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CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT 

Número sessió: 01/2020 

Caràcter: Ordinari 

Data: 25 de febrer del 2020 

Hora: 19:00h 

Lloc: Centre cívic Pla d’en Boet 

 

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec al consell 

Regidor de Joventut i Ciutat Intel·ligent President 

Grup municipal PSC-CP Vocal  

Grup municipal Ciutadans Vocal  

Grup municipal ECPM-ECG Vocal 

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

 

També hi assisteixen:  

Cap del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana  Convidada 

Coordinadora de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró Convidada 

Tècnica de Suport Servei d’Habitatge Convidada 
 

 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució 

Creu Roja Assemblea Local a Mataró 

Esplai Rabadà 

Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (Fagem) 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 
 

No hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució 

Unió General de Treballadors (UGT) 

Associació Banshee Errante, Club de Rol.  
 

 

 
No hi assisteixen per a no haver estar convocats (doncs la convocatòria es va enviar dies abans de la 
formalització del Decret de nomenament): 
 

Nom entitat/organització/institució 

Grup Municipal ERC-MES-AM 
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Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió celebrada el dia 21/01/2019. 

2. Consell Municipal de Joventut: Informe Anual 2019 

3. Consell Municipal de Joventut: Pla de Treball 2020 

4. Seguiment de l’activitat de la Xarxa d’Espais Joves. 

5. Formació #matarojove segon trimestre.  

6. Referent d’Ocupació Juvenil. 

7. Xarxes Socials: Instagram i Facebook. 

8. Lloguem -Yes, we rent” 

9. Sobrevinguts, precs i preguntes. 

 

 Desenvolupament de la reunió: 

El Plenari del Consell Municipal de Joventut es constitueix en segona convocatòria a les 19:15h. 
 

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

Entrega I aprovació, per part dels assistents, de l’acta corresponent a la sessió anterior del dia 
21 de gener de 2019. 

2.  Entrega de l’Informe de l’Any 2019. 

Es fa entrega els assistents de l’Informe de l’Any 2019. 

La Cap de Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana el llegeix i és aprovat pels assistents. 

3. Pla de Treball de l’any 2020. 

Es fa entrega del Pla de Treball per l’any entrant, 2020.  

El Regidor fa una aportació  per a repensar la participació dintre el Consell Municipal de 
Joventut. Formar grups de treball, obert a les inquietuds dels joves i les joves, organitzats i 
organitzades en taules de treball (educació, medi ambient, habitatge, ocupació, etc). Seria un 
consell obert a entitats, associacions, etc.  

La Cap de Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana el llegeix, i és aprovat pels assistents, amb 
l’observació, per part del vocal del PSC-CP, del fet que, només hi ha una reunió programada 
en data per a una reunió per l’any 2020. 
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4. Seguiment de l’activitat de la Xarxa d’Espais Joves. 

La Coordinadora dels Espais Joves de Mataró, exposa la programació del segon trimestre per 
a la Xarxa d’Espais Joves de Mataró.   

Fa èmfasi en la importància donada a l’activitat de reforç a l’estudi per part dels diferents 
Espais Joves, activitat en la qual sempre hi ha  un educador de base.  

Aquest trimestre s’ha treballat molt la campanya del 8 de març amb els joves i les joves dels 
Espais Joves.  

Exposa l’acte Sorori-Art, que es portarà a terme el proper dissabte 7 de març a la Plaça de 
l’Ajuntament, on hi haurà, debat, exposició, photocall, concerts i activitats per a joves (tallers 
realitzats per entitats de Matarò).  

Remarca també la importància que es continua donant a la perspectiva de gènere i la 
interculturalitat dintre els Espais Joves. Aquests eixos, ja estan integrats en cada activitat, així 
doncs, no es realitzen activitats focalitzades o exclusives per a treballar aquestes 
perspectives.  Cada activitat dels Espais Joves, sigui esportiva, relacional, té incorporades 
aquestes mirades. 

5. Formació #matarojove segon trimestre.  

La Tècnica de Programes del Servei de Joventut comenta les formacions que s’organitzen des 
del Servei de Joventut i que s’ofereixen als joves i a les joves de Mataró. 

Aquest trimestre, a través de les Xarxes Socials, hem formulat preguntes sobre quines 
formacions estarien interessats en realitzar, per tal de tenir-ho en compte a l’hora de fer la 
programació trimestral de cursos i activitats formatives.  

Per a aquest trimestre s’organitzen dues activitats formatives: Monitor/a de Lleure i 
Monitor/a Dinamitzador/a Poliesportiu/va.  

El primer es portarà a terme al Centre Cívic Cabot i Barba, anirà a càrrec de l’Escola Traç i 
s’ofereixen 50 places per a formar joves en el monitoratge en el lleure. Si superen el curs, 
realitzen les pràctiques i aproven la Convocatòria de la Generalitat, obtindran el Carnet de 
Monitor/a en el Lleure. Aquest curs té un format intensiu, durant la setmana santa, aprofitant 
els dies en els quals els joves i les joves no tenen formació reglada.  

El curs de Monitor/a Dinamitzador/a Poliesportiu/va també té un format intensiu. Hi ha 
previsió de realitzar-ho a l’escola Josep Manuel Peramas, durant la setmana santa, i l’impartirà 
el Consell Esportiu de Barcelona. Aquest és un curs que aporta la  necessària per realitzar 
tasques de dinamització d’activitats esportives extraescolars. La formació consta de dos 
mòduls (CIATES) que es poden cursar de forma independent. 
Aquesta formació dóna accés al Registre de Professionals del Món de l’Esport (ROPEC) i també 
a poder treballar com a monitor d’activitats poliesportives extraescolars a ajuntaments, 
centres educatius, AMPAS’s i altres activitats esportives. També en Casals, Estades i Campus 
Esportius durant el període de vacances escolars.  
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6. Referent d’Ocupació Juvenil 

Programa que té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les persones joves de 16 a 
29 anys, des del sistema educatiu al sistema laboral/ocupacional. Se’ls facilita atenció 
especialitzada a les persones joves que ho necessitin, Informació i suport a la inscripció al 
programa de Garantia Juvenil (iniciativa europea per a lluitar contra l'atur juvenil).  

És un programa que està donant molt bons resultats. La Tècnica que ho gestiona té el lloc al 
Centre Cívic Cabot i Barba, però ha descentralitzat el servei dos dies a la setmana, fent  
atencions a L’Espai Jove Rocafonda i a l’Espai Jove Cerdanyola.  

Les persones interessades poden adreçar-se a l’Oficina Jove del Maresme o bé al correu 
electrònic ahernandez@ajmataro.cat. 

7. Xarxes Socials: Instagram i Facebook. 

El Servei de Joventut de Mataró, porta des del juny del 2019, fent ús de les xarxes socials, 
instagram i facebook. 

Actualment tenim 564 seguidors a instagram i van en augment. Tenim un calendari de 
programacions de diferents temes d’interès pels joves i les joves (Oficina Jove, Xarxa d’Espais 
Joves, Formació, Entitats, etc. ) 

Si les entitats volen fer difusió d’activitats pròpies, es poden posar en contacte amb el Servei 
de Joventut, a través de l’email nbenavent@ajmataro.cat, i fer arribar els seus cartells i 
informació, i ho planificarem en l’organització de publicacions dintre del calendari de xarxes.  

8. Lloguem. Yes, we rent. 

La Tècnica de Suport del Servei d’Habitatge ve a explicar els membres del Consell, el projecte 
“Lloguem. Yes, We Rent”. 

Aquest és un projecte que vol transformar el mercat de lloguer de l’habitatge a Mataró, 
proposant una relació justa i beneficiosa per a tothom. Ofereix a les persones propietàries 
garanties de cobrament i facilitats en la reforma i gestió, ofereix a les persones llogateres, 
accés a un habitatge assequible amb valors socials i solidaris, i ofereix a la ciutat donar vida als 
habitatges desocupats i dinamitzar el teixit associatiu amb noves cooperatives de lloguer. 

Les persones llogateres participen a través de la formació d’una cooperativa. Aquesta 
cooperativa gestionarà el programa de captació, generant un fons econòmic per a garantir els 
lloguers i finançar obres d’adequació, entre d’altres. 

La cooperativa recull els requisits per a ser sòcia i per a accedir a un habitatge: ingressos 
mínims i màxims, tipologia de la llar, etc. L’administració local vetllarà per a que s’incorporin 
criteris socials i de gènere.  

Els requisits per a ser cooperativista són voler accedir a un habitatge a Mataró per sota del 
preu del mercat i tenir ingressos regulars, voler formar part d’un projecte cooperatiu, estar en 
disposició d’aportar implicació en el projecte a través de la participació activa en les tasques 
de la cooperativa.  

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
https://www.mataro.cat/ca/temes/joventut/oficina-jove-del-maresme-sidral
mailto:ahernandez@ajmataro.cat
mailto:nbenavent@ajmataro.cat
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La Tècnica de Suport del Servei d’Habitatge comenta que aquest és un projecte pensat per a 
joves, i que, cadascú dintre la seva àrea, faci difusió del projecte. 

El representat d’ECPM dóna la seva opinió, aportant que creu que aquest és un projecte que 
feina molta falta a Mataró.  

Les persones interessades en participar en aquest projecte cooperatiu, han d’adreçar-se a la 
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró: Cafè de Mar, carrer de Santa Rita, número 1. 
lloguem@cooperadorsdemataro.coop.  

9. Informacions diverses 

Des del Servei d’Estratègia i Governança, ens comenten que enguany es porten a terme uns 
nous Pressupostos Participatius, que aquest procés s’iniciarà en breu. Els mantindrem 
informats sobre el tema.  
 
La cap de Servei informa sobre la propera SIOP (Setmana d’Informació i Orientació 
Professional), que es portarà a terme a Mataró del 23 al 27 de març a l’Espai Gatassa. Les 
inscripcions a les activitats s’obriran a partir del 6 de març.  

 

10. Sobrevinguts, precs i preguntes. 

No hi ha cap per part dels membres del Consell.  

Acords i compromisos: 

 Aprovar l’acta de la sessió del Consell celebrat el dia 21/01/2019. 

 Aprovació de l’Informe de l’Any 2019 i Pla Anual 2020. 

 Entregar en format digital, previ al Consell, i no en paper, la informació que hagi de ser 
revisa durant el Consell. 

 

 
Sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 20:17h. 
 
 
 
 
President     Secretària 
Sr. Daniel Hurtado Díaz                               Sra. Natàlia Benavent Boada 

 

 

Mataró, a 14 de maig de 2021 

 

mailto:lloguem@cooperadorsdemataro.coop
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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 21 de febrer de 2020. 

 Informe anual de l’any 2019 i Pla Anual 2020. 

 Document resum de la programació del 2n Trimestre de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró. 

 Cartells informatius dels cursos de Monitor de Lleure i Monitor Dinamitzador Poliesportiu.  

 Fulletó informatiu del projecte Lloguem-Yes, we Rent! 

 Informe Xarxes Socials Setembre 2019. 
 

 


