INDICADORS:

. Indicadors socioeconòmics
. Necessitats formatives de les empreses
. Nombre de joves inserits laboralment
. Nombre de joves que es reincorporen al sistema educatiu-formatiu
. Nivell de satisfacció dels usuaris
. Els lligats amb les estadístiques de l'ESO
24 milions, amb finançament exterior

Es tracta de cursos d’aprenentatge d’ofici (formació professional) a nivell molt
bàsic de qualificació:
. auxiliar o ajudant d'instal.lador d’electricitat, aigua i gas
. auxiliar de petit i gran comerç
. auxiliar o ajudant de dissenyador-estampador
. auxiliar o ajudant de dissenyador-estampador tèxtil
. 2 grups d'hosteleria (cuina i cambrer ) -PTTA QUI VA DIRIGIT? Joves, a partir de 16 anys, que no superen l’ESO i per tant no tenen cap titulació
mínima.

PRESSUPOST:
FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament
. Subvencions de diputació (45%) dels 4 grups primers
. Cofinançament de la Generalitat (75%) del PTT

TEMPORALITZACIÓ . Octubre-juny (1 curs escolar)

. 650 hores de formació
OBSERVACIONS:

Estem en negociació amb la Generalitat per tal d’assolir reconeixement i
subvencions.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.2. FORMACIÓ INICIAL O PERMANENT REGLADA O RECONEGUDA
(aprov. Gen.)
ACCIÓ / ACTUACIÓ: PROGRAMA ESCOLA D’ADULTS. FORMACIÓ BÀSICA O REGLADA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

NÚRIA MASSAFRETS,7582287

A QUI VA DIRIGIT?

Persones adultes principalment, tot i que els joves a partir de 16 anys ja poden
accedir-hi.

OBJECTIUS:

. Aprendre a llegir i escriure
. Perfeccionar la lectura i la escriptura
. Assolir coneixements, habilitats i actituds molt bàsics i instrumentals previs a la
capacitació per a l’obtenció del graduat escolar
. Aprendre els coneixements, habilitats i actituds bàsiques i instrumentals, que
capacitin a la persona per a l’obtenció de la titulació de graduat escolar
. Actualment: només nº persones matriculades i cost
. Futur:. Nº persones matriculades. Cost.% abandonament. Satisfacció. Nº
titulacions obtingudes: graduat escolar.... % analfabetisme

INDICADORS:

Es tracta d’una sèrie de cursos de formació reglada que van des del nivell
d’alfabetització fins el de graduat escolar (actualment en extinció). Distribució
dels nivells: alfabetització, neolectors, certificat i graduat escolar

PRESSUPOST:

50 milions de pessetes (aprox.) per tot el programa

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament
. Subvenció de Diputació (1.5 Milions)
. Benestar Social de la Generalitat té 13 mestres

TEMPORALITZACIÓ Octubre-juny

OBSERVACIONS:

. Dades generals del programa Escola d’adults: Hi ha 13 mestres de la Generalitat
per a formació reglada / L’Ajuntament té 7 mestres per a formació reglada /
L’Ajuntament realitza tota la formació no reglada i contracta el personal
necessari / El total d’alumnes és d'uns 2.000 cada any
. Existeix l'escola d'adults de Salesians
. Existeix un centre d'autoformació d'adults (Generalitat)

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.3. FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PROGRAMA ESCOLA D’ADULTS. FORMACIÓ NO REGLADA PER AL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

TREBALL
EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

NÚRIA MASSAFRETS,7582287

OBJECTIUS:

. Assolir un nivell de coneixements i habilitats en determinades disciplines que
tenen un reflex directe a un lloc de treball
. Assolir un nivell de coneixements generals que possibiliten la superació de
diferents proves d’accés al sistema educatiu reglat de caire professional

INDICADORS:

. Actualment: persones matriculades i cost
. Futur: . Nº alumnes . Cost . % abandonament . Nº alumnes que superen les
proves d’accés . Satisfacció . Llistes d’espera

PRESSUPOST:

50 milions de pessetes (aprox.) per tot el programa

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament
. Subvenció de Diputació (1.5 milions de pessetes)

Es tracta d’una sèrie de cursos de formació no reglada, lligats al món laboral, en
alguns casos el curs prepara als alumnes per superar una prova que suposa
l’adquisició d’una titulació reglada. Les finalitats, doncs, són: . Millorar habilitats
i coneixements sobre determinades disciplines: comptabilitat, informàtica,
idiomes,.... Assolir un nivell òptim de coneixements per superar proves reglades
de diferents nivells: prova de maduresa o accés a la FP, prova accés a la
universitat per a majors de 25 anys
A QUI VA DIRIGIT? A persones adultes, tot i que a partir dels 16 anys es pot cursar la majoria dels
cursos. En el cas de les proves d’accés (FP i Universitat) cal tenir 18 anys.

TEMPORALITZACIÓ . Octubre-juny

. Altres cursos trimestrals o per hores
OBSERVACIONS:

. Dades generals del programa Escola d’adults:
- Hi ha 13 mestres de la Generalitat per a formació reglada
- L’Ajuntament té 7 mestres per a formació reglada
- L’Ajuntament realitza tota la formació no reglada i contracta el personal
necessari
- El total d’alumnes és d'uns 2.000 cada any
. Existeix oferta privada (Salesians és escola d'adults)

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.3. FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: FORMACIÓ CONTÍNUA o de RECICLATGE
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS SERVEI DE FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

CARME MARTÍ - Responsable del Servei de formació. ANTONIO MERINO Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Treballadors en actiu independentment de l'edat.

OBJECTIUS:

. Millorar les competències i qualificacions dels treballadors en actiu.
. Requalificar als treballadors ocupats.

INDICADORS:

. Valoracions contínues realitzades durant el seguiment de les accions
conjuntament entre tècnics, empresa i treballadors.
. Impacte de la formació en l'organització empresarial.

PRESSUPOST:

Pendent de subvenció

Formació NO REGLADA adreçada a personal en actiu d'empreses de Mataró. Pot
respondre a una necessitat formulada per l'empresa o pels treballadors.

FINANÇAMENT
PREVIST:

TEMPORALITZACIÓ Accions a desenvolupar al llarg de l'any.

OBSERVACIONS:

. Durant l'any està previst realitzar 3 Plans de formació per a 3 empreses i 2
accions de formació per a treballadors en actiu en general.
. Existeix oferta privada.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.3. FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: FORMACIÓ PER A NOUS EMPRENEDORS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS SERVEI DE FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

CARME MARTÍ - Responsable del Servei de formació. ANTONIO MERINO Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Nous emprenedors amb projecte d´empresa viable, independent de l´edat i
situació laboral.

OBJECTIUS:

Capacitar o perfeccionar tècnicament i professionalment als joves per a
l´autoocupació.

INDICADORS:

. Valoracions entre tècnics del servei de Formació de l´A.I.O./ IMPEM i Tècnics
assessors del CACE.
. Avaluacions dels alumnes i dels formadors.
. Índex de constitució real d´empreses.

PRESSUPOST:

Pendent d'aprovació

FINANÇAMENT
PREVIST:

Font Finançament: Objectiu 2 F.S.E. de la Diputació de Barcelona.

Formació NO REGLADA que atorga als participants eines per tal de
desenvolupar el seu projecte empresarial i formació complementària un cop
muntada l´empresa.

TEMPORALITZACIÓ 9 accions de formació per a nous emprenedors a desenvolupar de maig a desembre

de 1.998.
OBSERVACIONS:

Aquestes 9 accions no van adreçades específicament a joves, si més no és un
col.lectiu que cada cop més s´interessa per l´autoocupació.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
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1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.3. FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: FORMACIÓ OCUPACIONAL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS SERVEI DE FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

CARME MARTÍ - Responsable del Servei de formació. ANTONIO MERINO Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Joves menors de 25 anys en situació d´atur.

OBJECTIUS:

. Capacitar per a la inserció laboral als joves amb mancances de formació
professional específica.
. Capacitar per a la reinserció als joves que tinguin una qualificació insuficient .

INDICADORS:

. Valoracions dels tècnics del Servei de Formació de l´A.I.O. / IMPEM.
. Avaluacions dels alumnes i dels formadors.
. Índex inserció laboral als 3 mesos de finalitzar l´acció.

PRESSUPOST:

16.260.000,-PTS.

FINANÇAMENT
PREVIST:

16.260.000,-PTS.

Formació NO REGLADA que atorga als participants una certificació laboral que
els acredita la qualificació professional aconseguida. Es determina segons les
necessitats de les empreses i pretén ajustar l´equilibri entre mà d´obra
especialitzada i les ofertes de treball.

TEMPORALITZACIÓ 5 accions de formació a desenvolupar al llarg de 1.998; inici: maig ´98 i fi:

desembre´98.
OBSERVACIONS:

. Especialitats per l´any 1.998:
- Mecànica ràpida
- Atenció i servei al client en el comerç
- Manteniment i reparació d'ordinadors
- Col.locació de mobles
- Educador/a ambiental
. Existeix oferta privada de centres col.laboradors amb Treball

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
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1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.3. FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: FORMACIÓ SÓCIO-LABORAL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS/SERVEI DE FORMACIÓ
SERVEIS SOCIALS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

CARME MARTÍ - Responsable del Servei de formació. ANTONIO MERINO Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

A col.lectius més desfavorits o amb risc d´exclusió del mercat laboral (Pirmis,
immigrants, discapacitats...)

OBJECTIUS:

. Dotar als participants de nous coneixements, habilitat i actituds que afavoreixin
la seva promoció social.
. Iniciar als participants en un itinerari d´inserció sòcio-laboral.

INDICADORS:

. Controls mensuals amb els tècnics del Departament de Treball de la Generalitat.
. Reunions avaluacions mensuals tècnics Servei de Formació de l'A.I.O./ IMPEM
i tècnics del Departament de Serveis Socials.
. Avaluacions contínues individuals dels participants.

PRESSUPOST:

4.095.000,- PTS.

FINANÇAMENT
PREVIST:

4.095.000,- PTS. Font Finançament; Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.

Formació NO REGLADA que té com a finalitat capacitar a les persones més
desfavorides socialment per a la seva integració social i la inserció laboral.

TEMPORALITZACIÓ 1 acció adreçada al col.lectiu PIRMI, a desenvolupar des de maig a desembre de

1.998.
OBSERVACIONS:

. Aquesta acció respon a una necessitat detectada des del Departament de Serveis
Socials de l´Ajuntament de Mataró.
. Existeixen altres centres a Mataró: INSER (privat), Centre de Formació i
Prevenció, CEO.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.3. FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ESCOLA TALLER DE CAN BOADA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

FERNANDO CALDERÓN -Director - ANTONIO MERINO - Cap Àrea
Iniciatives Ocupacionals, 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Joves aturats entre 16 i 24 anys.

OBJECTIUS:

. Millorar les possibilitats d’inserció laboral dels alumnes treballadors participants
en el projecte, donant-los una complerta formació en un ofici.
. Rehabilitació de l’edifici municipal Can Boada com Centre de difusió i
informació del parc Montnegre-Corredor.
. Participar en la construcció d’un edifici al c/Herrera futura seu de l’IMPEM on
s’ubicaran totes les serves àrees (iniciatives ocupacionals: informació, orientació,
formació i inserció laboral; iniciatives empresarials: viver d’empreses, serveis
d’assessorament per a nous emprenedors, etc.; estudis i planificació: observatori
mercat de treball, estudis de conjuntura; etc.
. Avaluació per part dels alumnes de la satisfacció del projecte.-semestral. Avaluació dels formadors de l’evolució dels alumnes. -semestral. Avaluació de l’equip tècnic. -semestral. Consecució dels objectius previstos al pla de treball -trimestral. Finalització del projecte d’obres -al final del projecte.

INDICADORS:

PRESSUPOST:

FINANÇAMENT
PREVIST:

La Escola Taller de Can Boada és un programa de formació en oficis per a joves
en situació d’atur, subvencionat per l’Instituto Nacional de Empleo" i el Fons
Social Europeu, i portat a terme per l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
de Mataró.

Per aL període 97-99:
. funcionament: 118.776.000
. obra: 70.000.000
. INEM: 23.976.000
. AJUNTAMENT/ IMPEM: 70.000.000

TEMPORALITZACIÓ Juny 1997 - Juny 1999

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.4. FORMACIÓ PER AL LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACTIVITATS FORMATIVES PER A ENTITATS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

ACCIÓ CIUTADANA / EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

JORDI CANAL I CODINA, 7964503, LLUÍS BERNABÉ COMINO, 7582277

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats interessades

OBJECTIUS:

. Assolir un nivell de coneixements, habilitats i actituds en temes d'interès pel bon
funcionament de les entitats
. Obtenir inquietuds per la participació ciutadana

INDICADORS:

. Tipologia dels usuaris
. Nº alumnes
. Cost. Satisfacció
. Suggeriments de les entitats
. Llistes d’espera i/o demandes

PRESSUPOST:

Recursos humans propis

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament
. Subvenció de la Diputació en alguns casos

Es tracta d’una sèrie de cursos de formació no reglada en disciplines d'interès per
a les entitats: temes organitzatius, fiscals, de funcionament...

TEMPORALITZACIÓ Segons demanda.

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
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1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.4. FORMACIÓ PER AL LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: AULA DE TEATRE I DANSA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Patronat Municipal de Cultura

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Teresa Almar, 758.23.59

A QUI VA DIRIGIT?

A totes les persones interessades per les arts escèniques en general

OBJECTIUS:

. Formar i ampliar els coneixements en el món de les arts escèniques
. Omplir les places previstes al curs

INDICADORS:

. Nombre d'usuaris inscrits
. Nivell de satisfacció dels usuaris
. Existència o no de llista d'espera

PRESSUPOST:

3.000.000'-

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Aportació del P.M. Cultura
. Quotes desl participants

Servei públic de formació que té com objectiu educar en el coneixement de les
arts escèniques, capacitar en les seves diverses disciplines i estimular l’interès pel
teatre i la dansa. A través de l’aula s’acullen totes les activitats obertes orientades
a qualsevol persona interessada i inquieta en les arts escèniques: debats,
xerrades, lectures dramatitzades....

TEMPORALITZACIÓ Curs acadèmic d’octubre a maig

OBSERVACIONS:

Existeix oferta privada.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
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1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.4. FORMACIÓ PER AL LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Patronat Municipal de Cultura, Servei d'Educació

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Teresa Almar, 758.23.59
Joan Noè

A QUI VA DIRIGIT?

A totes les escoles i instituts de Mataró i la comarca

OBJECTIUS:

Apropar els escolars al teatre i crear hàbits naturals de consum cultural i
educatius.

INDICADORS:

. Nombre d'usuaris que hi participa
. Nombre de centres participants a la campanya
. Nivell de satisfacció dels centres i dels usuaris

PRESSUPOST:

Es cedeixen les instal.lacions del teatre a l’empresa que coordina la campanya a
les escoles

FINANÇAMENT
PREVIST:

P.M.Cultura

Campanya destinada a iniciar els escolars en els coneixements teatrals i les
nocions bàsiques de les formacions musicals.

TEMPORALITZACIÓ Curs acadèmic d’octubre a maig

OBSERVACIONS:

La campanya es realitza a través d’un concurs públic restringit on es presenten les
diferents propostes.
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1.1.4. FORMACIÓ PER AL LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CURSOS DE GRALLA I FLABIOL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Patronat Municipal de Cultura

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Núria Modolell, 758.23.57

A QUI VA DIRIGIT?

A tothom que tingui inquietuds musicals

OBJECTIUS:

Formar musicalment a persones i donar-los-hi les eines necessàries perquè, un cop
tinguin una base musical, puguin acompanyar als diferents elements festius de la
ciutat.

INDICADORS:

. Nombre d'usuaris
. Nivell de satisfacció

PRESSUPOST:

. 530.000'- (flabiol)
. 300.000'- (gralla)

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació P.M. Cultura

. Cursos d'iniciació al flabiol. Curs d'iniciació a la gralla (1r nivell). Curs de
perfeccionament de la gralla (2n nivell)

TEMPORALITZACIÓ Octubre a Juliol

OBSERVACIONS:
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1.1.4. FORMACIÓ PER AL LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CURSOS I ALTRES ACTUACIONS DE FORMACIÓ ESPORTIVA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

SALVADOR GRABOLOSA (758.23.69) I TONI ARÍS (758.23.73)

A QUI VA DIRIGIT?

A TOTA LA POBLACIÓ EN GENERAL A PARTIR DELS 16 ANYS

OBJECTIUS:

. MILLORAR EL NIVELL FORMATIU DE LES PERSONES
RESPONSABLES DE L’ENSENYAMENT I LA INICIACIÓ ESPORTIVA DE
MATARÓ, AMB TITULACIONS OFICIALS O AMB EXPERIÈNCIA
SUFICIENT

INDICADORS:

. AUGMENT DEL TANT PER CENT DE MONITORS, DIRECTIUS,
ÀRBITRES AMB TITULACIÓ OFICIAL
. PARTICIPANTS EN LES OFERTES DEL PATRONAT
. INTERÈS PER LA COL.LABORACIÓ EN LA L’ORGANITZACIÓ PER
PART DELS CLUBS I ESCOLES

PRESSUPOST:

1.000.000.-

FINANÇAMENT
PREVIST:

. PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
. QUOTES
. SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ORGANITZACIÓ I COL.LABORACIÓ EN CURSOS OFICIALS O NO DE
FORMACIÓ PER A:- TÈCNICS - DIRECTIUS- ÀRBITRES (FEDERATS O
DE JOCS ESCOLARS)

TEMPORALITZACIÓ DURANT TOT L’ANY

OBSERVACIONS:

. LA MAJORIA D’ÀRBITRES I TÈCNICS PARTICIPANTS SÓN JOVES
. POCS DELS DIRECTIUS TENEN AQUESTES EDATS
. EXISTEIX OFERTA PRIVADA
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1.1.4. FORMACIÓ PER AL LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACTIVITATS FORMATIVES ALS CENTRES CÍVICS I SEUS DE
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

DIFERENTS ENTITATS DE VEÏNS
ACCIÓ CIUTADANA / EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

JORDI CANAL I CODINA, 7964503, LLUÍS BERNABÉ COMINO, 7582277

A QUI VA DIRIGIT?

A persones adultes inicialment, tot i que no es posa cap impediment per l’edat

OBJECTIUS:

. Assolir un nivell de coneixements, habilitats i actituds en determinades
especialitats de lleure
. Obtenir inquietuds per la participació ciutadana
. Conèixer la utilitat, funcions i possibilitats dels centres cívics i el seu personal:
utilització d’espais, creació de grups ciutadans ...

INDICADORS:

. Tipologia dels usuaris
. Nº alumnes
. Cost. Satisfacció
. Suggeriments dels usuaris
. Llistes d’espera

PRESSUPOST:

. 6 milions de pessetes (aprox.) per tot el programa
. Subvencions puntuals per a alguna entitat

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament
. Preu públic usuaris

Es tracta d’una sèrie de cursos de formació no reglada en disciplines de lleure. El
format es més aviat tipus "taller de lleure". Les especialitats que es fan
habitualment són: tall i confecció, gimnàstica manteniment/aeròbic, puntes de
coixí, ioga, ceràmica, ...

TEMPORALITZACIÓ Cursos trimestrals en format de 30 hores

OBSERVACIONS:

. Aquestes activitats es realitzen als 5 centres cívics de la ciutat i enguany als
locals socials de la Ronda Bellavista
. Existeix oferta privada
. Convenis: Foment Mataroní i altres entitats

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.1.4. FORMACIÓ PER AL LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PROGRAMA ESCOLA D’ADULTS. FORMACIÓ NO REGLADA PER AL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

LLEURE
EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

NÚRIA MASSAFRETS,7582287

A QUI VA DIRIGIT?

A persones adultes, tot i que a partir dels 16 anys es pot cursar la majoria dels
cursos.

OBJECTIUS:

. Assolir coneixements, habilitats i actituds en l’especialitat de lleure triada

INDICADORS:

. Actualment: persones matriculades i cost
. Futur: . Nº alumnes . Cost . % abandonament . Satisfacció . Llistes d’espera

PRESSUPOST:

50 milions de pessetes (aprox.) per tot el programa

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament
. Subvenció de Diputació (1.5 milions de pessetes)

Es tracta d’una sèrie de cursos de formació no reglada lligats al lleure, que tenen
una durada variable: des de 22 hores (un trimestre) fins 100 hores ( 9
mesos).Especialitats: fotografia, relaxació, guitarra i llenguatge musical

TEMPORALITZACIÓ . Octubre-juny

. Altres cursos trimestrals o per hores
OBSERVACIONS:

. Dades generals del programa Escola d’adults:
- Hi ha 13 mestres de la Generalitat per a formació reglada
- L’Ajuntament té 7 mestres per a formació reglada
- L’Ajuntament realitza tota la formació no reglada i contracta el personal
necessari
- El total d’alumnes és d'uns 2.000 cada any
. Existeix oferta privada

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.1. FORMACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SALES D'ESTUDI / LECTURA

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'ofertar espais municipals per poder anar a estudiar, fer deures, llegir,
etc. de forma descentralitzada per tota la ciutat.

OBJECTIUS:

Poder oferir espais d'estudi en diferents horaris i zones de la ciutat als joves
estudiants.

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Sala d'estudi del Casal de Joves de pl. Espanya ja en funcionament
. Obrir la biblioteca de l'Escola Universitària i Miquel Biada
. Obrir les sales que sigui possible dels Centres Cívics
. Treballar per obrir els instituts de secundària i, en algun cas, escoles de primària

PRESSUPOST:

Personal de consergeria

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Educació
. Cultura
. Acció Ciutadana
. Escola Universitària Politècnica
. IPM Miquel Biada

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.1. FORMACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PLA DE FORMACIÓ LOCAL

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'una actuació transversal on es fa un recull de tota l'oferta formativa que
fem des de l'Ajuntament.
Cal formar un grup tècnic de coordinació interserveis, coordinat amb el Consell
Escolar Municipal i altres òrgans de participació.

OBJECTIUS:

. Coordinar la formació que es fa des de l'Ajuntament
. Coordinar l'oferta municipal amb la que es faci al municipi
. Ajustar l'oferta formativa a la realitat social i econòmica de la ciutat (ajustar
oferta i necessitats)
. Optimitzar tant els recursos propis (humans, infrastructures...) com els aliens
(subvencions...)

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Primer recull d'oferta formativa (2n trim. 98)
. Creació Comissió de treball (2n trim. 98)
. Establiment calendari i pla de treball (2n trim. 98)

PRESSUPOST:

No està determinat

SERVEIS
IMPLICATS:

Tots aquells serveis de l'Ajuntament que realitzen accions de formació adreçades
al ciutadà.

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.1. FORMACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CRÈDIT VARIABLE "PODER I SOCIETAT: VIURE EN DEMOCRÀCIA".

Alumnes de 2n cicle (14-16 anys)
DESCRIPCIÓ:

VIURE EN DEMOCRÀCIA és un crèdit interdisciplinari de les àrees de Ciències
Socials i Llengua que es planteja com a crèdit variable. La majoria dels centres
toquen temes similars referits a Drets Humans, solidaritat, interculturalitat, etc.

OBJECTIUS:

De forma global, analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament
de les societats, d'una manera especial els relatius als drets i deures com a ciutadà
dins dels àmbits socials més immediats -el centre educatiu, la població, la
comarca i la nació- que li permetin d'elaborar judicis i criteris personals i actuar
amb iniciativa en la vida activa i adulta.

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

Possibilitar que es pugui estudiar, de forma pràctica, la participació que la ciutat
ofereix als ciutadans mitjançant els diferents consells sectorials de participació
existents: solidaritat i cooperació, cultura, escolar, salut, vellesa, joventut,
patrimoni arquitectònic, medi ambient, seguretat i prevenció i circulació i
transport.

PRESSUPOST:

500.000'- per a l'edició de dossiers per als alumnes i professors

SERVEIS
IMPLICATS:

. Educació
. Joventut
. IES
. Els diferents consells de participació

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.2.1. TREBALL: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
PROFESSIONAL
ACCIÓ / ACTUACIÓ: INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PROFESSIONAL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS SERVEI
D´INFORMACIÓ-ORIENTACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

OLGA VALLS I JUANA-Responsable del Servei d´informació-orientació.
ANTONIO MERINO - Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Tota persona aturada o no que vulgui millorar les seves possibilitats laborals.

OBJECTIUS:

. Detectar necessitats de l´usuari a nivell ocupacional.
. Orientar-assessorar en el disseny d´un itinerari formatiu i professional que
faciliti l´accés al món laboral.
. Informar dels recursos de l´entorn que pot utilitzar a nivell formatiu i
ocupacional.

INDICADORS:

. Nº entrevistes realitzades.
. Nº usuaris que sol.liciten el servei.
. Grau de satisfacció/ utilitat del servei que té l´usuari després de l´entrevista.

PRESSUPOST:

Recursos humans propis

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament de Mataró / IMPEM
. Diputació de Barcelona

. Entrevistes individuals d'orientació
. Tutories de seguiment
. Punt d´informació sócio-laboral
. Sessions grupals als col.lectius específics: motivació/orientació

TEMPORALITZACIÓ Tot l´any.

OBSERVACIONS:

. Existeix oferta privada
. Existeix oferta per part d'entitats i organitzacions subvencionable amb recursos
públics
. Actualment es desenvolupen els programes PRO-JOVE, ACTIVA'T i PAPI

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.2.2. TREBALL: INSERCIÓ LABORAL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CENTRE D'ASSESSORAMENT I CREACIÓ D'EMPRESES (CACE)
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - Àrea de Desenvolupament Empresarial

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Mireia Ràfols (directora), 758.21.30
Carles Fillat, 757.16.73

A QUI VA DIRIGIT?

. Ciutadans/nes que volen tirar endavant la seva pròpia empresa
. PIMEs

OBJECTIUS:

. Afavorir i facilitar la creació d'empreses com a sortida laboral.
. Afavorir la viabilitat de projectes empresarials ja constituïts.

INDICADORS:

. Assessoraments realitzats
. Plans d'empresa elaborats
. Projectes que passen de la idea al projecte
. Llocs de treball creats

PRESSUPOST:

Recursos humans propis

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Ajuntament de Mataró - IMPEM
. Diputació de Barcelona
. Iniciatives i programes comunitaris

. Equipament municipal que posa a l'abast servesi i recursos a aquells
ciutadans/nes que volen crear la seva pròpia empresa.
. Assessorament a PIMEs

TEMPORALITZACIÓ Servei permanent

OBSERVACIONS:

CACE: c/ Mossèn Jaume Sala, 4, 4a planta

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.2.2. TREBALL: INSERCIÓ LABORAL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SEMINARIS DE TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS SERVEI D´INSERCIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

PILAR SOLER I JUHÉ- Responsable del Servei d´inserció. ANTONIO MERINO
- Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Aturats, i/o persones que vulguin millorar la seva situació professional, que
busquin activament feina.

OBJECTIUS:

. Dotar a les persones que busquen activament feina, de les eines necessàries per
millorar les seves possibilitats d´inserció laboral.

INDICADORS:

. Percentatge d´inserció posterior.

PRESSUPOST:

Recursos humans propis + subvenció Diputació (pendent d'aprovació)

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Diputació
. IMPEM

Sessions de tècniques de recerca de feina a nivell grupal, on es treballen les eines,
els canals i les disponibilitats necessàries per a la recerca de feina.

TEMPORALITZACIÓ Sessions de 15 hores.

OBSERVACIONS:

. Existeix oferta privada.
. També altres organismes ho fan (Sindicats...)

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.2.2. TREBALL: INSERCIÓ LABORAL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SERVEI CATALÀ DE COL.LOCACIÓ. Centre col.laborador de la Generalitat
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

de Catalunya.
IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALSSERVEI D´INSERCIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

PILAR SOLER I JUHÉ- Responsable del Servei d´inserció. ANTONIO MERINO
- Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

. A persones en atur i/o actiu que busquin feina.. A empreses de la ciutat que
vulguin contractar treballadors.

OBJECTIUS:

Millorar les possibilitats d´inserció dels aturats de Catalunya.

INDICADORS:

. Percentatges d´inserció.
. Nº ofertes rebudes.
. Nº demandants gestionats.
. Nº persones insertades.

PRESSUPOST:

Recursos humans propis

FINANÇAMENT
PREVIST:

IMPEM

Atenció als usuaris interessats en ofertes i/o demandes que depenen del SCC
(aturats i empreses). Intermediari en el marc del SCC. Treball en xarxa i
connexió amb la Generalitat.

TEMPORALITZACIÓ Servei permanent.

OBSERVACIONS:

Existeix oferta privada.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.2.2. TREBALL: INSERCIÓ LABORAL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: BORSA DE TREBALL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS SERVEI D´INSERCIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

PILAR SOLER I JUHÉ- Responsable del Servei d´inserció. ANTONIO MERINO
- Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Persones en atur o actiu que vulguin millorar llurs condicions de treball, totes en
edat laboral.

OBJECTIUS:

. Aconseguir l´inserció al mercat laboral d´aquelles persones que busquen feina.
. Cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

INDICADORS:

. Percentatge d´inserció posterior
. Nº ofertes rebudes.
. Nº de demandants rebuts.
. Nº de persones insertades
. (Durant l´any 96 el percentatge global d´inserció en la Borsa de Treball va ser
d´un 46%).
Recursos humans propis

PRESSUPOST:
FINANÇAMENT
PREVIST:

Gestió d´ofertes i demandes de feina amb usuaris propis del centre i amb les
empreses que necessitin un servei d´intermediació.

IMPEM

TEMPORALITZACIÓ Servei permanent.

OBSERVACIONS:

. Es compta amb una base de dades de Currículums Vitae i d´empreses.
. Existeixen altres ofertes.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA

1.2.2. TREBALL: INSERCIÓ LABORAL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PLANS D´OCUPACIÓ INEM I GENERALITAT
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALS SERVEI D´INSERCIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

PILAR SOLER I JUHÉ- Responsable del Servei d´inserció. ANTONIO MERINO
- Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Persones en atur, amb risc d´exclusió laboral, col.lectius específics.

OBJECTIUS:

Donar la possibilitat a un nombre determinat de persones, de reincorporar-se al
circuit laboral, mitjançant contractacions que van de 6 mesos a l´any.

INDICADORS:

. Els indicadors venen determinats pel percentatge d´inserció posterior.

PRESSUPOST:

. El pressupost del 97 ha estat de 72.800.209'- PTA.
. El pressupost per a l´any 98 està pendent d'aprovació.

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Generalitat
. INEM
. Ajuntament

TEMPORALITZACIÓ

OBSERVACIONS:

Programes destinats a l´inserció laboral mitjançant la subvenció dels costos de
contractació, per incorporar a persones amb risc d´exclusió laboral, en el
desenvolupament de tasques en els diferents Serveis Municipals.

ÀMBIT 1: DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL
LÍNIES
PRIORITÀRIES

OBJECTIUS

ACTUACIONS

> Pla de Formació local
• Promoció i cobertura de la formació
complementària i ocupacional atenent especialment
als joves sense estudis obligatoris acabats i sense > Taula local per a la formació i l'ocupació
formació complementària
> Accions complementàries:
- Escola Taller
- Mòduls de garantia social
Incrementar i
coordinar les
actuacions en:
- formació
- ocupació
- habitatge

• Incrementar la formació i la informació en la cultura > Crèdit variable sobre participació i formació democràtica en els
democràtica
centres d'ensenyament
• Presència municipal en funcions d'intermediació i
col·locació

> Pla Local per a l'Ocupació

• Fomentar mesures per a l'ocupació juvenil

> Servei municipal únic que coordini:
- borsa de treball
- pràctiques a empreses
- detecció de necessitats

• Seguiment i garantia de la contractació
• Foment de l'auto-ocupació

> CACE
Nous jaciments de treball

• Promocionar habitatges assequibles

> Habitatges de lloguer, de compra i assistits per a joves

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.2. TREBALL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PACTE LOCAL PER A L'OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ:

El pacte és el resultat d'un procés de reflexió amb la major participació possible
d'agents en favor de l'ocupació. La posta en marxa implica la concreció de
mesures que tinguin una incidència directa en el camp de l'ocupació.

OBJECTIUS:

Assolir el màxim nivell d'acceptació possible així com la seva estabilitat:
. Promoure noves actuacions generadores d'ocupació
. Millorar el nivell d'ocupació i formació dels/les treballadors/es
. Promoure mesures per evitar l'exclusió i marginalització social, I per l'impuls de
la cohesió social.
. Augmentar la qualitat i l'eficàcia de les infrastructures, i la modernització del
sector productiu.

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Elaboració de propostes del pacte (1r trim. 98)
. Negociació amb agents socioeconòmics (1r trim. 98)
. Signatura del Pacte Local per a l'Ocupació (2n trim 98)
. Elaboració de conjunt de mesures a desenvolupar durant el període 98-99 (3r
trim. 98)
. Aprovació i execució de les mesures (3r trim. 98)

PRESSUPOST:

No està determinat

SERVEIS
IMPLICATS:

. IMPEM
. Ajuntament de Mataró (diferents Serveis)
. Sindicats
. Empresaris

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.2. TREBALL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: TAULA LOCAL PER A LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ:

Creació d'una taula, d'un espai de debat amb participació d'entitats públiques i
privades per analitzar les necessitats tan formatives com ocupacionals en general.

OBJECTIUS:

Optimitzar recursos públics i privats en el camp de la formació per a aturats i la
formació del reciclatge dels treballadors en actiu, i altres aspectes relacionats
amb la inserció laboral especialment centrada en els col.lectius amb major
dificultat d'accés al mercat laboral.

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Aprovació del Pacte Local per a l'Ocupació de Mataró (2n trim. 98)
. Elaboració de propostes i consens amb agents socioeconòmics (3r trim. 98)
. Posada en funcionament (4t trim. 98)

PRESSUPOST:

No està determinat

SERVEIS
IMPLICATS:

. IMPEM
. Ajuntament de Mataró (diferents Serveis)
. Patronat EUPM
. Sindicats
. Empresaris
. Centres de Formació

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.2. TREBALL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SERVEI MUNICIPAL ÚNIC D'INTERMEDIACIÓ LABORAL

DESCRIPCIÓ:

Crear una oferta única de serveis adreçada a satisfer les necessitats del teixit
productiu local.

OBJECTIUS:

Optimitzar i racionalitzar les accions desenvolupades des dels diferents àmbits
municipals en el procés d'intermediació laboral:
. Detecció de necessitats
. Borsa de treball
. Pràctiques a empreses
. Necessitats formatives

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Elaboració del document analitzant la situació actual (1r trim. 98)
. Realització de les propostes (2n trim. 98)
. Creació d'aplicatiu de suport informàtic (3r/4t trim. 98)
. Inici actuacions conjuntes (2n trim. 98)
. Experimentació del Servei (3r/4t trim. 98)
. Validació del Servei mpal. únic (4t trim. 98)

PRESSUPOST:

No està determinat

SERVEIS
IMPLICATS:

. IMPEM
. Patronat EUPM
. Patronat IES M. Biada
. Ajuntament de Mataró (Serv. Socials i Serv. d'Educació i Formació)

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.2. TREBALL

ACCIÓ / ACTUACIÓ: NOUS JACIMENTS DE TREBALL

DESCRIPCIÓ:

La Unió Europea defineix en el "Llibre Blanc per a l'Ocupació" la possible
existència d'uns nous sectors d'activitat susceptibles de crear nova ocupació. Els
àmbits generals serien:
a) Serveis a les persones
b) Noves tecnologies - Societat de la Informació
c) Medi Ambient
d) Rehabilitació urbana de les ciutats
e) Activitats laborals relacionades amb el temps lliure

OBJECTIUS:

Analitzar a la ciutat de Mataró la possible concreció d'aquests jaciments i els
àmbits amb més potencialitat de desenvolupament.

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Realització d'un estudi al voltant dels nous jaciments a Mataró (3r trim. 98)
. Anàlisi de les possibles aplicacions (1999)

PRESSUPOST:

2.000.000'-

SERVEIS
IMPLICATS:

. IMPEM
. Ajuntament de Mataró
. Diputació de Barcelona
. Universitats i altres entitats de recerca

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

1. DESENVOLUPAMENT I AUTONOMIA PERSONAL

PROGRAMA:

1.3. HABITATGE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACCÉS PER ALS JOVES A L'HABITATGE

DESCRIPCIÓ:

Conjunt d'actuacions que persegueixen que els joves puguin accedir amb més
facilitat a un habitatge propi o de lloguer.

OBJECTIUS:

. Intervenir en el mercat de l'habitatge perquè els joves tinguin més accés a la
vivenda
. Fomentar la creació de cooperatives d'habitatge

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Finalització de la promoció d'habitatge social a la Via Europa (1998)
. Projecte d'habitatges assistits (2n trimestre 98)
. Recuperar per a l'ús d'estudiants els pisos del carrer Madoz (1999)

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. PUMSA
. IMPEM
. Joventut

ÀMBIT 2: Qualitat de vida
2.1. Salut
2.2. Consum
2.3. Esport
2.4. Cultura
2.5. Medi Ambient
2.6. Seguretat ciutadana
2.7. Mobilitat
2.8. Lleure
2.9. Xarxa d’espais joves

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.1. SALUT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: MEDICINA ESPORTIVA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

SALVADOR GRABOLOSA i COMAS, 758.23.69

A QUI VA DIRIGIT?

A TOTS ELS PARTICIPANTS DELS SERVEIS DEL PATRONAT PER PART
DE CLUBS I ESCOLES

OBJECTIUS:

. Oferir la possibilitat i inculcar la necessitat de realitzar una revisió mèdicoesportiva abans de la pràctica de qualsevol activitat física
. Formar al món esportiu en matèria de salut i d'esport mitjançant xerrades,
conferències, exposicions...

INDICADORS:

. NOMBRE DE REVISIONS EFECTUADES
. ESTAT DELS ESPORTISTES. RESULTATS.
. INTERÈS PER LES JORNADES DE DIVULGACIÓ (Xerrades, exposicions...)

PRESSUPOST:

700.000'-

FINANÇAMENT
PREVIST:

. PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
. QUOTES PARTICIPANTS

CONTRACTE AMB L’EMPRESA MEDITRAUMA, SL PER L’OFERIMENT
DE REVISIONS MÈDIQUES DE TRES NIVELLS, ASSESSORAMENT
MÈDICO-ESPORTIU I REALITZACIÓ D’ESTUDIS

TEMPORALITZACIÓ DURANT TOT L’ANY

OBSERVACIONS:

Hi ha oferta privada.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.1. SALUT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PREVENCIÓ DE LA SIDA EN USUARIS DE DROGUES PER VIA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

PARENTERAL
* Pla Municipal de Drogodependències.

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Assumpta Lluch (Tel. 758.23.03)

A QUI VA DIRIGIT?

Usuaris de Drogues per Via Parenteral.

OBJECTIUS:

. Facilitar material estèril d’injecció i preservatius.
. Augmentar el nivell de coneixements respecte les mesures de prevenció de la
SIDA.
. Disminuir el nombre de xeringues abandonades a la via pública.
. Augmentar el nombre de demandes de la població de risc amb els recursos
sòcio-sanitaris de la ciutat.
1. Funcionament del programa des de cada recurs: - Nombre de Kits dispensats i
percentatge de retorn. - Condicions de l’intercanvi. - Relació amb els usuaris de
drogues per via parenteral. - Resposta de la població general.
2. Valoració dels agents d’intercanvi respecte a diferents aspectes del programa
d’intercanvi de xeringues.
3. Nombre de xeringues abandonades a la via pública i mapa de xeringues.
700.000 PTA

INDICADORS:

PRESSUPOST:
FINANÇAMENT
PREVIST:

Facilitació de xeringues estèrils, aigua bidestil.lada i preservatius, informant sobre
tècniques de venopunció estèrils i hàbits més saludables. El programa es
desenvolupa als Centres Cívics (6), Farmàcies (24) i Centres Sanitaris (5, 3
C.A.P i 2 A.B.S. i la Unitat Assistencial de Drogodependències).

Ajuntament de Mataró, Generalitat de Catalunya

TEMPORALITZACIÓ Inici: desembre 1993. Programa estable.

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.1. SALUT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PREVENCIÓ DE LA SIDA EN POBLACIÓ GENERAL. PROGRAMA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

"CONDÓ STAR"
* Pla Municipal de Drogodependències.

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Assumpta Lluch (Tel. 758.23.03)

OBJECTIUS:

INDICADORS:

. Informar i sensibilitzar la població sobre la problemàtica i sobre la necessitat
d’aconseguir comportaments segurs per prevenir el contagi.
. Disminuir la incidència de la infecció pel V.I.H. en les relacions sexuals.
. Augmentar el nivell de coneixements sobre la transmissió del VIH mitjançant les
relacions sexuals i l’ús adequat del preservatiu.
. Donar accessibilitat a mesures de prevenció.
Número de preservatius distribuïts en els diferents recursos.

PRESSUPOST:

500.000 PTA

FINANÇAMENT
PREVIST:

Ajuntament de Mataró

S’ha elaborat un material que consisteix en una capsa que pugui ser dispensada a
les màquines expenedores de tabac i que conté: un estoig amb dos preservatius, i
un fulletó amb missatges preventius de la SIDA i d’utilització correcta del
preservatiu. Es va fixar un preu de 100 PTA el paquet. Es distribueix a 8 locals bars musicals i discoteques-, a 23 farmàcies. També es distribueixen preservatius
“a granel” a la Unitat Assistencial de Drogodependències i al Centre d’Atenció a
la Dona i a la Parella per repartir entre els usuaris i per utilitzar als tallers de
“sexe segur”.
A QUI VA DIRIGIT? A joves i població general.

TEMPORALITZACIÓ Inici programa: desembre de 1994. Programa estable.

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.1. SALUT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: JOVES I DROGUES: REDUCCIÓ DE LA PREVALENÇA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

* Pla Municipal de Drogodependències.

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Assumpta Lluch (Tel. 758.23.03)

A QUI VA DIRIGIT?

Joves. Alumnes de secundària.

OBJECTIUS:

. Ampliar el nivell de coneixements dels joves sobre problemes relacionats amb
les drogues legals i il.legals i els conceptes d’ús i abús.
. Educar aptituds que afavoreixin la prevenció de conflicte relacionats amb
l’addició a les drogues i capacitat de crítica, tolerància a la frustració expressar
emocions, relacionar-se positivament amb l’entorn.
. Limitar l’oferta de drogues legals entre la població jove.
. Número d’alumnes d’ESO que participen en el programa i resultats de
l’avaluació.
. Número professionals formats i resultats avaluació.
. Número de denúncies per incompliment Llei 10/1991.

INDICADORS:

. Programa de Prevenció de Drogodependències basat en l’educació “d’iguals”
adreçat als centres d’ensenyament secundari . Campanyes d’informació sobre
droguesi riscos associats al seu consum
. Formació de professionals . Control de l’oferta de drogues legals . Detecció de
situacions de risc.

PRESSUPOST:

3.500.000 PTA

FINANÇAMENT
PREVIST:

Ajuntament de Mataró

TEMPORALITZACIÓ Programa estable des de l’any 1992. (Programa de prevenció de les

drogodependències en l’ensenyament secundari obligatori - inici curs 1997-98).
OBSERVACIONS:

El Programa de prevenció de les drogodependències en l’ensenyament secundari
obligatori es duu a terme amb l’ONG Àmbit Prevenció.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.1. SALUT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SERVEI D'INFORMACIÓ
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

* Pla Municipal de Drogodependències.

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Assumpta Lluch (Tel. 758.23.03)

A QUI VA DIRIGIT?

Joves. Entitats i serveis. Població general.

OBJECTIUS:

. Atendre totes les demandes d’informació que arribin a aquest servei.
. Fer un seguiment si es tracta d’informació general sobre drogues o SIDA.
. Derivar en els casos de població afectada.

INDICADORS:

. Registre de demandes
. Tipus d’intervenció
. Material lliurat.

PRESSUPOST:

Recursos humans propis

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal.

S’atenen les demandes d’informació i assessorament, tan individuals com grupals
o d’entitats i serveis. S’ofereix: . Informació sobre les drogues i els seus efectes.
. Assessorament professional i recursos materials.

TEMPORALITZACIÓ Programa estable.

OBSERVACIONS:

Si es tracta de població afectada es deriva a la Unitat Assistencial de
Drogodependències del PASS.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.2. CONSUM

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Servei d'Atenció al Consumidor. Departament de Sanitat de l'Ajuntament de
Mataró.

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Assumpta Punsola (Tel. 758.23.00)

A QUI VA DIRIGIT?

Estudiants dels IES públics.

OBJECTIUS:

. Atendre les consultes donant informació i assessorament als consumidors i
usuaris.
. Educació dels consumidors i usuaris proporcionant-los els elements per escollir
lliurement i racionalment.
. Realització de tasques d’educació i formació (tallers, conferències, xerrades...)
en matèria de consum.
. Nombre d'activitats realitzades
. Nombre d'assistents
. Tipologia de les activitats
. Nivell de satisfacció dels usuaris

INDICADORS:

Realització de tasques d’educació i formació en els Instituts d'Ensenyament
Secundari en matèria de consum.

PRESSUPOST:

2.000.000'- pel total del programa d'Atenció al Consumidor

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Aportació municipal
. Diputació
. Col.laboracions puntuals privades

TEMPORALITZACIÓ Durant tot l'any.

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.3. ESPORT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: JOCS ESCOLARS DE MATARÓ
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

TERESA SABORIDO758 23 75

A QUI VA DIRIGIT?

NOIS I NOIES DES DE 9 A 17 ANYS, APROXIMADAMENT

OBJECTIUS:

. PROMOCIÓ ESPORTIVA DE BASE
. RECALCAR L’ASPECTE EDUCATIU I FORMATIU DE L’ESPORT EN
ETAPES D’INICIACIÓ
. AUGMENTAR EL NOMBRE DE PARTICIPANTS I DE NIVELL

INDICADORS:

. ORGANITZACIÓ INTERNA DE LES ESCOLES
. NOMBRE D’EQUIPS I ESPORTISTES PARTICIPANTS

PRESSUPOST:

3.200.000.- PESSETES

FINANÇAMENT
PREVIST:

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

ENTRENAMENTS I COMPETICIÓ ESPORTIVA ENTRE ESCOLES DE
MATARÓ, SEGUINT LA NORMATIVA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
L’ESPORT I FACILITANT L’ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE
L’ORGANITZACIÓ

TEMPORALITZACIÓ CURS ESCOLAR (SETEMBRE - JUNY)

OBSERVACIONS:

PEL PLA DE JOVENTUT NOMÉS TINDRIA INCIDÈNCIA EN ELS
PARTICIPANTS DE 2n ANY DE CADET I ELS JUVENILS (A PARTIR DE 4
D’ESO)

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.3. ESPORT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACTIVITATS FÍSIQUES PER A JOVES I ADULTS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

TONI ARÍS, 758 23 73

A QUI VA DIRIGIT?

JOVES I ADULTS A PARTIR DE 16 ANYS

OBJECTIUS:

PROMOCIONAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA I EL MANTENIMENT DE LA
CONDICIÓ FÍSICA SUPERADA L’ETAPA ESCOLAR

INDICADORS:

. NOMBRE CONSTANT DE PARTICIPANTS
. SATISFACCIÓ PER LA QUALITAT DEL SERVEI

PRESSUPOST:

2.100.000.-

FINANÇAMENT
PREVIST:

. QUOTES PARTICIPANTS. PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

CLASSES DE MANTENIMENT I AERÒBIC 2 DIES PER SETMANA AL
CASAL DE JOVES DE LA PLAÇA D’ESPANYA

TEMPORALITZACIÓ TOT L’ANY (MENYS L’AGOST)

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.3. ESPORT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CURSETS DE NATACIÓ
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

ANNA PUJOL I MIRÓN, 799.61.11

A QUI VA DIRIGIT?

A LA POBLACIÓ ESCOLAR I ALS CIUTADANS DE MATARÓ

OBJECTIUS:

. DONAR UN SERVEI UTILITARI (APRENENTATGE DE LA NATACIÓ),
EN UNA CIUTAT COSTANERA COM MATARÓ
. PERFECCIONAR EL NIVELL I MANTENIR-LO

INDICADORS:

. RESULTATS UN COP FINALITZAT EL CURS, AMB L’ACREDITACIÓ DE
SUFICIÈNCIA
. LLISTA D’ESPERA PER NOVES INSCRIPCIONS
. SATISFACCIÓ DELS PARTICIPANTS

PRESSUPOST:

30.000.000.- PTES

FINANÇAMENT
PREVIST:

. PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
. QUOTES PARTICIPANTS

. CURSETS DE DIFERENTS NIVELLS I EDATS + APRENENTATGE
(INICIACIÓ) + PERFECCIONAMENT I MANTENIMENT + LÚDICS
. CURSETS ESCOLARS

TEMPORALITZACIÓ 11 MESOS (MENYS AGOST)

OBSERVACIONS:

ES COMPLEMENTA AQUEST PROGRAMA AMB ACCIONS COM LA
FESTA DE L’USUARI I EL CAMPIONAT DE PRIMAVERA

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.3. ESPORT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES DE LLEURE
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

TONI ARÍS, 758 23 73

OBJECTIUS:

. Promocionar l'esport per a tothom inculcant la necessitat de practicar activitat
física
. Acostar l'esport al carrer, rendibilitzant espais urbans com la platja
. Normalitzar l'activitat físico esportiva dins les manifestacions festives
tradicionals de la ciutat

INDICADORS:

. Nombre de participants actius i passius
. Acceptació i valoració pròpia desl participants i dels acompanyants

PRESSUPOST:

6.500.000'- PTA

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Patronat Municpal d'Esports
. Col.laboració de Clubs esportius i Associacions
. Aportacions privades (en poc percentatge)

Organització d'activitats de lleure populars puntuals al llarg de l'any com, entre
d'altres:
. Marató de Catalunya i Marató escolar
. Campanya Esport Platja
. Campanya de Nadal
. Les Santes Esportives
A QUI VA DIRIGIT? A tots els ciutadans

TEMPORALITZACIÓ Activitats puntuals depenent de l'activitat:

OBSERVACIONS:

. Època d'Estiu (2-3 mesos)
. Nadal (4-5 dies)
. Festa Major (darrera setmana juliol)
. Mes de març (Marató de Catalunya)
En algunes activitats es depèn de comissions organitzadores generals (de fora del
Patronat)

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.4. CULTURA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CONCURS DE ROCK
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut, Patronat Municipal de Cultura

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Pep Serra, 758 22 91

A QUI VA DIRIGIT?

Bandes musicals, sales, consumidors de música, associacions vinculades amb la
música

OBJECTIUS:

. Consolidar una oferta estable de música per a joves
. Fer una oferta de concerts per als grups de la ciutat
. Promoció dels grups de música jove
. Relació amb els agents privats implicats

INDICADORS:

. Nombre de grups presentats
. Qualitat dels grups
. Nombre de persones assistents als concert
. Valoració del jurat
. Tipus i quantitat d'activitats generades

PRESSUPOST:

3.000.000'-

FINANÇAMENT
PREVIST:

Joventut i Patronat Municipal de Cultura

Concurs de música de pop-rock per a grups de la ciutat i de fora de la ciutat.

TEMPORALITZACIÓ Divulgació de les bases del concurs - Presentació de maquetes i documentació -

Jurat escull 6 finalistes - Concerts dels 6 finalistes - Jurat atorga premis i es
lliuren - Sales trien 5 no finalistes i actuen.
OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.4. CULTURA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CAMPANYA DE TEATRE AL MONUMENTAL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Patronat Municipal de Cultura

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Teresa Almar, 758 23 59

A QUI VA DIRIGIT?

A la població en general, incidint especialment en els joves dels instituts de
Mataró.

OBJECTIUS:

. Crear hàbits d’assistència dels joves al teatre
. Adreçar una oferta estable de teatre de qualitat
. Fomentar el consum cultural entre els joves i altres expressions de lleure

INDICADORS:

. Nombre d'espectadors joves
. Proporció espectadors joves-total espectadors
. Nivell de satisfacció dels usuaris
. Demandes i/o suggeriments

PRESSUPOST:

14.000.000'- per total de la Campanya de teatre al Monumental

FINANÇAMENT
PREVIST:

. P.M. Cultura
. Venda d'entrades

Oferta estable de representacions teatrals del mes de setembre al mes de maig.

TEMPORALITZACIÓ Temporades de setembre a maig

OBSERVACIONS:

Es fa un descompte del 50% en el preu de les entrades de teatre als estudiants.

ÀMBIT 2: QUALITAT DE VIDA

LÍNIES
PRIORITÀRIES

OBJECTIUS

Incrementar la
participació i la • Promoció dels equipaments i serveis comunitaris
mobilitat dels
(culturals, esportius...)
joves en l'oferta
lúdico-cultural
de la ciutat

• Suport als joves creadors i noves expressions
culturals
• Fomentar el transport públic
Atenció
individual /
grupal als
adolescents i
joves en
situació de risc
social

• Garantir actuacions de prevenció específica a
adolescents i joves en situació de risc i exclusió
social

ACTUACIONS

> Xarxa d'espais joves: identificar, classificar i avaluar els diferents
equipaments ciutadans des d'una utilització com a espais per a
joves:
- Centres Cívics / Casals de Joves
- Ús dels equipaments educatius fora de l'horari escolar
- Aules d'estudi
- Espais de creació d'iniciatives culturals
> Mostra d'Art jove
> Bus nocturn de caps de setmana
> Carril bici
> Pla pilot de prevenció per a adolescents i joves en situació de risc
i exclusió social

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.4. CULTURA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: JOVES CREADORS: MOSTRA D'ART JOVE

DESCRIPCIÓ:

Realització d'una mostra d'art jove anual en la que participin joves creadors de
diferents temàtiques, per tal d'exposar i donar a conèixer a la ciutat diferents
creacions i expressions culturals, aprofitant diferents escenaris i espais.

OBJECTIUS:

. Potenciar la participació dels joves en la vida ciutadana
. Suport als joves creadors
. Fomentar un espai de trobada entre els joves creadors i entre aquests i els
ciutadans

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Disseny de la mostra amb la participació de joves creadors (juny-juliol 98)
. Realització de la 1a Mostra (octubre 98)

PRESSUPOST:

1.000.000'-

SERVEIS
IMPLICATS:

. Cultura
. Joventut

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.4. CULTURA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ESPAIS DE CREACIÓ D'INICIATIVES CULTURALS

DESCRIPCIÓ:

Posar a disposició un equipament o conjunt d'espais en el qual els joves puguin
desenvolupar les seves creacions artístiques, plàstiques, musicals i culturals.

OBJECTIUS:

. Oferir espais i recursos humans, tècnics i d'infrastructura als joves de la ciutat
que tinguin inquietuds artístiques i culturals
. Punt de referència per al món de la creació
. Donar sortida als joves artistes novells que no tenen massa possibilitats de
mostrar el seu treball en altres espais públics i privats

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Mantenir i incrementar actuacions que ja es fan al voltant de la creació (accions
formatives, concurs de rock...)
. Elaboració del projecte consensuat amb tots els col.lectius implicats (1999)

PRESSUPOST:

No està determinat

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Patronat Mpal. de Cultura

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.5. MEDI AMBIENT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: MEDI AMBIENT

DESCRIPCIÓ:

Actualment tots els programes i actuacions que es realitzen estan adreçats a la
població en general, i per tant no hi ha accions específiques adreçades als joves.
Aquestes sorgiran de la representació dels joves al Consell Municipal de Medi
Ambient, després de designar-los el Consell Municipal de Joventut, tal i com es
recull en l'Àmbit 3, en el programa de Participació.

OBJECTIUS:

. Afavorir la participació dels joves i de les entitats de joventut en les actuacions i
programes que es fan sobre el medi ambient
. Possibilitar la realització de propostes en el marc del Consell Municipal de Medi
Ambient
. Augmentar la sensibilitat dels joves respecte al medi ambient, a la seva protecció
i la seva conservació
. Augmentar els canals de participació dels joves

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Constitució del Consell Municipal de Joventut (2n trimestre 98)
. Designació dels representants del Consell Municipal de Joventut en el Consell
Municipal de Medi Ambient (2n semestre 98)

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Medi Ambient

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.6. SEGURETAT CIUTADANA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SEGURETAT CIUTADANA

DESCRIPCIÓ:

Actualment tots els programes i actuacions que es realitzen estan adreçats a la
població en general, i per tant no hi ha accions específiques adreçades als joves.
Aquestes sorgiran de la representació dels joves al Consell Municipal de
Seguretat i Prevenció, després de designar-los el Consell Municipal de Joventut,
tal i com es recull en l'Àmbit 3, en el programa de Participació.

OBJECTIUS:

. Afavorir la participació dels joves i de les entitats de joventut en les actuacions i
programes que es fan sobre seguretat i prevenció
. Possibilitar la realització de propostes en el marc del Consell Municipal de
Seguretat i Prevenció
. Possibilitar un major coneixement dels joves respecte a qüestions relacionades
amb la seguretat ciutadana
. Augmentar els canals de participació dels joves

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Constitució del Consell Municipal de Joventut (2n trimestre 98)
. Designació dels representants del Consell Municipal de Joventut en el Consell
Municipal de Seguretat i Prevenció (2n semestre 98)

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Seguretat Ciutadana

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.7. MOBILITAT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: BUS NOCTURN CAPS DE SETMANA

DESCRIPCIÓ:

Fixar uns itineraris de transport públic dins de la ciutat als pols d'activitat
nocturna predominants (Rda. Barceló, Pla d'en Boet, Juan de la Cierva...)

OBJECTIUS:

. Facilitar l'accés a les activitats lúdiques nocturnes amb més seguretat
. Potenciar l'ús del transport públic entre els joves

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Pactar amb operador del transport públic urbà la fixació del servei (maig-juny
98)
. Fixar servei i costos amb l'operador (maig-juny 98)
. Establir diàleg amb agents implicats: discoteques, bars musicals... per fixar la
participació en el cost (maig-juny 98)
. Aprovació municipal del servei: actuació, freqüències, horaris... (maig-juny 98)

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. Circulació i Transports
. Joventut

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.7. MOBILITAT

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CARRIL BICI

DESCRIPCIÓ:

Pla Director del Carril Bici on es dissenyen les directrius i els itineraris de la
xarxa de carrils bici a la ciutat.

OBJECTIUS:

. Promoció de la bicicleta com a mitjà de transport saludable
. Incrementar el nombre d'usuaris
. Reduir el flux de vehicles motoritzats
. Augmentar la seguretat dels ciclistes

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Encàrrec del Pla Director (maig 98)
. Aprovació del Pla director i fixació del Pla d'etapes (desembre 98)
. Aprovació projecte de la primera etapa (1999)

PRESSUPOST:

4.000.000'-

SERVEIS
IMPLICATS:

. Circulació i Transports
. Obres

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.8. LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS PRÒPIES DEL CASAL DE JOVES (PL.
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

ESPANYA)
Joventut

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Isabel Bermúdez, 798.96.49

A QUI VA DIRIGIT?

Joves usuaris del Casal i entitats juvenils

OBJECTIUS:

. Oferir activitats d’interès als joves usuaris del Casal
. Potenciar l’ús de l’equipament acollint activitats puntuals per tal d’aconseguir
que sigui un punt de referència i els joves el facin seu
. Viver de nous nuclis associatius (formals o informals)
. Espai de trobada i d'interrelació entre les associacions
. Suport a l'associacionisme
. Nombre d’activitats pròpies realitzades al Casal de Joves
. Nombre de participants a les activitats
. Tipologia de les activitats i dels participants

INDICADORS:

. Programació d’activitats pròpies i coordinació d’altres
. Instrument dinamitzador i de recolzament del moviment associatiu

PRESSUPOST:

1.000.000’-

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

TEMPORALITZACIÓ Durant tot l'any

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.8. LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACTIVITATS DE NADAL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut, Esports, Cultura

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Josep Palacios, 758 23 27, Toni Arís, 758 23 73

A QUI VA DIRIGIT?

Infants i joves

OBJECTIUS:

. Oferir un programa ampli d'activitats lúdico-esportives
. Implicar a les entitats de lleure infantil i juvenil de la ciutat
. Enfortiment i col.laboració de les entitats

INDICADORS:

. Nombre d'usuaris
. Nombre i tipologia de les entitats col.laboradores
. Tipus d'activitats realitzades
. Grau de satisfacció dels usuaris i de les entitats

PRESSUPOST:

3.200.000'- (Joventut) 100.000’- (Esports)

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal.

Oferir un conjunt d'activitats lúdiques i esportives durant el període de vacances
escolars de Nadal.

TEMPORALITZACIÓ Vacances escolars de Nadal i Reis

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA

2.8. LLEURE

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACTIVITATS D'ESTIU: ACTIVITATS PER A JOVES
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut, Esports

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Josep Palacios, 758 23 27, Salvador Grabulosa, 758 23 69

A QUI VA DIRIGIT?

Joves de la ciutat (15-30 anys)

OBJECTIUS:

. Oferir un programa ampli d'activitats lúdiques, formatives i esportives pròpies de
l’època d’estiu per captar l’interès dels joves a participar.
. Col.laborar amb entitats juvenils i esportives per a l'organització de diferents
activitats

INDICADORS:

. Nombre de participants
. Tipologia de les activitats realitzades
. Nombre d'entitats col.laboradores
. Grau de satisfacció dels usuaris i valoració de les entitats

PRESSUPOST:

1.000.000'- (Joventut) 6.000.000’- (Esports)

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Aportació municipal
. Quotes participants

Organitzar, coordinar i col.laborar en l’oferta d'activitats lúdiques, formatives i
esportives als joves de la ciutat per complementar l'oferta d'oci existent durant el
període de vacances d’estiu.

TEMPORALITZACIÓ De finals de juny a mitjans de setembre

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.9. XARXA D'ESPAIS JOVES

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PLA PILOT DE PREVENCIÓ PER A ADOLESCENTS I JOVES EN

SITUACIÓ DE RISC I EXCLUSIÓ SOCIAL
DESCRIPCIÓ:

Aquest pla pilot serà elaborat pels serveis de Serveis Socials, Joventut, Educació,
Promoció Econòmica i Acció Ciutadana, per tal d'establir canals entre els joves
que fan absentisme escolar i que abandonen l'escolaritat obligatòria, que no saben
com utilitzar el seu temps lliure, etc. amb la xarxa de serveis normalitzats que
s'oferten des del Pla Integral i des dels serveis municipals de l'Ajuntament en
general.

OBJECTIUS:

. Minorar l'absentisme escolar d'acord amb el Pla d'absentisme escolar
. Promocionar i motivar al jove perquè acabi l'escolaritat obligatòria
. Oferta diversificada d'activitats lúdiques dirigides a col.lectius amb risc
. Formació específica segons interessos dels col.lectius amb risc
. Conèixer la realitat social dels joves
. Mantenir espais de coordinació amb els centres educatius de secundària

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

Dissenyar el pla pilot en coordinació amb el programa de Xarxa d'espais joves.

PRESSUPOST:

En funció del disseny del Pla.

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Serveis Socials
. Educació
. Acció Ciutadana
. Promoció Econòmica

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.9. XARXA D'ESPAIS JOVES

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CASALS DE JOVES DE CERDANYOLA / ROCAFONDA / LA LLÀNTIA

DESCRIPCIÓ:

Descentralització de l'oferta d'activitats i la informació per als joves en el territori
oferint una xarxa d'espais joves en el marc dels equipaments comunitaris.

OBJECTIUS:

. Potenciar l'oferta ludicocultural adreçada a la població jove en el marc dels
equipaments, com a espais de referència
. Incrementar la participació juvenil en l'oferta ludicocultural de la ciutat
. Incrementar i descentralitzar la informació
. Prevenció a adolescents i joves en situació de risc

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Programa relacionat amb nous jaciments de treball: educadors, pedagogs joves
de la ciutat
. Projecte dinamització casals de joves
. Realització del programa (curs 98-99)

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. IMPEM
. Serveis Socials
. Acció Ciutadana
. Joventut
. Educació i Formació

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.9. XARXA D'ESPAIS JOVES

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ÚS D'EQUIPAMENTS ESCOLARS FORA D'HORARI ESCOLAR

DESCRIPCIÓ:

Per tal d'ampliar l'oferta d'espais de manera descentralitzada, s'estudiarà la forma
de què es pogués accedir a l'ús de diferents instal.lacions d'equipaments
educatius, amb les condicions que es reglamentin (espais, horaris, preus públics,
etc.)

OBJECTIUS:

Possibilitar activitats dels joves dins d'equipaments escolars en els espais
següents:
. Pistes
. Gimnàs
. Sales polivalents
. Altres equipaments (biblioteca, aula d'informàtica, etc.) amb caràcter restrictiu i
per raons excepcionals.

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

El Servei d'Educació i Formació elaborarà un "Reglament per a la utilització
privativa dels edificis i de les instal.lacions dels col.legis d'educació infantil,
primària i educació especial públics, del Patronat Municipal d'Escoles Bressol i
d'Escoles d'Adults". També es poden subscriure convenis en el mateix sentit amb
els IES.

PRESSUPOST:

Segons tipus d'instal.lació i/o característiques de l'edifici caldrà personal de
consergeria.

SERVEIS
IMPLICATS:

. Educació
. Esports
. Manteniment
. Joventut
. Acció Ciutadana
. Cultura
. Centres educatius

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.9. XARXA D'ESPAIS JOVES

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SANT JOSEP

DESCRIPCIÓ:

Conjunt d'espais ubicats a l'antiga escola que es recuperen per a activitats
diverses. Es posarà en funcionament aquest nou equipament que es destinarà a
activitats de lleure infantil i juvenil amb activitats d'esplai, ludoteca, casal de
joves... autogestionat per entitats de la ciutat.

OBJECTIUS:

. Recuperar un espai al centre de la ciutat per a la utilització de les entitats i dels
joves
. Oferir un conjunt d'activitats ludicoculturals adreçades a la població jove en el
marc dels equipaments com a espais de referència
. Incrementar la participació juvenil en l'oferta ludicocultural de la ciutat

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Pla d'usos de l'equipament (2n trimestre 98)
. Proposta d'activitats a desenvolupar-hi (2n trimestre 98)
. Recerca possibles interlocutors per a la gestió (2n trimestre 98)
. Posada en funcionament (curs 98-99)
. Obres condicionament (1999)

PRESSUPOST:

No està determinat

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Obres

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

2. QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA:

2.9. XARXA D'ESPAIS JOVES

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ALBERG MUNICIPAL CAN SOLERET

DESCRIPCIÓ:

Equipament municipal condicionat per fer-hi activitats diverses i estades de grups
que comportin pernoctacions, per tal de donar resposta a les necessitats pròpies
de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de tot el teixit associatiu de la
ciutat.

OBJECTIUS:

. Espai de trobada i de relació entre els joves i els usuaris de l'equipament
. Donar resposta a les necessitats existents pel que fa a estades de grups
. Potenciar la participació juvenil, la dinamització del teixit associatiu i
l'organització d'activitats lúdiques, culturals i formatives
. Oferir espais i recursos humans, tècnics i d'infrastructura a les entitats locals

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Aprovació plec de clàusules per al concurs de gestió externa de l'equipament
(abril 98)
. Adjudicació concurs públic (juny 98)
. Inauguració de l'equipament (juny 98)
. Posada en funcionament (juny-juliol 98)

PRESSUPOST:

6.000.000'-

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Obres
. Agermanaments i Solidaritat

ÀMBIT 3: Els joves i la ciutat
3.1. Informació i comunicació
3.2. Participació
3.3. Solidaritat i cooperació
3.4. Europa
3.5. PSS / SMO

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA

3.1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL - SIDRAL. DESCENTRALITZACIÓ DEL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

SERVEI.
Joventut

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Isabel Bermúdez, 798.96.49

A QUI VA DIRIGIT?

Als joves de Mataró prioritàriament, però també s'atenen les consultes d'altres
poblacions. Estudiants de secundaria dels centres públics de Mataró.

OBJECTIUS:

PRESSUPOST:

. Oferir als joves la informació que necessiten per desenvolupar-se com a persones
socials
. Atendre les seves demandes i donar resposta a les demandes d'aquest ampli
col.lectiu que són els joves.
. Apropar la informació als estudiants de secundària, detectar les necessitats
d'informació d'aquest col.lectiu i potenciar la seva participació a les activitats
culturals i formatives.
. Nombre de consultes anuals
. Tipologia de la informació sol.licitada
. Edat i activitat principal dels sol.licitants
. Nivell d’acompliment de les demandes
. Nivell o grau de satisfacció dels usuaris del servei
. Incidència de les demandes en els diferents centres
3.100.000'-

FINANÇAMENT
PREVIST:

. Aportació municipal
. Conveni amb l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de BCN (1.800.000’-)

INDICADORS:

. Servei d'informació i recursos per a joves . Descentralització del Servei
d'Informació als centres públics d'ensenyament secundari de la ciutat.

TEMPORALITZACIÓ . Tot l'any. D’octubre a juny en els centres de secundària

OBSERVACIONS:

A través de les diferents campanyes que es realitzen al llarg de l'any es pretén
oferir als joves resposta a les seves demandes sobre mili, objecció, estudis, accés
a la Universitat, oci i turisme.... Juntament amb aquesta acció també es fa la
dinamització associativa en els Centres de Secundària

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA:

3.1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CAMPANYA DE DIFUSIÓ DEL PIJ

DESCRIPCIÓ:

Campanya de difusió de les actuacions que recull el Pla Integral de Joventut per
donar a conèixer els serveis municipals adreçats als joves.

OBJECTIUS:

Donar a conèixer l'oferta de recursos municipals per a la joventut per tal que els
joves puguin gaudir amb igualtat de condicions dels serveis municipals.

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Disseny de la campanya
. Realització de la campanya (2n semestre 98)

PRESSUPOST:

2.000.000'-

SERVEIS
IMPLICATS:

. Imatge
. Joventut
. Premsa

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA:

3.1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: AGENDA D'ACTIVITATS I RECURSOS

DESCRIPCIÓ:

Publicació periòdica en la qual es fa difusió de les activitats que s'adrecen als
joves des dels diferents equipaments municipals i el teixit associatiu, així com
també de tots els recursos que es posen a disposició.

OBJECTIUS:

. Incrementar la informació i diversificar els canals de comunicació
. Recollir i traspassar informació sobre les necessitats dels joves
. Establir altres mecanismes de divulgació informativa en funció de la
segmentació de la població per edats i interessos

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Disseny del suport gràfic (3r trimestre 98)
. Estudi dels mitjans i canals de difusió (3r trimestre 98)
. Publicació de l'agenda (4t trimestre 98)

PRESSUPOST:

500.000'-

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Imatge

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA:

3.1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PUNTS D'INFORMACIÓ EN ELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS

DESCRIPCIÓ:

Descentralització del Sidral, Servei d'Informació i Recursos per a Joves, en punts
d'informació ubicats en equipaments públics.

OBJECTIUS:

. Oferir als joves la informació que necessiten per desenvolupar-se plenament
. Atendre les demandes informatives i de consulta que es plantegen
. Apropar la informació al màxim de zones de la ciutat i potenciar la participació
dels joves a les activitats culturals i formatives

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Definir la proposta i la ubicació dels punts descentralitzats als equipaments
públics (2n trimestre 98)
. Preparació del material informatiu i infrastructura necessària (2n trimestre 98)
. Posada en funcionament dels punts d'informació (Biblioteca Pompeu Fabra,
Casals de Joves de Cerdanyola, La Llàntia i Rocafonda, Sant Josep, Can Soleret)
(4t trimestre 98)

PRESSUPOST:

300.000'-

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut
. Patronat Mpal. Cultura
. Imatge

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA:

3.1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SIDRAL

DESCRIPCIÓ:

Ampliació del Sidral com a servei d'informació i comunicació amb més
competències, per tal que esdevingui una delegació de l'oficina d'atenció al
ciutadà especialitzada en joves i el punt de referència del Pla integral de joventut.

OBJECTIUS:

. Incrementar la informació i diversificar els canals de comunicació
. Recollir i traspassar la informació sobre les necessitats dels/les ciutadans/es
. Establir diferents canals de divulgació informativa en funció de la segmentació
de la població per edats i interessos

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. (Negociació sobre l'espai amb el Consell Comarcal)
. Disseny del projecte paral.lel amb el disseny de l'OFIAC (2n semestre 98)

PRESSUPOST:

A definir en funció del projecte.

SERVEIS
IMPLICATS:

. Serveis Centrals
. Joventut

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA

3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SUPORT A LES ENTITATS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Josep Palacios, 758 23 27

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats

OBJECTIUS:

. Millorar la qualitat de les activitats organitzades per les entitats
. Rendibilitzar infrastructures pròpies de l’Ajuntament
. Enfortir la relació Ajuntament-teixit associatiu
. Acompliment de les normatives existents

INDICADORS:

. Nombre d’entitats beneficiàries
. Tipus d’activitats
. Grau de satisfacció de les entitats i dels seus usuaris
. Nombre de relacions establertes

PRESSUPOST:

No hi ha una consignació pressupostària específica. S'ofereix suport tècnic,
administratiu, d'espais i d'infrastructures.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

Oferir suport administratiu, d’infrastructures, de formació, de material, tècnic i
assessorament a les entitats per tal que puguin realitzar millor les seves activitats
adreçades a infants i joves.

TEMPORALITZACIÓ Tot l’any

OBSERVACIONS:

També s'ofereix aquesta actuació des de: P.M. Cultura, P.M. Esports, Acció
Ciutadana, Educació i Formació, Sanitat i Serveis Socials.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA

3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: SUBVENCIONS I CONVENIS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Pep Serra, 758 22 91

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats

OBJECTIUS:

Suport econòmic a les activitats de les entitats de Joventut

INDICADORS:

. Quantitat de diners que s'atorguen
. Nombre d'entitats beneficiàries
. Tipus d'entitats
. Tipus d'activitats subvencionades
. Nombre i tipus de subvencions extraordinàries

PRESSUPOST:

12.000.000'-

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

Ajuda econòmica a les entitats que realitzen alguna activitat adreçada a
infants/joves. La quantitat econòmica subvencionada es valora en funció dels
criteris que determina cada programa.

TEMPORALITZACIÓ Termini de sol.licitud i de presentació de les memòries: segons bases específiques.

OBSERVACIONS:

També s'ofereixen subvencions des de: P.M. Cultura, P.M. Esports, Acció
Ciutadana, Educació i Formació, Sanitat i Serveis Socials.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA

3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ACTES CONJUNTS AMB ENTITATS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Josep Palacios, 758 23 27

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats, grups i joves.

OBJECTIUS:

. Millorar la qualitat dels actes
. Incrementar el nombre d’actes adreçats als joves
. Rendibilitzar els recursos
. Enfortir la relació Ajuntament - teixit associatiu

INDICADORS:

. Nombre d’actes organitzats conjuntament
. Tipologia dels actes i de les entitats
. Nivell de satisfacció de les entitats i dels usuaris

PRESSUPOST:

No hi ha una consignació pressupostària específica. S'ofereix suport tècnic,
administratiu, d'espais i d'infrastructures.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

Organització conjunta d’actes i activitats amb diferents entitats juvenils, grups i
joves de la ciutat.

TEMPORALITZACIÓ Tot l’any

OBSERVACIONS:

També s'ofereixen subvencions des de: P.M. Cultura, P.M. Esports, Acció
Ciutadana, Educació i Formació, Sanitat i Serveis Socials i Agermanaments i
Solidaritat.

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
ÀMBIT

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA

3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: FIRES JOVES
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut, Cultura

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Pep Serra, 758 22 91

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats juvenils. Joves de la ciutat.

OBJECTIUS:

. Coordinació de les entitats organitzadores
. Enfortiment del teixit associatiu
. Oferir un programa d'activitats lúdiques i musicals
. Millorar el coneixement mutu de les entitats

INDICADORS:

. Nombre d'entitats que hi participen
. Nombre i tipologia de les activitats
. Nombre d'usuaris
. Grau de satisfacció de les entitats i dels usuaris

PRESSUPOST:

2.000.000'-

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal.

Donar suport a les entitats juvenils perquè organitzin un cap de setmana
d'activitats diverses..

TEMPORALITZACIÓ Cap de setmana abans de "Les Santes" (18, 19 i 20 de juliol)

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
ÀMBIT:

3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA:

3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ DELS JOVES EN EL CONSELL DE MEDI AMBIENT

DESCRIPCIÓ:

Participació de joves en el Consell Municipal de Medi Ambient o en les seves
comissions de treball, en representació del Consell Municipal de Joventut per tal
de mantenir el vincle entre tots dos consells en aquells temes que siguin de comú
acord.

OBJECTIUS:

. Fer propostes, seguiment de les actuacions en Medi Ambient i de l'agenda XXI
per part del col.lectiu juvenil
. Impulsar la participació dels joves en aspectes de la vida ciutadana

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

Un cop constituït el Consell Municipal de Joventut es procedirà a escollir els
membres representants en el Consell de Medi Ambient o en les seves comissions,
així com marcar les línies de treball.

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. Medi Ambient
. Joventut
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3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA:

3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ DELS JOVES AL CONSELL DE SEGURETAT I

PREVENCIÓ
DESCRIPCIÓ:

Participació de joves en el Consell de Seguretat i Prevenció, o comissions de
treball d'aquest, en representació del Consell Municipal de Joventut per tal de
mantenir el vincle entre tots dos consells en aquells temes que siguin de comú
acord.

OBJECTIUS:

. Intercanviar opinions, fer propostes, impulsar campanyes coordinades sobre
temes de seguretat i prevenció en matèria juvenil
. Impulsar la participació dels joves en aspectes de la vida ciutadana

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

Un cop constituït el Consell Municipal de Joventut es procedirà a escollir els
membres representants en el Consell de Seguretat i Prevenció, o en les seves
comissions de treball, així com marcar les línies de treball.

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. Seguretat i Prevenció
. Joventut

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
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3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

DESCRIPCIÓ:

És un organisme de participació democràtica i de consulta dels i de les joves de la
ciutat i de les seves associacions en els assumptes municipals, amb la finalitat de
potenciar el paper dels joves en tots els àmbits de la vida política, econòmica,
cultural, esportiva, educativa i social de la ciutat.

OBJECTIUS:

. Impulsar la participació dels i de les joves en el desenvolupament de la ciutat
. Garantir el seguiment, supervisió i avaluació del Pla Integral de Joventut
. Fomentar l'associacionisme juvenil i la comunicació i col.laboració entre les
associacions juvenils i entre aquestes i altres entitats que treballin en temes de
joventut

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Aprovació de la creació del Consell i reglament de funcionament pel Ple
Municipal
. Constitució del Consell (2n trimestre 98)

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

Joventut
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3. ELS JOVES I LA CIUTAT

PROGRAMA:

3.2. PARTICIPACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

DESCRIPCIÓ:

El programa de voluntariat s'inicia amb la creació d'una borsa que reculli les
associacions que treballen en el voluntariat i les seves demandes, els diferents
àmbits i tasques de voluntariat cívic, social, cooperatiu... així com les persones
interessades en participar, amb l'objectiu d'informar, coordinar actuacions i
impulsar la participació.

OBJECTIUS:

. Impuls de voluntariat com a participació en allò col.lectiu
. Potenciar i enfortir les entitats ciutadanes des de la participació juvenil
. Coordinar l'oferta (persones interessades en participar des del voluntariat) i la
demanda (necessitats de les associacions i de la ciutat)

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Creació de la borsa conjuntament amb entitats interessades
. Campanya de difusió per informar i convidar als joves a inscriure's en la borsa
. Programes de formació

PRESSUPOST:

Campanya de difusió

SERVEIS
IMPLICATS:

. Joventut (La coordinació de la borsa és a càrrec del Sidral)
. Entitats de voluntaris
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PROGRAMA

3.3. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PROGRAMA PAPI (PROGRAMA D'INFORMACIÓ-ORIENTACIÓ PER A
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

IMMIGRANTS)
IMPEM - ÀREA D’INICIATIVES OCUPACIONALSSERVEI
D´INFORMACIÓ-ORIENTACIÓ

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

OLGA VALLS I JUANA-Responsable del Servei d´informació-orientació.
ANTONIO MERINO - Cap Àrea Iniciatives Ocupacionals 798.57.17

A QUI VA DIRIGIT?

Persones immigrants amb permís de residència o de treball, que estiguin aturades
o bé vulguin millorar la seva situació laboral actual. També cal que vinguin
persones que no tenen cap tipus de permís, que són les que de fet més poden
necessitar assessorament.
1. Detectar necessitats d´un col.lectiu del que a nivell ocupacional tenim poca
informació, per tal de conèixer quins són els àmbits d´interès que tenen.
2. Informar, assessorar i orientar tant en l´àmbit formatiu com ocupacional per tal
de millorar la seva ocupabilitat.
3. Iniciar al col.lectiu immigrant en l´ús dels canals normalitzats tant formatius
com ocupacionals de què disposen.
Seguiment personalitzat. La tècnica que realitza les entrevistes realitza una
avaluació continuada de l´usuari.

OBJECTIUS:

INDICADORS:

Entrevistes individuals en profunditat. Tutories de seguiment. Accions grupals, en
cas que hi hagi un grup prou homogeni per a realitzar-les.

PRESSUPOST:

2.900.000,- PTS.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Diputació de Barcelona. Gabinet d´integració Europea i Solidaritat. Fons Social
Europeu. Objectiu.3.

TEMPORALITZACIÓ El programa s´inicia el 16 de juny i acaba el 31 de desembre del 97.

OBSERVACIONS:
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3.4. EUROPA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: AGERMANAMENTS I INTERCANVIS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

SERVEI D'AGERMANAMENTS I SOLIDARITAT

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

CARME TAPIAS, 758.22.83

A QUI VA DIRIGIT?

Centres d'ensenyament, moviments associatius i professionals de la ciutat.

OBJECTIUS:

. Conèixer gent d'altres ciutats i països compartint experiències mitjançant la
interrelació.
. Sensibilitzar als ciutadans envers la convivència i la solidaritat.

INDICADORS:

. Satisfacció dels participants, tant de Mataró com dels altres països.
. Interès per continuar participant.
. Organitzacions futures en intercanvis.

PRESSUPOST:

3.500.000'- PTA

FINANÇAMENT
PREVIST:

Promoure i organitzar intercanvis amb les ciutats agermanades: Crèteil (França),
Corsico (Itàlia), Dürnau-Gammelhausen (Alemanya), Cehegín (Espanya).

. Servei d'Agermanaments i Solidaritat
. Altres Serveis o Patronats
. Entitats o associacions participants
. Ciutats agermanades
TEMPORALITZACIÓ Tot l'any

OBSERVACIONS:

PLA JOVE - NOVES ACTUACIONS
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PROGRAMA:

3.4. EUROPA

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PROGRAMES EUROPEUS PER A JOVES

DESCRIPCIÓ:

El preàmbul del Tractat de Roma subratlla que els Estats membres de la
Comunitat estan obligats a consolidar les bases de una unió cada vegada més
estreta entre els pobles europeus. Per assolir aquest objectiu, la Unió Europea ha
posat en marxa vàries iniciatives, entre elles els programes europeus per a joves.

OBJECTIUS:

. Promoure la participació de les associacions i entitats juvenils en activitats
internacionals
. Informar sobre els diferents programes europeus de formació i de mobilitat
juvenil

ACTUACIONS /
ESTRATÈGIES:

. Sol.licitar subvenció en funció dels programes europeus
. Donar informació als col.lectius juvenils

PRESSUPOST:

SERVEIS
IMPLICATS:

. Agermanaments i Solidaritat
. IMPEM
. Joventut
. Educació
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3.5. PSS / SMO

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PER A L'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Prestacions a l'Estat (Assumptes Militars) - Joventut -

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Daniel Ribas, 757 25 49

A QUI VA DIRIGIT?

A tots els nois des dels 17 als 30 anys

OBJECTIUS:

Assessorar i orientar sobre les implicacions que té fer-se objector i la tramitació
necessària.

INDICADORS:

En aquests moments la opció de fer-se objector està sent tan requerida per joves
de diverses edats, que a la pràctica es reben tantes o més consultes per a
l'objecció que per a la mili.

PRESSUPOST:

Recursos humans propis.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal.

Informar sobre com i quan fer-se objector. Llocs on pot fer-se la PSS, sol.licitud
de pròrrogues, ajornaments, al.legacions, etc.

TEMPORALITZACIÓ Durant tot l'any és possible iniciar els tràmits de sol.licitud d'objector i la resta de

fases tampoc tenen una concentració específica.
OBSERVACIONS:

Des d'aquesta oficina es fa un esforç per informar i assessorar objectivament sense
decantar-se per cap de les dues opcions (militar o civil), respectant la decisió
personal de cada jove. D'aquí l'esforç per desvincular aquesta oficina de la imatge
tradicional bàsicament militar.
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3.5. PSS / SMO

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ALLISTAMENT AL SERVEI MILITAR I ASSESSORAMENT
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Prestacions a l'Estat (Assumptes Militars) - Joventut -

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Daniel Ribas, 757 25 49

A QUI VA DIRIGIT?

A tots els nois des dels 17 fins als 30 anys

OBJECTIUS:

Fer de nexe entre l'Exèrcit i els joves respecte a la tramitació i l'orientació.

INDICADORS:

En un primer moment el tràmit és obligatori (allistament als 17 anys) i afecta a
tots els nois de Mataró. Les següents consultes són per voluntat del noi, que ve
tantes vegades com creu necessari segons l'accessibilitat i confiança que els hagi
merescut el primer contacte. Aquest número de consultes és aproximadament
igual al de les obligatòries.

PRESSUPOST:

Recursos humans propis.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal.

Confeccionar les llistes dels reemplaçaments anuals (joves de 17 anys) amb les
corresponents fitxes.Assessorar en tràmits com són la selecció de preferències per
al sorteig, sol.licitud de pròrrogues, ajornaments, al.legacions, etc.

TEMPORALITZACIÓ Campanya d'allistament: 1r semestre de l'any. Sorteig: 2n semestre de l'any

(setembre-novembre). Pròrrogues: juny-juliol. Resta de consultes: distribuïdes
durant tot l'any.
OBSERVACIONS:
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3.5. PSS / SMO

ACCIÓ / ACTUACIÓ: ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ A ENTITATS QUE VOLEN TENIR
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

OBJECTORS
Prestacions a l'Estat (Assumptes Militars) - Joventut -

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Daniel Ribas, 757 25 49

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats de Mataró interessades en tenir objectors.

OBJECTIUS:

Fer de nexe entre aquestes entitats i l'Oficina per a la Prestació Social.

INDICADORS:

. Nombre d'entitats ateses
. Convenis realitzats
. Nombre d'objectors assignats a aquestes entitats

PRESSUPOST:

Recursos humans propis.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal.

Assessorament a les entitats de Mataró que volen tenir objectors. Orientació sobre
la documentació que cal fer servir.

TEMPORALITZACIÓ Durant tot l'any.

OBSERVACIONS:
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3.5. PSS / SMO

ACCIÓ / ACTUACIÓ: COORDINACIÓ DE LES PLACES DE LA PSS QUE EXISTEIXEN A
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

L'AJUNTAMENT
Prestacions a l'Estat (Assumptes Militars) - Joventut -

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Daniel Ribas, 757 25 49

A QUI VA DIRIGIT?

Als objectors que han destinats a l'Ajuntament.

OBJECTIUS:

Presa de contacte. Selecció de la plaça idònia. Posar en contacte l'objector amb el
responsable de la seva plaça. Tramitació de la documentació. Gestionar els canvis
d'activitat durant els períodes d'activitat.

INDICADORS:

En aquests moments hi ha 28 places d'objectors.

PRESSUPOST:

Recursos humans propis.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal.

Tramitació de tota la documentació dels objectors que fan la PSS a l'Ajuntament.
Seguiment de les incidències. Distribució dels nous objectors en les places
vacants.

TEMPORALITZACIÓ Cada prestació dura 13 mesos. Les places es van cobrint durant tot l'any.

OBSERVACIONS:

ÀMBIT 3: ELS JOV ES I LA CIUTAT
LÍNIES
PRIORITÀRIES

Establir noves
estratègies
d'interacció
comunicativa
ciutadàadministració

OBJECTIUS

• Incrementar la informació i diversificar els
canals de comunicació
• Recollir i traspassar informació sobre les
necessitats dels ciutadans
• Establir diferents canals de divulgació
informativa en funció de la segmentació de la
població per edats i interessos

• Suport a les entitats
• Facilitar la implicació i l'accessibilitat dels
Promoció
joves a moviments participatius de caràcter
associativa i
comunitari
participativa com
a incorporació
• Vincular entitats a processos d'elaboració de
activa dels joves
programes i gestió de serveis per a joves
en la dinàmica
de la ciutat
• Promocionar la participació dels joves en les
qüestions de Medi Ambient de la ciutat

Possibilitar les
relacions dels
joves de la ciutat
amb l'exterior
(comarca, país,
Europa)

ACTUACIONS

> Ampliació del Sidral com a Servei d'informació i comunicació amb més
competències:
- Consulta als joves
- Informació i gestió
- Punt de referència dels diferents programes i serveis del PIJ
(Delegació de l'OFIAC especialitzada en joves)
> Agenda d'activitats i recursos
> Xarxa en el territori:
- Punts d'informació en els centres d'ensenyament
- Punts d'informació en els equipaments comunitaris
Campanyes informatives sobre les diferents temàtiques que recull el PIJ
> Casal d'Associacions:
- Suport infrastructures
- Informació i assessorament
- Formació
- Interrelació entre les associacions
- Difusió de les activitats que desenvolupen les associacions
> Programa de voluntariat
> Consell Municipal de Joventut

> Creació de la Comissió de treball de Medi Ambient dins del Consell Municipal de
Joventut i en coordinació amb el Consell de Medi Ambient

• Promocionar la participació dels joves en les
qüestions de Seguretat Ciutadana

> Participació de membres del Consell Municipal de Joventut en el Consell de
Seguretat i Prevenció

• Potenciar el contacte amb altres pobles:
- Ciutats agermanades
- Països europeus
- Cooperació amb el 3r Món

> Intercanvis juvenils
> Programes europeus per a joves
> Campanya de promoció d'entitats i actuacions en el marc de la cooperació al
desenvolupament

ANNEX: Equipaments i recursos

PLA JOVE - FITXA TÈCNICA
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ANNEX

PROGRAMA

EQUIPAMENTS I RECURSOS

ACCIÓ / ACTUACIÓ: GESTIÓ D'EQUIPAMENTS I RECURSOS
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Àrea de Serveis Personals

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Laura Canet, 758 22 84

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats juvenils, grups i joves de la ciutat

OBJECTIUS:

. Possibilitar que les entitats tinguin espais, infrastructures i recursos per poder
desenvolupar les seves activitats.
. Racionalitzar i rendibilitzar els espais i els equipaments
. Potenciar la participació dels grups i les entitats a la programació d’activitats
obertes a tothom.

INDICADORS:

. Nombre d’espais i equipaments gestionats
. Nombre d’entitats beneficiàries (nombre de sol.licituds i usuaris)
. Nivell de satisfacció de les entitats usuàries
. Tipologia de les entitats i de les activitats

PRESSUPOST:

No hi ha una consignació pressupostària específica.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

(Llista d’equipaments dels diferents serveis)

TEMPORALITZACIÓ Tot l’any

OBSERVACIONS:
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EQUIPAMENTS I RECURSOS

ACCIÓ / ACTUACIÓ: PRÉSTEC DE MATERIAL
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Joventut / P.M.C.

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Albert Cot / Isabel Bermúdez, 798.96.49

A QUI VA DIRIGIT?

Entitats i joves de la ciutat.

OBJECTIUS:

Oferir material tècnic i d'acampada a les entitats i els joves a un preu molt reduït.

INDICADORS:

. Nombre de peticions anuals
. Nombre i tipologia d’entitats sol.licitants
. Detectar mancances

PRESSUPOST:

500.000’- Manteniment material tècnic i d’acampada.

FINANÇAMENT
PREVIST:

Aportació municipal

Servei de préstec de material tècnic i d'acampada per a entitats i joves en general.

TEMPORALITZACIÓ Tot l'any

OBSERVACIONS:
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EQUIPAMENTS I RECURSOS

ACCIÓ / ACTUACIÓ: MUSEU DE MATARÓ
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Museu de Mataró

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Carles Marfà i Riera, 758 24 01

A QUI VA DIRIGIT?

Públic en general

OBJECTIUS:

. Conèixer la història de Mataró i comarca
. Reconèixer diversos objectes del passat

Museu d'història local i comarcal. Es poden veure objectes del passat des de
l'època prehistòrica fins a inicis de segle. Cal destacar la col.lecció de peces
arqueològiques romanes i el fons d'art modernista i contemporani.

INDICADORS:

PRESSUPOST:
FINANÇAMENT
PREVIST:

Entrada gratuïta.

TEMPORALITZACIÓ Tot l'any.

OBSERVACIONS:
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EQUIPAMENTS I RECURSOS

ACCIÓ / ACTUACIÓ: VIL.LA ROMANA DE TORRE LLAUDER
SERVEI/S
RESPONSABLE/S:

Museu de Mataró

PERSONA
RESPONSABLE
I TELÈFON:
DESCRIPCIÓ:

Carles Marfà i Riera, 758 24 01

A QUI VA DIRIGIT?

Públic en general

OBJECTIUS:

Conèixer el món romà i en concret les seves característiques arquitectòniques i
com vivien.

Important vil.la romana de la qual es conserven les habitacions nobles, decorades
amb paviments de mosaic, i la zona de banys.

INDICADORS:

PRESSUPOST:
FINANÇAMENT
PREVIST:

Entrada gratuïta.

TEMPORALITZACIÓ Tot l'any

OBSERVACIONS:

