CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
Número sessió: 01/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 23 de febrer del 2021
Hora: 18:30h
Lloc: Telemàtica a través Plataforma Zoom

Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució
Regidor de Joventut i Ciutat Intel·ligent
Grup municipal PSC-CP
Grup municipal Ciutadans
Grup municipal ERC-MES-AM
Esplai Rabadà
Enlleura’t
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Creu Roja Assemblea Local a Mataró
Tècnica del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana. Programes de Joventut

Càrrec al consell
President
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretària

També hi assisteixen:
Cap del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
Coordinadora de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró
Tècnica del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana

Convidada
Convidada
Convidada

No hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (Fagem)
Unió General de Treballadors (UGT)
Associació Banshee Errante, Club de Rol.
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Ordre del dia:
1.

Lectura i aprobació de l’acta anterior.

2.

Consell Municipal de Joventut: Informe Anual 2020

3.

Consell Municipal de Joventut: Pla de Treball 2021

4.

Adaptació de les activitats del Servei de Joventut a les mesures COVID19.

5.

Procés d’avaluació parcial del Pla Jove

6.

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

7.

Noves propostes formatives #matarojove.

8.

Sobrevinguts, precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió:
El Plenari del Consell Municipal de Joventut es constitueix en primera convocatòria.
Hi ha diverses incidències tècniques de la plataforma Zoom durant el desenvolupament de la
reunió que dificulten el seu funcionament.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
Es procedeix a fer la lectura, de l’acta corresponent a la sessió anterior del dia 25 de febrer de
2020.
El membre del grup municipal ERC-MES-AM fa l’observació que ells no van poder participar a
la sessió del Consell anterior doncs no van rebre la convocatòria. Es comenta que no van
rebre la convocatòria perquè va ser enviada abans que sortís el nomenament via decret.
S’acorda fer-ho constar a l’acta anterior, per temes de transparència, i, es procedirà a refer
l’acta on no van poder assistir per aquest motiu.
2.

Entrega de l’Informe de l’Any 2020.
Es fa entrega els assistents de l’Informe de l’Any 2020.
Un any marcat totalment per la pandèmia, els seus efectes i la situació d’incertesa que afecta
a tots els nivells, programes , activitats i a tota la ciutadania en general.
Des del Servei de Joventut ens hem adaptat en tot moment a les mesures i a les normatives,
quan no s’han pogut realitzar han estat anul·lades, i quan ens ha estat permès, les hem
adaptat i s’han pogut portar a terme.

3. Pla de Treball de l’any 2021.
Es fa entrega del Pla de Treball per l’any entrant, 2021, estem a l’expectativa de com
evoluciona la pandèmia i de quina serà l’adaptació de les activitats coordinades des del Servei
de Joventut a les noves mesures.
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El membre del grup municipal ERC-MES-AM fa l’observació que, per normativa, s’han de
realitzar dues reunions a l’any i el Pla de Treball només recull una.
El President comenta que, aquest, és un document que es pot refer sense cap problema, i es
pot incorporar una reunió més.
4. Adaptació de les activitats del Servei de Joventut a les mesures COVID19
Els serveis socioeducatius del Servei, que gestionen els Espais Joves, van adaptar les seves
activitats en modalitat telemàtica, en un primer moment, posteriorment, a l’estiu, es van
portar a terme les activitats corresponents a l’Estiu Jove, amb caràcter presencial, grups
bombolla, etc.
L’inici del curs al setembre va començar amb normalitat, complint les mesures de seguretat,
grups bombolla, mascareta i distància.
A l’octubre, es va haver de tancar per normativa, i es va tornar a reobrir al novembre.
L’equip tècnic de Joventut ha estat combinant el teletreball amb la presencialitat. Aquelles
persones que, dintre les seves funcions tenen assignades tasques d’atenció a joves, quan la
normativa ho ha permès, han tornat a fer atencions presencials amb cita prèvia.
D’altra banda, per a la resta, s’ha prioritzat el teletreball.
5. Procés d’avaluació parcial del Pla Jove
La Tècnica de Joventut explica en quin moment es troba l’avaluació parcial del Pla Jove.
El Pla Jove x Mataró 2018-2022, és una eina de treball transversal que constitueix el marc de
referència per definir, impulsar i coordinar les actuacions que es desenvolupen amb l’objectiu
de donar resposta a les demandes i necessitats de la població juvenil de la ciutat.
La seva principal missió, fomentar l’autonomia com un principi universal per a les persones
joves, es desenvolupa entorn 5 grans eixos d’actuació que engloben tots aquells àmbits que
impacten de forma directa sobre la vida de les persones joves: la promoció de l’emancipació
(Eix 1), fer-los protagonistes de la transformació social (Eix 2), treballar per una concepció
integral del benestar que incorpori la salut, l’oci, el lleure i l’esport (Eix 3), treballar per una
ciutat sostenible i accessible en un territori cohesionador (Eix 4) i esdevenir punt de
referencialitat de les polítiques de joventut (Eix 5).
En aquest sentit, el Pla entén l’avaluació com una eina indispensable tant per a obtenir
informació sobre els resultats de les polítiques, els processos i agents que hi han estat
implicats, com també des d’una concepció vinculada a l’impacte de les polítiques en relació
amb els objectius proposats.
El procés de seguiment consisteix en una sèrie d’instruments i processos que informen
fonamentalment sobre l’estat de compliment de les mesures que recull el Pla.
A principis de 2021 s’ha portat a terme un procés d'avaluació intermèdia del Pla. S’ha portat a
terme una recollida més exhaustiva d'informació entre els diferents serveis implicats: s’ha
recollit el grau d'implementació de cada acció (amb valors numèrics), així com els indicadors
associats a cada acció. A més d'aquest seguiment de totes les accions, per a l'avaluació
intermèdia també s'utilitzaran altres mètodes que permetran conèixer altres aspectes
vinculats a l'execució del pla: per una banda, es portarà a terme una trobada de la taula
tècnica i per l'altra es realitzarà un procés participatiu amb joves i una enquesta
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6. 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, actualment es realitza en modalitat presencial, complint
la normativa COVID.
L’equip d’Educadors estar treballant per a continuar donant suport a l’estudi, dinamització
socioeducativa, promovent la plena ciutadania i la igualtat d’oportunitats, donar a conèixer
les iniciatives i opinions de les persones joves i promovent el seu desenvolupament personal.
Dintre els Espais Joves es treballa en diferents espais: espai de trobada, suport a l’estudi, aula
d'estudi autònom, espais multimèdia, sales de joc, sales de formació, punt d'informació
juvenil i atenció a famílies
7. Noves propostes formatives #matarojove
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.
La formació en el lleure es troba molt consolidada i té una bona resposta per part de la
ciutadania (Premonitors/es, Monitors/es, Directors/es), també els monogràfics
d’especialització dintre del lleure (Vetlladors, especialització físico esportiva, etc.).
A la campanya de Nadal (desembre-gener) vam incloure formació en Robòtica i Programació,
amb bona acceptació per part dels joves i les joves.
S’estan explorant noves formacions dintre l’àmbit tecnològic i esportiu, per a incloure dintre la
programació trimestral de matarojove.
8. Informacions diverses
El Regidor i la Cap de Servei informen sobre el fet que s’està treballant en un nou
emplaçament per a l’Espai Jove de Rocafonda.

9. Sobrevinguts, precs i preguntes.
No hi ha cap per part dels membres del Consell.
Acords i compromisos:


Refer l’acta corresponent a la sessió del 25/02/2020.



Aprovació de l’Informe de l’Any 2020.



Revisar el Pla de Treball per a l’any 2021. Incloent-hi, com a mínim dues reunions.
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Sense més temes a tractar, es tanca la sessió 19.30 hores.

President
Sr. Daniel Hurtado Díaz

Secretària
Sra. Natàlia Benavent Boada

Mataró, a 4 de març de 2021

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic:





Convocatòria a la sessió del Consell Municipal de Joventut.
Acta de la sessió del Consell celebrada el 21 de febrer de 2019.
Informe any 2019.
Pla Anual any 2020.
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