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CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT 

Número sessió: 02/2018 

Caràcter: Ordinari 

Data: 04 de juny del 2018 

Hora: 18:30h 

Lloc: Centre cívic Pla d’en Boet 

 

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec al consell 

Regidora d’Esports, Polítiques de Gènere, Joventut i Convivència Presidenta 

Associació Banshee Errante, Club de Rol Vocal 1/ Vocal 2 

Associació Esplai Rabadà Vocal 

Grup municipal ERC Vocal 

Grup municipal CUP Vocal 

Grup municipal PSC-CP Vocal 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró Vocal 

Tècnica del Servei d’Igualtat i Ciutadania. Programes de Joventut  Secretària 
 

També hi assisteixen:  

Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania  Convidada 
 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució 

Unió General de Treballadors/es 

Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme 

Grup municipal PxC 
 

No hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució 

Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle 

Associació de Veïns de Torre Llauder 

Associació de Veïns de Rocafonda- Esperança- Ciutat Jardí 

Grup municipal ICV-EUiA-E 

Grup municipal PPC 

Grup municipal ICV 

Grup Municipal CIU 

Creu Roja- Assemblea local a Mataró 

Grup Municipal Volem Mataró 
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Ordre del dia: 
 

1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2.       Pressupostos participatius. 

3.       Memòria Programes de Joventut. 

4.       Presentació de l’oferta d’estiu: aprofita l’estiu. 

5.       Sales d’estudi per exàmens. 

6.       Canvis tècnics al servei de Joventut  

7.       Garantia Juvenil: nous recursos. 

8.       Sobrevinguts, precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la reunió: 
 

El Plenari del Consell Municipal de Joventut es constitueix en primera convocatòria a les 18:42h. 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

L’acta s’aprova amb el comentari del vocal de Banshee de que en l’anterior sessió es va dir 
que es faria una sessió extraordinària per parlar dels punts 5,6 de l’anterior Consell que no es 
van fer per manca de temps. 

2. Pressupostos participatius. 

Es presenten les línies generals de la proposta d’enguany dels pressupostos participatius amb 
el suport d’una documentació resum lliurada per email i en paper en el moment de començar 
la reunió. S’explica que en l’edició d’aquest any s’hi destina 1.000.000 d’euros del pressupost 
d’inversions per posar a debat a través de la presentació de propostes a través de persones 
indiciduals, entitats i Consells Municipals (que s’estalvien la fase dels suports i passen a ser 
debatudes en el Consell de Ciutat. 

El vocal de la CUP presenta en nom del seu Grup la proposta d’eixamplar la xarxa de carrils de 
bicicletes per la ciutat. 

La vocal de Rabadà torna a presentar la seva proposta de fa un any de fer els escenaris de 
Cultura accesibles per persones amb mobilitat reduïda i els representants de Banshhe posen 
sobre la taula la proposta de convertir l’antiga escola Menéndez Pelayo en un hotel d’entitats 
d’usos no polivalents. 

Es voten les propostes i surten priorititzades de la següenty manera: 
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- Escenaris accesibles 
- Escola Menéndez Pelayo per convertir-se en hotel d’entitats 
- Eixamplament dels carrils bicis per Mataró. 

Sorgeix el debat (iniciat pel vocal d’ERC-JERC) de sí l’espai de decisió final ha de ser el Consell 
de Ciutat on pensen que les propostes dels i les joves es deixen de banda per l’estigma 
associat a la Joventut. 

3. Memòria Programes de Joventut. 

La Secretària tècnica explica detalladament  a través d’un power point lliurat amb anterioritat 
pel correu electrònic de la convocatòria i en paper en el moment d’iniciar-se la sessió la 
memòria dels programes de Joventut amb tota una sèrie d’indicadors d’impacte sobre els 
diferents eixos de les polítiques de joventut realitzades durant el 2.017. 

4. Presentació de l’oferta d’estiu: Aprofita l’estiu. 

S’explica en general la informació i es destaca l’oferta de cursos d’educació en el lleure que 
s’han planificat des de Joventut: dos cursos de premonitors/es de lleure, un curs de 
monitor/a, un de directors/es i un de CIATE. 

5. Sales d’estudi per exàmens. 

S’exposa la proposta que s’ha planificat de cara als exàmens de juny quan del 28 de maig al 
22 de juny s’habilitaran els centres cívics per estudiar en un horari extens. 

6. Canvis tècnics al servei de Joventut  

Es comenta la marxa del tècnic de programes de joventut, Martí Comas a un altre projecte 
municipal i la substitució per l’Elena Crespo com a secretària tècnica del Consell Municipal de 
Joventut. 

7. Garantia Juvenil: nous recursos. 

Es fa un resum dels recursos de Garantia Juvenil oberts en aquest moment sobretot 
formacions per la inserció juvenil i s’explica el circuit de derivació cap a l’Oficina Jove del 
Maresme en cas de detecció d’algun/a jove amb el perfil del programa. 

8.  Sobrevinguts, precs i preguntes. 

Es fan alguns comentaris sobre la utilitat i el funcionament de l’actual format del Consell. 
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Acords i compromisos: 

 Aprovar l’acta de la sessió del Consell celebrat el dia 17/01/2018. 

 Estudiar la proposta de fer un Consell extraordinari per tractar els temes 5/6 de la 
sessió del Consell anterior (Avaluació del Consell Municipal de Joventut del 2017 i Pla 
de treball 2018). 

 Presentar les propostes més votades al Consell Municipal de Joventut a la plataforma 
Mataró Participa! 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21:50h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Presidenta     Secretària 
Sra. Marisa Merchán Cienfuegos  Sra. Elena Crespo Garcia 

 

Mataró, a 04 de juny de 2018. 

 
 
Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

 Convocatòria a la sessió del Consell Municipal de Joventut. 

 Acta de les sessió del Consell celebrada el dia 17 de gener. 

 Document resum de la programació del 3er Trimestre de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró. 

 Document de l’oferta Aprofita l’Estiu. 

 Power point Memòria del Servei de Joventut del 2017. 

 Resum pressupostos participatius. 

 Fitxa de recollida de propostes pels pressupostos participatius. 
 


