INFORME ANUAL ANY 2018

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
Nombre de sessions realitzades: 2
Mitjana de participació: 32,5%
Temes tractats
Sessió 01 (17 de gener):








Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del
Consell.
Programació segon trimestre de la Xarxa d’Espais Joves.
Estat dels pressupostos participatius.
Pla Jove Mataró 2018-2022.
Consell Municipal de Joventut: Informe Anual de 2017.
Consell Municipal de Joventut: Pla de Treball de 2018.
Sobrevinguts, precs i preguntes.

Sessió 02 (4 de juny):









Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del
Consell.
Pressupostos participatius.
Memòries Programes de Joventut.
Presentació de l’oferta d’estiu: aprofita l’estiu.
Sales d’estudi per exàmens.
Canvis tècnics al Servei de Joventut.
Garantia Juvenil: nous recursos.
Sobrevinguts, precs i preguntes.

Nivell de debat dels temes tractats




Presentació i aprovació de l’informe anual 2017 i del pla de treball 2018 del
Consell.
Pressupostos participatius.
Exposició i entrega Pla Jove Mataró (2018-2022) a entitats.

Recull d’acords
Sessió 01 (17 de gener):
1. Aprovar les actes de les sessions del Consell celebrades els dies 4/10/2017 i
16/10/2017.
2. Remetre per correu electrònic als membres el Consell la documentació
lliurada durant la sessió, juntament amb la presentació del plantejament
estratègic del Pla Jove x Mataró 2018-2022.
3. Tractar els punts 5 i 6 de l’ordre del dia en la propera sessió ordinària del
Consell.
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4. Obrir un període per a que els membres del consell que ho desitgin puguin
realitzar aportacions en relació al plantejament estratègic del Pla Jove x
Mataró 2018-2022, enviant un correu electrònic a mcomass@ajmataro.cat.
Sessió 02 (4 de juny):
1. Aprovar l’acta de la sessió del Consell celebrat el dia 17/01/2018.
2. Estudiar la proposta de fer un Consell extraordinari per a tractar els temes
5/6 de la sessió del Consell anterior (Avaluació del Consell Municipal de
Joventut del 2017 i Pla de Treball 2018).
3. Presentar les propostes més votades al Consell Municipal de Joventut a la
plataforma Mataró Participa!
Mataró, 21 de gener de 2019
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