RESUM DE LA REUNIÓ

TAULA POLITICO-TÈCNICA COMARCAL DE
JOVENTUT DE L’ALT PENEDÈS
Data: 1 de febrer 2018
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Horari: 19.30 a 21.30h

Convocats/es:
Regidores i regidors, tècniques i tècnics de Joventut dels ajuntaments de la comarca de l'Alt
Penedès: Avinyonet del Penedès, Les Canayes, Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, FontRubí, Gelida, La Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedes, El Pla del
Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí
Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurníu d’Anoia, Santa Fe del
Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles deFoix, Vilafranca del
Penedès, Vilobí del Penedès.

Assistents: 12
1. Josep Maria Tejada (Regidor Ajuntament d’Avinyonet del Penedès)
2. Carme Sibil (Regidora Ajuntament de Font-Rubí)
3. Jaume Julibert (Regidor Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons)
4. Sara Caballero (Tècnica Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons)
5. Montse Medall (Regidora Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia)
6. Ferran Carbó (Regidor Ajuntament de Torrelles de Foix)
7. Anna Gómez (Tècnica de la Direcció General de Joventut)
8. Manel Ros (Sotsdirector de la Direcció General de Joventut)
9. César Herraiz (Conseller de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès)
10. Xavier Lluch (President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès)
11. Àlex Muñoz (Responsable Tècnic de l’Oficina Jove)
12. Núria Pujol (Administrativa de l’Oficina Jove)

1

ORDRE DEL DIA

REUNIÓ COMARCAL DE COORDINACIÓ POLÍTICO-TÈCNICA
1 de febrer del 2018
Horari: 19.30h
Sala de Plens
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

•

Valoració sobre les fitxes de joventut del Contracte Programa del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2017

•

Valoració subvencions Diputació de Barcelona.

•

Valoració dels Programes de Joventut que el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments de
l’Alt Penedès.

•

Plantejament i propostes de treball per a les polítiques de joventut 2018

•

Altres
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ACTA RESUM

REUNIÓ COMARCAL DE COORDINACIÓ POLÍTICO-TÈCNICA
1 de febrer del 2018

•

Presentació
Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, dona la benvinguda a tots
els assistents i fa una breu presentació dels assistents a la taula presidencial, Manel Ros,
sotsdirector General de la DGJ, Anna Gómez, tècnica de Joventut de la DGJ, César
Herraiz, conseller de Joventut del CCAP, Àlex Muñoz, responsable tècnic de OJ i ell mateix.
El president del CCAP, inicia la reunió fent una valoració anual dels anys que ell ha estat
conseller de Joventut, comenta que avui mateix s’ha obert a la casa un nou servei, el servei
de LGTBI, que des de Joventut té un pes important i on hi consta en un apartat exclusiu a la
nova web. En acabar, dona paraula al nou conseller, César Herraiz. Aquest últim, es
presenta, explica que és nou en aquest àmbit i demana tota la col·laboració per tal de fer la
seva feina al millor possible. Seguidament, Manel Ros, sotsdirector General de la DGJ,
excusa a la directora General, Marta Vilalta, per a no poder assistir a la reunió, donat que en
els moments que vivim, políticament parlant, és complicat arribar a totes les reunions que
sorgeixen cada dia. Explica com es distribueix la feina de Joventut des de la DGJ, i remarca
que per a qualsevol cosa a nivell tècnic des de la DGJ es pot contactar amb l’Anna Gómez, i
a nivell comarcal amb l’Àlex Muñoz.
Manel Ros, esmenta les eleccions del 2019 i tot i que es veuen lluny, comenta que s’ha de
dir perquè es faran formacions per als nous regidors i regidores de Joventut.
Es comenta que fa anys que no es feia Pla Comarcal de Joventut, i que per aquest motiu de
cara el 2019-20 es donarà una guia informativa per ajudar a elaborar-lo i adaptar-lo al
territori.

1. Valoració sobre les fitxes de joventut del Contracte Programa del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies 2017

Anna Gómez, explica juntament amb Manel Ros, el canvi que porta el Contracte Programa,
passen un power-point on es visualitza clarament que durà com a avantatge una estabilitat
que pot durar fins a 4 anys. L’inconvenient més gran, és com fer-lo arribar a tots els
municipis de la comarca ja que hi ha molta diferencia en nombre d’habitants.
S’exposa la quantia d’Euros entregats a cada municipi i el criteri que s’ha fet servir. Així
doncs en primer lloc es basa en la població de cada nucli (fitxa 43) i com a import
complementari es mirarà la seva trajectòria i la realitat com a mesures de millora.

Abans des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès no es podia saber la quantitat que rebien
els municipis a cada ajuntament, però ara amb el Contracte Programa, la transparència és
el primer i l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, actua, completa i decideix la justificació per a
cada ajuntament de la comarca.
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2. Valoració subvencions Diputació de Barcelona.
La valoració general que es fa pel que fa a la Diputació és que s’ ha fet una gran retallada a
nivell comarcal pel que fa al finançament directe a Joventut. A l’ Oficina Jove a representat de
passar de 18000€ a 11.000€. Dit això, hi ha municipis que han rebut una retallada més gran a nivell
percentual amb els perjudicis que representa.
Tot això, ha succeït arrel que la Diputació a fet una reorganització pel que fa a la fitxa del Catàleg de
Servei que afecta directament a Joventut. Durant aquest any continuarà tot similar a l’any passat
respecte a pressupost general de la Diputació, però de cara a l’ any vinent, segons avancen alguns
tècnics de la Diputació, hi haurà un canvi a l’ alça perquè fa a recursos econòmics destinats
exclusivament a Joventut. L’ Àlex Muñoz esmenta com a reflexió, segons les suggerències de
tècnics de la Diputació, que estaria bé fer de lobby/grup de pressió de cara a la Diputació per
visualitzar la problemàtica que representa aquesta baixada substancial pel que fa a les subvencions
a la comarca.

3. Valoració dels Programes de Joventut que el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments
de l’Alt Penedès
Tot seguit, Àlex Muñoz explica el punt alci de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès per aquest 2018, s’ha
creat una nova web. Això és important degut a que les persones joves van sempre amb el mòbil, i
aquesta web, permet veure-la i poder-se apuntar a les activitats a través del mòbil i també accedir a
les xarxes socials.
Aquest any s’ha apostat en unes activitats més culturals, no deixant de banda a les activitats que
donen als joves una certificació oficial que els permet accedir al mercat laboral. A les carpetes
s’adjunta la publicitat on s’hi pot veure que es faran cursos de tast de vins, de youtube i de cuina. I
continuant amb els monitors i premonitors de lleure i els conductors de carretó frontal.
S’explica i es visualitza per la web, la campanya #thanmaleducat.
L’objectiu de la Campanya és el de sensibilització comunitària envers al tema, i fer una campanya
global que es pugui treballar en diferents escenaris: instituts, serveis joves i
espais d'oci nocturn,
que es pugui distribuir en els diferents espais on trobem als i les
joves de la comarca.
Tenint l’assessoria de Mobilitat Internacional es donen recursos als tècnics i tècniques de Joventut,
a Serveis Socials i Ocupació. L’assessora ve una tarda cada 15 dies i acull les consultes via correu
electrònic, telefònicament i presencialment.
Seguidament es parla del Punt Mòbil de Salut, s’explica que aquest any es volen fer canvis,
donaran més simplicitat a l’hora del muntatge i més proximitat als joves.

que

El tema de les drogues resulta ser un punt gran a parlar a la reunió i s’explica que els dimarts pel
matí l’Oficina Jove té visites concertades del SAFAD, i que igualment si alguna persona jove vol fer
alguna consulta que pot venir i parlar-ho amb la tècnica del servei.
També s’explica que l’any passat es van fer arribar uns contes a les escoles de primària, dirigit als
alumnes de 6è, que té com a títol “Una setmana per a recordar” i que permet endinsar-se en
l’univers de les noies i els nois i aprofitar allò que està escrit i es llegeix per deixar una porta oberta a
la comunicació, a resoldre dubtes i sobretot, oferir aquest acompanyament tant necessari quan
creixem i ens hem de formar com a persones adultes. Es va pensar en fer un material que pogués
ajudar a crear un clima que afavorís parlar d' alguns d'aquests temes en família.
A conseqüència de parlar de drogues es va treure el tema de les addiccions, sobretot en les TIC
(mòbils, xarxesU) A la taula es va demanar que potser s’hauria de treballar a nivell municipal i
enfocar a les persones joves del grau d’importància que pot generar.
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Per últim s’explica que els municipis en conveni tindran accés a l’apartat “Equipaments
municipals”, des d’aquest espai podran gestionar-ho com una subweb, on podran posar
noticies, activitats, esdevenimentsU del seu poble i els joves que visitin la web, podran
visualitzar tot el que es fa exclusivament al seu municipi. Per localitzar el municipi en qüestió
hi ha un mapa. I cada tècnic/a tindrà el seu usuari i contrasenya per accedir-hi.

Arrel d’ una pregunta es parla de l’ organització de les xerrades als Instituts. S’explica que
aquest any s’ aplicaran nous criteris més concrets donat l’ alta demanda de xerrades dels
instituts. Per una banda l’ Àlex Muñoz es congratula que hi hagi una alta demanda de xerrades
que han augmentat de forma exponencial, però per altra banda comenta que s’ han de prendre
mesures perquè tenim un pressupost acotat.
També s’ esmenta la bona noticia que suposa que Gelida s’ hagi afegit al conveni el que
implicarà tenir un impacte més gran pel que fa als joves de la comarca respecte a xerrades i
altres serveis específics als instituts.
Durant el 2018 es realitzaran xerrades als instituts de Sant Sadurní, Santa Margarida i els
Monjos, Sant Martí Sarroca i Gelida.

4. Plantejament i propostes de treball per a les polítiques de joventut 2018
En primer lloc s’exposa que aquest any es crearà el Pla Comarcal de Joventut, i es demana tot
el suport possible als ajuntaments de la comarca, per tal d’elaborar-lo amb les necessitats més
reals de cada municipi.
Seguidament i demanant suport tècnic, s’explica que aquest 2018 es tirarà endavant el
Forma’t, el programa d’inserció per a joves en risc d’exclusió social, les edats que hi podran
participar seran dels 16 als 29 anys, ambdós inclosos. El programa acollirà a 16 joves de la
comarca que no hagin finalitzat els estudis obligatoris (ESO), i que estiguin en un moment
de no saber on anar, sense feina ni estudis.
S’explica que en la última Taula Tècnica s’ha exposat als tècnics i tècniques que ens facin
arribar els contactes dels joves del seu municipi que estiguin en aquesta situació, per tal que
a finals de març i principis d’abril es puguin fer les entrevistes i iniciar el curs durant el més
de maig. El curs tindrà una durada d’uns 6 mesos aproximadament, fent pausa durant el
més d’agost.

Es conclau la reunió amb una agraïment per part de tots i totes.
I per a qualsevol dubte o consulta us podeu dirigir a l’Oficina Jove de l’Alt Penedès
contactant amb el tècnic responsable de l’OJ, Àlex Muñoz, amunoz@ccapenedes.cat
93.890.00.00 ext 311, i/o amb l’administrativa de l’OJ, Núria Pujol, dinamo@ccapenedes.cat
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