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1- Presentació
El Pla Local de Joventut de Montmeló (PLJ) és l’instrument que ha d’ajudar a
ordenar i definir les actuacions municipals en matèria de joventut, implicar els
agents socials del territori i els i les joves en una estratègia conjunta d’actuació.
Per tant, cal concebre el PLJ com una eina i no com un objectiu final en sí
mateix, en la mesura que la qüestió no és tenir un Pla per tenir un document
aprovat, sinó que ha de servir per establir una estratègia global en matèria de
joventut que ajudi a impulsar polítiques destinades a millorar les condicions de
vida dels i les joves de Montmeló.
En aquest sentit, és tant important el contingut del Pla com el propi procés
d’elaboració i la seva implementació. Per aquest motiu, el procés de definició ha
contemplat elements estratègics, com per exemple, implicar a tota l’organització
municipal i els agents socials i els propis joves no només en la fase
d’implementació sinó també en la d’elaboració. El PLJ, per tant, ha requerit i
requereix de la implicació dels responsables municipals, tant tècnics com polítics.
El PLJ parteix d’un anàlisi de la realitat juvenil (anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la
situació dels joves), del mapa de recursos existents al municipi, així com d’un
procés de reflexió col·lectiu on han intervingut els diferents agents implicats:
polítics, tècnics, agents socials i joves.
D’altra banda, cal tenir en compte el nou marc normatiu i en aquest sentit la
nova llei de polítiques de joventut incorpora algunes novetats i reptes, entre
les que volem destacar:

Ordenació de les polítiques de joventut i delimitació de
competències i responsabilitats.

La LPJ endreça i regula les polítiques de joventut que duen a terme
les diferents administracions: des de l’àmbit autonòmic fins a l’àmbit
local (Ajuntaments i consells comarcals).
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Quan la Generalitat va assumir
la competència exclusiva en
matèria de joventut, es van
anar impulsant diverses
actuacions, però no va ser fins
l’any 2000 que es va disposar
d’un instrument estratègic
d’ordenació i planificació: el Pla
Nacional de Joventut de
Catalunya (PNJCat). Amb
l’aprovació de la Llei 33/2010
de polítiques de joventut (LPJ)
- es crea un marc jurídic per
regular i blindar aquesta
competència.

L’emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut
La LPJ defineix les persones joves com un col·lectiu majoritàriament
immers en processos formatius, d’inserció laboral i d’emancipació
domiciliària, dels quals es deriven unes identitats i actituds similars. Les
trajectòries personals dels i les joves, doncs, vénen fortament
condicionades per una sèrie d’aspectes nuclears: habitatge, formació i
treball. Això converteix la gent jove en un col·lectiu especialment
vulnerable. La necessitat d’atendre les necessitats derivades de tots
aquests factors ha convertit el suport a l’emancipació juvenil en el pilar
central de les polítiques de joventut catalanes.

Una aposta per la participació juvenil
Malgrat fer un èmfasi especial en l’emancipació juvenil, la LPJ no deixa
de banda la participació, un eix de treball al qual les polítiques de
joventut sempre han donat molta importància. La llei fa una referència
explícita a la necessitat que les administracions potenciïn la participació
juvenil en la vida pública.

Per tant, el PLJ de Montmeló s’emmarca en aquest àmbit local d’actuació, com
una eina que ha d’orientar, planificar i coordinar les diferents actuacions
adreçades als i les joves del municipi.
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2- CRITERIS GENERALS
Per fer possible el PLJ de Montmeló, s’han tingut en compte alguns criteris
bàsics i premisses que han orientat el treball en les successives fases del
projecte.
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3-PROCÉS METODOLÒGIC
D’ELABORACIÓ
La metodologia utilitzada per elaborar el PLJ aborda la realitat dels i les joves i
les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva quantitativa,
qualitativa i participativa dels agents que intervenen. El procés ha comptat amb
dues grans fases: Fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat; i Fase de definició i
disseny del Pla. A partir d’aquí, caldrà iniciar la Fase d’implementació i avaluació:

Fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat juvenil
Aquesta primera fase tenia com objectiu principal l’aproximació al coneixement
de la realitat juvenil de Montmeló des d’un vessant quantitatiu (anàlisi
sociodemogràfic), qualitatiu (mapa de visions) i la identificació dels recursos i
serveis existents (mapa de recursos).
Aquest treball es va iniciar amb la presentació del procés tant als responsables
polítics com als responsables tècnics de l’Ajuntament. A partir d’aquí es va iniciar
el treball de camp pròpiament dit que va consistir en:
• L’anàlisi sociodemogràfic de la població
• La identificació del mapa de recursos i les polítiques de joventut del
municipi.
• L’anàlisi qualitatiu de la realitat jove a partir de les percepcions dels
diferents agents: polítics, tècnics, joves de 12 a 35 anys i altres agents
del territori.
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Aquesta fase es va
desenvolupar àmpliament al
llarg de l’any 2008 a partir
d’una proposta metodològica
consensuada de manera
mancomunada amb 11
municipis de la comarca i el
propi Consell Comarcal del
Vallès Oriental

En aquest procés es van realitzar sessions de treball amb els següents
col·lectius:
Responsables polítics del govern i l’oposició.

Tècnics i tècniques municipals.
Entrevistes en profunditat amb professionals i
agents socials (coordinador pedagògic de l’INS,
infermera del CAP Montmeló, ex-tècnic de
joventut, policia local).

Entitats del municipi
Joves no associats.

Sessions a l’institut de secundària del municipi,
amb els alumnes de tots els cursos des de 1r
d’ESO fins a 2n de Batxillerat i Cicles
Formatius.

Accions de dinamització i recollida d’informació
a locals amb presència de joves i al Rockmeló

Així mateix aquesta fase va finalitzar amb un Fòrum jove on es va fer el retorn de
la diagnosi realitzada i es va definir les principals línies d’actuació que havia de
desenvolupar el futur Pla local de Joventut. En aquest Fòrum jove van participar
els diferents agents del procés: polítics, tècnics i tècniques municipals, agents
socials i joves del municipi.

Fase de propostes i pla d’acció
A partir del Diagnòstic realitzat es va iniciar un treball tècnic i polític intern per tal
d’avaluar les diferents necessitats identificades, analitzar les actuacions que
s’estaven impulsant i mesurar el grau de resposta a aquestes necessitats.
Aquest procés tècnic i polític ha estat feixuc i discontinu en el temps, donat que
paral·lelament ha calgut donar resposta a altres projectes i actuacions que
depenen de la mateixa regidoria. Una vegada superades aquestes aturades, s’ha
elaborat el Pla, tenint en compte unes bases que l’inspiren i orienten.
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4-BASES DEL PLA
El Pla local de joventut de Montmeló aborda els diferents àmbits possibles
d’intervenció de les polítiques de joventut amb la finalitat d’esdevenir un pla

Les polítiques de joventut es

integral i global. Les bases d’aquest pla pretenen establir uns elements

conceben a partir de tres

d’anàlisi comuns a totes les accions establertes, derivats de les polítiques de

principis bàsics; la

joventut que s’han de desenvolupar al municipi.

transversalitat o

La missió del PLJ resumeix la filosofia del projecte i es desplega mitjançant
una visió i uns objectius generals amb la voluntat de donar resposta a les
mancances i necessitats detectades.

interdepartamentalitat, la
participació i la
interinstitucionalitat. Aquests
principis són els elements
bàsics que inspiren la

MISSIÓ

metodologia de treball del PLJ

La Regidoria de joventut coordina i gestiona els serveis i recursos adreçats
als i les joves de Montmeló. Entenem la joventut com un període que s'inicia
amb la pubertat i que finalitza amb l'assoliment de l'autonomia personal del
jovent, una transició que oscil·la entre els 12 i els 35 anys. Pretenem garantir
l'accés del jovent als múltiples recursos presents en el seu entorn,
promovent la seva participació en la societat de la qual formen part, per tal
que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d'oportunitats el seu propi
projecte personal i col·lectiu. Aquest procés, així mateix, ha de permetre
capacitar el jovent i dotar-lo progressivament d’autonomia per la recerca de
solucions als reptes i necessitats que la societat els planteja.

VISIÓ
Transversalitat i interdepartamentalitat
El PLJ pretén intervenir, de manera integral, en tots els aspectes de la vida
del jovent: educació, salut, treball, habitatge, mobilitat, cultura, etc., Per això
es requereix que les polítiques de joventut siguin desenvolupades de manera
transversal i puguin incidir en tots els àmbits de la vida del jove. La
transversalitat es basa en la implementació per part tots els agents i de
forma coordinada de polítiques adreçades a la joventut. Permet unificar
actuacions i facilita la flexibilitat en les respostes que es donen des de
l’organització municipal. S’intenta atendre, així, a la joventut des de totes les
perspectives possibles i, per tant, s’incideix necessàriament en àmbits de
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gestió propis d’altres departaments de l’Ajuntament. Les polítiques de joventut
han de ser necessàriament transversals per tal de promoure canvis d’actitud i
nous estils de treball que afavoreixin les lògiques d’integrar, de sumar, de
compartir. Impulsar aquesta transversalitat, però, no depèn exclusivament dels
responsables de joventut, sinó que és una responsabilitat compartida per tota
l’organització.

Participació
Cal donar veu al jovent del municipi per tal d’apropar-los les polítiques i crear
dinàmiques i processos per facilitar la intervenció dels joves en aquestes
polítiques. Aquesta participació ha de servir per poder construir col·lectivament
cultura participativa i facilitar que les persones joves puguin vincular-se i formar
part dels processos de presa de decisió: personalment, per construir el propi
projecte de vida, i col·lectivament, per incidir en les relacions i l’entorn que els
envolta. En aquest sentit, és clau la predisposició de l’Ajuntament a cedir
realment poder en la capacitat de decisió sobre els afers públics i a potenciar la
corresponsabilitat en les actuacions.

Les persones joves poden participar en les polítiques de joventut a través de la
pròpia acció o de la interlocució i el diàleg amb l’Ajuntament.

‐ La interlocució: és una condició prèvia a qualsevol altra actuació que es
vulgui emprendre. Una bona política de joventut ha de garantir un nivell
raonable d’interlocució juvenil. El departament de joventut té l’obligació
de garantir que a la banda de l’Ajuntament hi hagi sempre persones
destinades a la missió principal de comunicar-se i interlocutar amb el
jovent. És necessari disposar d’espais i equipaments especialitzats que
ho facin possible, que facilitin la interlocució amb joves.

‐ L’acompanyament a joves és donar un pas més enllà de la simple
interlocució o prestació de servei. És molt probable, que la primera
vegada que un jove s’apropa a l’Ajuntament, ho faci a través del
departament de joventut. Sovint no n’hi ha prou de respondre el seu
dubte i donar-li el servei, sinó que cal fer un seguiment i acompanyar-lo,
fer-li costat i anar-li mostrant els diferents recursos a què ha de poder
tenir accés en cada estadi de la seva evolució. Un Ajuntament que es fa
present acompanyant amb discreció, però amb eficiència, és un
Ajuntament que educa al mateix temps que presta servei.
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‐ La promoció de la joventut l’han de fer els professionals de joventut. Els
objectius principals del departament de joventut és generar serveis,
recursos i programacions que garanteixin al jovent la possibilitat de viure
i desenvolupar-se personalment amb plenitud.

Interinstitucionalitat
La interinstitucionalitat es refereix a la racionalització i coordinació de les
polítiques de joventut de les diverses institucions i administracions, amb la
finalitat de col·laborar per oferir serveis al jovent. L’Ajuntament de Montmeló,
com a ens local compte amb recursos limitats i necessita d’aquesta col·laboració
per poder donar resposta als i les joves del municipi. Per tant, hem de treballar
conjuntament, amb les administracions que tenen les competències que a
nosaltres ens manquen i coordinant-nos conjuntament amb les competències
que compartim.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

El Consell Comarcal, com a administració de segon nivell, dóna suport als
municipis per a que desenvolupin les seves polítiques de joventut de proximitat.
El Pla comarcal de joventut recull els principals objectius, programes i projectes
fruit de les demandes, necessitats i prioritats municipals. S’ha constituït com una
eina flexible compartida amb el territori per adaptar-se a les diferents demandes
dels municipis tot contribuint a definir, coordinar i impulsar les polítiques de
joventut. El context futur de les polítiques de joventut preveuen canvis
substancials que poden reformular plantejaments generals en la matèria: nova
llei de polítiques de joventut i aplicació de la mateixa; possibles canvis en la
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delegació de competències en els consells comarcals en joventut; prova pilot
d’una oficina d’emancipació jove a la comarca...i dins d’ aquests canvis la nova
temporalitat del Pla Comarcal de Joventut a 4 anys amb dos plans d’ actuació
bianuals.

A grans trets destaquem alguns programes d’abast comarcal que poden tenir
una especial incidència al municipi.
Programa 1 : Coneixement de la comarca
Aquest programa ha de permetre elaborar amb més profunditat la diagnosi de la comarca i conèixer
millor les polítiques de joventut de la comarca, establir línies de treball amb els professionals de

Les polítiques de joventut
d’abast comarcal al Vallès
Oriental han fet un recorregut
de maduració, tot passant per
una aposta clara per conèixer
com estaven les polítiques de
joventut dels municipis de la
comarca al 2005, a generar
espais per construir línies
estratègiques per abordar
temes substancials com
l’ocupació, l’accés a
l’habitatge, la formació, la
participació dels i les joves o
els plans locals de joventut.

joventut, associar interessos generals de la comarca i crear projectes comuns.
Programa 2 : Suport, coordinació i treball en xarxa
Aquest programa engloba totes aquelles accions de suport, informació i assessorament als municipis
que es realitzen des de l‟Àrea de joventut del Consell Comarcal per a la millora de les polítiques
locals de joventut. A més, també engloba les accions de coordinació i de foment del treball en xarxa i
la cooperació intermunicipal a través de l‟organització i coordinació dels plenaris, grups de treball,
espais formatius, etc (projectes Fem Xarxa!, Formació a mida, jornades temàtiques)
Programa 4 : Suport a l’emancipació juvenil
La formació i el treball són dos dels pilars principals perquè una persona aconsegueixi la seva
autonomia personal i pugui crear el seu propi projecte de vida. Els projectes i accions englobades en
aquest programa poden facilitar la presa de decisions a que cada jove s‟enfronta, i contribuir així a la

El paper del Consell
Comarcal ha anat
consolidant-se com un
referent per donar suport als
municipis per que aquests
desenvolupin les polítiques
de joventut amb la proximitat
que es requereix, deixant
enrere accions dirigides

seva emancipació i realització personal. Aquest programa ha de permetre donar suport, establir
canals de comunicació i treball en xarxa entre professionals de diferents àrees i disciplines de la
comarca per a la planificació i execució de les polítiques específiques (habitatge, ocupació, salut) que
faciliten el camí de l‟emancipació del i la jove.

Programa 5 : Foment de la participació
Des d’aquest programa es pretén oferir suport als municipis tant per portar a terme processos
participatius amb joves com per treballar la participació des de la dinamització juvenil. També inclou
el suport (econòmic) per a la formació en el lleure ja que es valora que és una acció que pot millorar
qualitativament i quantitativament la formació dels i les joves que formen i/o formaran part del teixit
associatiu de la comarca.
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Des d’ una visió més pràctica
el Pa contempla dos eixos
vertebradors, participació i
tecnologies de la Informació i
diferents línies d’actuació
organitzades en temàtiques:
habitatge, treball, educació,
salut,cultura i lleure, mobilitat;
tot desenvolupant cadascuna
d’ elles en programes i
projectes amb objectius
propis

Diputació de Barcelona
L'Oficina del Pla Jove de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona dóna suport a les polítiques locals de joventut dels municipis de la
província. Els eixos de treball de la Oficina són.
El suport als municipis en matèria de polítiques de joventut.
El treball conjunt amb les àrees i serveis de la Diputació de Barcelona
per incloure l'àmbit de joventut en les seves agendes de treball.
Sensibilització social en quant a la condició juvenil i el paper actiu que
han de tenir els joves en la definició i constitució d'una ciutadania activa
basada en la igualtat i la cohesió social.
A nivell de Montmeló el suport que es rep és, principalment econòmic, de
material i de formació, per afavorir el desenvolupament d’algunes actuacions de
joventut.
Programa PIDCES és el Programa Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària,
iniciativa de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina del Pla
Jove oberta a tots els municipis de la província de Barcelona que desenvolupen actuacions als
instituts per tal de promoure la informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants.
Montmeló està adherit al protocol de PIDCES, i per tant, rep subvenció i material de suport, per
aquest concepte.

Catàleg d’activitats: La Diputació de Barcelona ofereix un catàleg d’activitats, un 50% del cost de
les quals subvenciona. A Montmeló oferim tallers de salut per als joves dels Instituts que estan
inclosos al Catàleg i, per tant, subvencionats per la Diputació de Barcelona.

Formació. La Diputació de Barcelona ofereix un programa de formació bastant ampli per atendre les
necessitats del tècnics municipals. L'Oficina del Pla Jove de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania també
organitza anualment les Jornades de Polítiques Locals de Joventut, amb l'objectiu d'afavorir un espai
de reflexió i de proposta per a la definició i execució de les polítiques de joventut a l'àmbit local.

Generalitat de Catalunya
La prioritat del Govern en matèria de Joventut és impulsar l’emancipació dels
joves i les joves i fomentar la seva participació en tot allò que els envolta. La
Direcció General de Joventut ofereix suport econòmic, tècnic i de formació als
diferents municipis del territori, amb la finalitat d’ampliar la implementació de les
polítiques de Joventut. Té per objecte prestar serveis a la joventut, executar
programes i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat
desplegui en aquesta matèria, a més d’assessorar els ens locals en polítiques
de joventut.
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La Direcció General de
Joventut, és l’organisme
encarregat de definir, de
coordinar i d’impulsar les
polítiques de joventut de la
Generalitat de Catalunya

OBJECTIUS GENERALS DEL PLJ DE MONTMELÓ
Els objectius generals del Pla Local de joventut són:

Promoure joves crítics, amb valors propis, autònoms i amb llibertat per
prendre decisions.
Consolidar els canals de comunicació que facilitin l’establiment de
mecanismes d’interlocució entre el consistori i la joventut.
Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos per part dels joves
(salut, habitatge, ocupació, formació i mobilitat).
Contribuir al desenvolupament social dels joves, oferint eines i recursos per a
la seva emancipació i autonomia personal.
Promoure entre els joves l’experimentació i creativitat com a via de
creixement personal i social, tant a través de les manifestacions artístiques
com de l’expressió de la cultura juvenil implicada en el temps d’oci.
Fomentar la participació del jovent a través d’una política activa de
dinamització que, a més de facilitar la seva presència en la vida pública de la
ciutat, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels
interessos juvenils.
Dissenyar politiques de joventut inclusives perquè Montmeló esdevingui un
únic espai on tothom tingui capacitat per a sumar.

DESTINATARIS
El públic objectiu al qual s’adreça el PLJ el constitueixen els joves d’edats
compreses entre 12 i 35 anys. Tot i que la Llei 33/2010 de politiques de joventut
se centra en les edats compreses entre els 15 i els 30 anys, en alguns aspectes
s’ha ampliat la franja des dels 12 anys, atès que bona part dels serveis de
joventut s’adrecen ja a la població de secundària i fins a 35 anys per incloure els
paràmetres de joventut que s’utilitzen a l’hora de definir les polítiques d’habitatge
per a joves. Per aquest motiu i atenent a la diversitat d’edats, el PLJ treballa
cadascuna de les actuacions de manera segmentada, tenint en compte el públic
al qual s’adrecen. S’ha de tenir en compte que no totes les actuacions del Pla
s’adrecen a tots els i les joves, sinó que cadascuna es dissenya específicament
per a un tram d’edat en concret.
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5- EIXOS D’ACTUACIÓ,
ÀMBITS D’INTERVENCIÓ,
OBJECTIUS I ACCIONS
El Pla local de Joventut de Montmeló es desenvolupa a partir de quatre eixos
que vertebren l’actuació municipal. Aquests eixos agrupen àmbits d’intervenció
que pretén abordar la política local de Joventut, a partir de la diagnosi de la
realitat efectuada. Aquesta estructura permet centrar i visualitzar les prioritats
d’intervenció del Pla local de joventut i transmet de manera clara els projectes
que volem desenvolupar pel que fa al jovent. Cadascun dels eixos contempla uns
objectius i un conjunt de programes o actuacions que responen als objectius de
l’eix.
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EIX 1:

VIURE A MONTMELÓ

El primer pas cap a la ciutadania de ple dret és facilitar l’emancipació de la gent
jove, concentrant els esforços a reduir els condicionants que la dificulten i ajudant
les persones joves a construir el seu propi projecte de vida. Emancipar-se
comporta tenir llibertat d’acció i, en conseqüència, responsabilitat. Entre els
elements fonamentals d’aquesta emancipació hi ha aspectes aparentment
materials i econòmics que vertebren aspectes socials, culturals i simbòlics amb
relació a una integració real, participativa i en igualtat de condicions. La qualitat
del sistema educatiu i de la formació professional, l’adquisició d’hàbits
saludables, són factors que contribueixen a la millora de les trajectòries vitals.

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ I FORMACIÓ
L’educació és un procés que dura tota la vida i la seva finalitat és contribuir al
ple desenvolupament de persones autònomes, solidàries, responsables i
compromeses. La UNESCO reconeix tres tipus d’educació; l’educació formal (és

L’INS Montmeló ofereix, a
més

del

batxillerat

humanístic-social, tecnològic

aquella que es dóna als centres educatius), l’educació informal (la que es dóna a

i científico-sanitari, els cicles

la família, grups d’amics, mitjans de comunicació,..) i la educació no formal

formatius de grau mitjà de la

(activitats educatives fora dels sistema reglat, per exemple l’educació en el

família

lleure). Cadascun d’aquests tipus d’educació desenvolupa una funció important i

d’Estètica i Perruqueria. Els

complementària.

joves

d’Imatge,

que

volen

CF

estudiar

altres especialitats de CFGM,
es desplacen als municipis

Els objectius del PLJ en l’àmbit de l’educació són:

veïns,

com

Granollers,

Mollet,...

•

Planificar un creixement dels serveis i equipaments educatius preveient les
necessitats futures.

•

Potenciar l’ús polivalent de tots els equipaments educatius del municipi.

•

Reforçar la iniciativa de les sales d’estudi,

recursos

•

Potenciar el treball conjunt i la coordinació entre els serveis municipals i

alumnes i joves que no acaben

l’INS ja existent

l’ESO o aquells que l’acaben

Diversificar i ampliar l’oferta de cicles formatius a l’INS, amb una lògica

però no volen seguir estudiant,

comarcal, intentant vincular aquesta oferta a l’entorn laboral del municipi.

com PQPI o l’oferta escoles

•
•

Preveure

els

recursos

per

prevenir

el

baix

rendiment

escolar

Es

i

l’abandonament d’estudis, creant més recursos específics pels alumnes i
joves que no acaben l’ESO.

Tot seguit presentem les fitxes corresponents a les actuacions en aquest àmbit:
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taller

troben

a

faltar

específics

més
pels

Programa d’equipaments educatius
Acció 1: Construcció del nou Escola- institut (3-16)
Descripció i objectius
Posada en marxa i obertura d'un nou centre educatiu al nostre municipi

Públic objectiu
joves de 1r a 4t. d'ESO

Programa d’equipaments educatius
Acció 2: Obertura de les instal·lacions fora de l’horari escolar
Descripció i objectius
L’objectiu es poder optimitzar les instal·lacions dels centres educatius.
Aquest ús és pot fer per diferents objectius:
- Traslladar progressivament la pràctica esportiva reglada de
l’escola esportiva del pavelló als centres educatius.
- Obrir les instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure
- Treballar conjuntament amb les AMPA i explorar l’ús d’altres
espais com ara biblioteques o aules d’informàtica pel seu ús fora
de l’horari lectiu.
Públic objectiu
joves a partir de 1r. d'ESO;

Recursos humans destinats
personal fix: conserge nova escola pel que fa a “infantil i primària”; (cal
definir però com “es gestiona” un 3-16);

Recursos humans destinats
• conserges de les 2 escoles;
• suplència del conserge de l'INS Montmeló

Recursos econòmics destinats
• infraestructura i serveis del nou espai urbanístic que es cedeix per a
la construcció del nou equipament (a la zona de l'antic escorxador);
• espai, infraestructura i serveis que s'ha de “possibilitar i habilitar”
mentre es comença a construïr el nou equipament educatiu;
• neteja, consums i manteniment preventiu “línia infantil i primària”,
(cal definir però “com es gestiona un 3-16);

Recursos econòmics destinats
manteniments dels espais que s'utilitzin, i sobretot una neteja dels mateixos;

Departaments implicats
• a nivell municipal: Alcaldía, Educació, Secretaria i Urbanisme;
• Generalitat de Catalunya: Ensenyament;

Departaments implicats
− a nivell municipal: Joventut, Esports, Educació i EMSO;

Indicadors d’avaluació
• índexs de població, és a dir, l'evolució del “cens municipal” i també
el manteniment de les “actuals ràtios escolars”;

INS Montmeló, les 2 escoles de primària i AMPA's de les 3 escoles;
Indicadors d’avaluació
nº d'usuaris d'aquestes instal.lacions: per espais, per zones, per èpoques,
per dies, per horaris, per edats,
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Programa d’oferta educativa en Cicles formatius
Acció 3: Ampliar l’oferta de CF
Descripció i objectius
Possibilitat que des del centre G2M, i també des de qualsevol altre espai i/o
equipament municipal, es puguin oferir cicles formatius de GM i de GS o que
l’espai alliberat de l’institut actual es pugui aprofitar per ampliar aquesta
oferta al municipi i “fer-lo un referent” a la comarca;

Públic objectiu
• joves del municipi a partir de 16 anys amb el graduat de l'ESO;
• joves de la comarca també amb el graduat de l'ESO;
• alumnes “graduats” provinents del CFA;
• depenent de l'oferta formativa també adreçat a “joves amb cicle
formatiu de GM”, és a dir: ofertar cicles formatius de Grau Superior;

Programa
Acció 4: Treballs de recerca
Descripció i objectius
Treballar conjuntament amb l’equip directiu de l’INS per tal de millorar la
coordinació i suport en els treballs de recerca que els alumnes del centre fan
sobre el poble. Es tractaria de formalitzar un espai de treball sobre aquest
àmbit i on:
- Es puguin formular propostes de temes de recerca
- Establir canals d’informació i difusió pels alumnes
- Avançar cap a models d’open government on l’Ajuntament posa
a l’abast de la ciutadania i les dades disponibles
- Garantir el retorn i la difusió del coneixement a la comunitat
Públic objectiu
Alumnes de l'ESO i de Batxillerat;

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats
Personal tècnic de l'Ajuntament “implicat segons la temàtica dels treballs;

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Departaments implicats
• a nivell municipal: Joventut, Treball i Educació;

Departaments implicats
a nivell municipal: Joventut, Comunicació, Arxiu Municipal, Educació, cultura,
medi ambient i promoció econòmica

INS Montmeló i Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament
Indicadors d’avaluació

Programa
Acció 5: Aula d’estudi

Indicadors d’avaluació
nombre de treballs realitzats, temàtica dels mateixos

Programa
Acció 6: Pla municipal de prevenció de l’absentisme escolar
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Descripció i objectius
L’objectiu és facilitar un espai on els joves puguin estudiar de manera
individual o grupal quan arriben les èpoques d’exàmens. L’espai es situa a la
biblioteca municipal la Grua

Públic objectiu
Estudiants d’ESO i Batxillerat
Estudiants universitaris
Recursos humans destinats
1 persona monitor-dinamitzador de l’espai
Recursos econòmics destinats
Difusió de l’activitat: cartells i tríptics.
Sou del monitor-dinamitzador
Departaments implicats
LIDERA: Joventut
COL·LABOREN: Cultura
Indicadors d’avaluació
Usuaris de l’activitat. Individual – grupal.

Descripció i objectius
Volem vetllar per l’escolaritat obligatòria de tots els infants en edat escolar.
Volem aconseguir que tots els infants estiguin matriculats a l’escola i que hi
vagin amb regularitat.
Objectius:
• Aconseguir conèixer la situació de l’absentisme escolar a Montmeló.
• Coordinar recursos i línies de treball entre els diferents professionals.
• Vetllar per la plena escolaritat dels alumnes en edat escolar obligatòria.
Públic objectiu
Alumnes de l'escola bressol municipal, escoles d'educació infantil i primària, i
alumnat de la ESO.
Recursos humans destinats
Mestres i professors de l'escola bressol, escoles d'infantil i primària i Institut,
policia local i professionals de serveis socials.
Recursos econòmics destinats

Departaments implicats
LIDERA:
COL·LABOREN: Centres Escolars, Educació, Policia Local i Serveis Socials.
Indicadors d’avaluació
Demandes fetes pels centres escolars.
Nombre de casos d'absentisme.
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Programa
Acció 7: Aula oberta
Descripció i objectius
El projecte aula oberta és un programa de diversificació curricular que
s’executa de manera coordinada entre l’INS Montmeló i l’Ajuntament.
L’objectiu principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de segon
cicle de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes
de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions
substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral
Públic objectiu
Joves de l’Institut
Recursos humans destinats
Monitors dels tallers: 3
- 1 taller hort - 1 taller cuina
- 1 taller eines i recursos digitals
Recursos econòmics destinats
Sou dels monitors dels tallers
Materials
Despesa de l’equipament on es realitza l’activitat
Despesa total: 34.600 €
Departaments implicats
LIDERA: Educació
COL·LABOREN: Altres regidories i Patronat EMSO
Centre cultural La Torreta
Indicadors d’avaluació
- Assistència alumnes als tallers
- Obtenció del Graduat en secundària

Programa de l’escola d’adults
Acció 8: UNED
Descripció i objectius
Facilitar un espai on els joves de Montmeló puguin realitzar els tràmits
presencials d’inscripció a la UNED. Preparació per ala prova d’accés per a
majors de 25 anys.

Públic objectiu
Persones majors de 25 anys
Recursos humans destinats
Personal de l’escola d’adults.

Recursos econòmics destinats
Conveni amb centre associat de Terrassa de la UNED: 18.000 €/any
Despeses d’ús infraestructura d’espai:

Departaments implicats
LIDERA: Educació
Col·laboren: Patronat EMSO
Indicadors d’avaluació
Nombre d’inscripcions
Resultats en les proves d’accés
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Programa de l’escola d’adults
Acció 9: Preparació accés a CFGM
Descripció i objectius

Programa de l’escola d’adults
Acció 10: Graduat ESO
Descripció i objectius

Preparació de persones per a la realització de la prova d’accés als CFGM
per l’abandonament dels estudis, provinents del fracàs escolar

Preparació per a l’obtenció del títol de graduat en secundària.

Públic objectiu
Joves majors de 16 anys interessats en obtenir la titulació

Públic objectiu
Joves majors de 18 anys

Recursos humans destinats
Personal de l’escola d’adults : 4 professors

Recursos humans destinats
Personal de l’escola d’adults

Recursos econòmics destinats
Sou personal escola d’adults
Despeses de funcionament de l’escola d’adults.
Total de despesa any: 144.056,36 €

Recursos econòmics destinats
Sou del personal de l’escola d’adults
Despeses de funcionament de l’escola

Departaments implicats
LIDERA: Educació
COL·LABOREN: Serveis socials

Departaments implicats
LIDERA: Educació

Indicadors d’avaluació
- Nombre d’inscripcions
- Assistència al centre
- Qualificació final de curs

Indicadors d’avaluació
-
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Programa Pla de treball d’educació ambiental
Acció 11: Hort escolar i compostatge
Descripció i objectius
L’objectiu és continuar fomentant la millora de les condicions de l'hort de l'INS Montmeló
per tal d’aconseguir arribar a un model d’hort ecològic.
Públic objectiu
Alumnes INS Montmeló
Recursos humans destinats
• Suport de jardineria per part de la EMSO (Sou de personal assumit per
l'Ajuntament)
• Suport tècnic-pedagògic des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament (Sou de
personal assumit per l'Ajuntament).
• Sortida als horts del Raiguer: suport dels hortolans (cap cost per l'Ajuntament).
Recursos econòmics destinats
− Material del seminari realitzat al curs 2009-2010: Horticultura ecològica i
compostatge. (Repartiment de materials en format CD).
− Proveïment de planters per part dels hortolans dels “Horts del Raiguer” (cap cost
per l'Ajuntament).
Maleta “De l’hort a casa” (cedida gratuïtament per la Xarxa d'Escoles cap a la
Sostenibilitat de Catalunya).
Departaments implicats
LIDERA: Medi Ambient
COL·LABOREN: Educació i EMSO.
Indicadors d’avaluació
Participació de professors- coordinadors
Enquesta d’avaluació específica a fi de curs
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Programa Pla de treball d’educació ambiental
Acció 12: Residus
Descripció i objectius
Millorar el sistema de separació i gestió dels residus de l'INS Montmeló a través
de la renovació i incorporació de contenidors i de l’assessorament pedagògic.
Públic objectiu
Professorat, personal de gestió i alumnat de l'INS Montmeló.
Recursos humans destinats
Suport tècnic-pedagògic des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament (Sou de
personal assumit per l'Ajuntament).
Monitora de la Deixalleria Mòbil.

Recursos econòmics destinats
• Deixalleria Mòbil (Cost: 235 €/any)
• Repartiment de contenidors i papereres (cost d'alguns assumit pel
Consorci de Residus del Vallès Oriental i d'altres amb cost assumit
per l'Ajuntament).
• Tallers i sortides del Consorci de Residus del Vallès Oriental
(gratuïtes).
Departaments implicats
LIDERA: Medi Ambient
COL·LABOREN: Educació i EMSO.
Indicadors d’avaluació
• Sol·licitud de suport tècnic-pedagògic.
• Sol·licitud de contenidors i papereres.
• Demanda d'activitats gratuïtes del Consorci de Residus del Vallès Oriental.
• Participació en activitats paral·leles promogudes per l'Ajuntament que
reforcin aquest eix.
• Desenvolupament d'activitats relacionades amb aquest eix des del propi
centre.

Programa Pla de treball d’educació ambiental
Acció 13: Projecte Riu
Descripció i objectius
Complementar la realització d’inspeccions i diagnosis al riu amb la realització d’actuacions
que contribueixin a la millora de l’estat del riu.

Públic objectiu
Alumnat de l'INS Montmeló

Recursos humans destinats
Suport tècnic-pedagògic des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament (Sou de personal
assumit per l'Ajuntament).
Recursos econòmics destinats
• Material necessari per a la realització d’inspeccions al riu: carpetes amb material,
dossiers alumnat, guia per a la realització d’una inspecció i diagnosi de l’estat del
riu 2010.
• Tallers i sortides del Consorci per la Defensa i Millora del Riu Besòs.
Departaments implicats
LIDERA: Medi Ambient
COL·LABOREN: Educació i EMSO.
Indicadors d’avaluació
• Sol·licitud de suport tècnic-pedagògic.
• Realització d'inspeccions al riu i d'actuacions de millora.
• Demanda d'activitats gratuïtes del Consorci per la Defensa i Millora del Riu
Besòs.
• Participació en activitats paral·leles promogudes per l'Ajuntament que reforcin
aquest eix.
• Desenvolupament d'activitats relacionades amb aquest eix des del propi centre.
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Programa de Formació en el lleure
Acció 14: Cursos de formació
Descripció i objectius
Realització de cursos per a la formació de persones en activitats del món del
lleure. Proposem en els tres nivells:
- Iniciació, Curs d'iniciació en el món del lleure
- Monitor, Curs de monitors de temps de lleure
- Director, Curs de director de temps de lleure
Públic objectiu
Ens adrecem a:
Curs d'iniciació, de 16 a 18 anys. En algun cas poden ser joves de 15 anys.
Curs de monitor, majors de 18 anys
Curs de director, majors de 23 anys o que tinguin curs de monitors
Recursos humans destinats
Contractació d'una escola habilitada per a la realització d'aquest cursos.
Personal de l'Ajuntament responsable de l'equipament on es desenvolupa el curs.
Recursos econòmics destinats
En funció del curs. Pressupostos 2010:
Iniciació: 770 eur (realitzat)
Monitor: 3.540 eur (realitzat)
Director: 5.500 eur (no realitzat)
Departaments implicats
LIDERA: Joventut
COL·LABOREN: Cultura (coordinació de l'espai utilitzat)
Indicadors d’avaluació
Nombre d'inscrits al curs.
Inscrits de Montmeló que tenen continuïtat a activitats del poble.

EIX 1 VIURE A MONTMELO
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ

Altres

Urbanisme

Medi ambient

Serveis socials

Salut

Esports

Cultura

Prom. Economica

Educacio

AMB QUI COOPERAR

Joventut

30 a 35

25 a 29

21 a 25

17 a 20

12 a 16

2014

2013

2012

3

2

1

2011

PRIORITAT TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA

Construcció del nou escola-institut
Obertura instal·lacions escolars
Ampliar oferta CF
Treballs de recerca
Aula d'estudi
Pla absentisme escolar
Aula oberta
UNED
Accés CFGM
Graduat ESO
Hort escolar i compostatge
Projecte Residus
Projecte Riu
Formació en el lleure

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera
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i els departaments que participen o col·laboren

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: OCUPACIÓ
Quan es parla d’inserció laboral i professional dels joves es fa referència, en especial, a l’accés a un
primer lloc de treball i a la seva estabilitat. La plena integració del jove a la societat suposa trobar una
feina que li permeti aconseguir una autonomia econòmica que li possibiliti assolir els nivells de
benestar que la societat li ofereix.

Els objectius del PLJ en l’àmbit de l’ocupació són:
• Adaptar els serveis d’assessorament i orientació laboral a les necessitats dels joves, treballant la
motivació i l’acompanyament en el procés.
• Potenciar i gestionar més ofertes de treball, així com fer més difusió entre els joves del servei de
Borsa Laboral.
• Potenciar la formació orientada i vinculada al món laboral, així com donar continuïtat al programa de
pràctiques laborals dels CFGM.
• Donar suport a les iniciatives empresarials i l’emprenedoria jove.

La situació geogràfica del
municipi i la seva xarxa de
comunicacions, fa que la
mobilitat

per

laborals

a

qüestions
Granollers,

Barcelona, Mollet, o altres
municipis

no

suposi

cap

problema per la majoria de
joves.
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Programa de Suport en l’àmbit laboral al Punt d’Informació
Acció 15: Sala d’ordinadors
Descripció i objectius
Aquesta sala és un espai que tenen els joves per fer els seus treballs i poder imprimirlos, A més a més hi ha un ordinador reservat per la recerca de feina. L’objectiu és
facilitar als joves les eines necessàries, amb l’ambient adequat, per l’estudi o la
recerca laboral.

Públic objectiu
Infants, joves i adults que estiguin estudiant o buscant feina.
Recursos humans destinats
Informadora juvenil
Informàtic
Recursos econòmics destinats
Sou de l’informadora juvenil
Informàtic
Despeses de material
Departaments implicats
LIDERA: JOVENTUT
COL·LABOREN: NOVES TECNOLOGIES
Indicadors d’avaluació
Nombre d’usuaris de la sala

Programa de Suport en l’àmbit laboral al Punt d’Informació
Acció 16 : Assessorament laboral per a joves
Descripció i objectius
Des de diferents municipis de la comarca, i amb la coordinació del Consell Comarcal
s’ha decidit millorar el servei d’assessorament laboral que es dóna des de l’Oficina
Jove, amb un conveni mitjançant el qual, els municipis signants es comprometen a fer
una aportació econòmica i rebre un servei d’assessorament al municipi cada quinze
dies.
Els objectius de l’acció són::
• Facilitar el procés d’emancipació juvenil
• Millorar l’ocupabilitat i les condicions laborals dels joves
• Pal·liar les desigualtats socials
Públic objectiu
Joves d’entre 16 i 35 anys
Recursos humans destinats
1 Professional de l’orientació i l’assessorament laboral (AVALOT)
Recursos econòmics destinats
Conveni amb AVALOT dependrà de la durada del servei

Departaments implicats
LIDERA: Joventut
COL·LABOREN: Promoció Econòmica
Indicadors d’avaluació
• Usuaris que participen a les xerrades.
• Joves que fan servir el servei
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Programa
Acció 17: Servei d’ocupació municipal
Descripció i objectius
A través d’aquest servei es realitzen tasques d’informació, assessorament i
intermediació laboral entre les persones que busquen feina i les empreses que
compten amb l’Ajuntament per a cobrir les seves places vacants, el servei que
ofereix es coneix amb el nom de borsa de treball.

Programa
Acció 18: Formació ocupacional
Descripció i objectius
Es tracta d’oferir cursos de formació per a totes les persones (treballadors en
actiu o aturats), amb l’objectiu d’afavorir la seva ocupabilitat o millora laboral, al
Centre de Formació i Recursos G2M. Els tipus de formació que es poden cursar
al Centre de Formació i Recursos G2M són:
-Formació Ocupacional: Subvencionada per a persones en situació d’atur.
- Aquest 2010 han estat:
• Tres cursos de formació ocupacional
• Deu cursos de formació ocupacional (Projecte G2M)
• Dotze tallers d'habilitats per a la recerca de feina
L’objectiu d’’aquesta acció és la qualificació professional de treballadors/es en
situació atur.

Públic objectiu
Majors de 16 anys
Recursos humans destinats
Personal del departament de Promoció Econòmica. Dos tècnics i una
administrativa

Públic objectiu
Prioritàriament treballadors en situació d'atur.
Recursos humans destinats
Professorat dels cursos.
Personal del departament de Promoció Econòmica, per al tràmit, seguiment i
justificació dels cursos.
Recursos econòmics destinats
Cost de l'acció (subcontractació)
Sou del personal del departament de Promoció econòmica, per al tràmit i
seguiment dels cursos
Subvencions del SOC.
Per a l'any 2010, 63.258,75 €
Departaments implicats
LIDERA: Departament de Promoció Econòmica
COL·LABOREN: Membres signants del conveni del Projecte G2M

Recursos econòmics destinats
Sou personal del departament de Promoció Econòmica.
Subvencions de la Diputació de Barcelona.
Per a l'any 2010, 22.412 €

Departaments implicats
LIDERA: Departament de Promoció Econòmica
COL·LABOREN: Empreses de la zona, altres serveis municipals i municipis de
la Xarxa Xaloc.
Regidoria de Joventut
Indicadors d’avaluació
Els objectius es marquen i s'avaluen cada any i es fa un seguiment mensual.
Els indicadors es recullen al manual de qualitat (ISO 9001:2008).
Normativa de la Diputació de Barcelona
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Indicadors d’avaluació
Els objectius es marquen i s'avaluen cada any i es fa un seguiment mensual.
Els indicadors es recullen al manual de qualitat (ISO 9001:2008).

Programa
Acció 19: Foment de l’ocupació
Descripció i objectius
A través d’aquesta acció l’Ajuntament de Montmeló concorre cada any a la
convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya amb projectes de Plans
d’Ocupació i de Nous Jaciments d’Ocupació adreçats a treballadors desocupats
per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social. Amb aquests
programes es planteja un doble objectiu:
- proporcionar qualificació a un col·lectiu de persones en situació
d'atur perquè puguin accedir al món del treball amb garanties d’èxit
dotar d’experiència laboral i expectatives de futur professional a les
persones contractades.

Programa
Acció 20: Xarxa TET
Descripció i objectius
Compartir, intercanviar, potenciar i millorar els diferents aspectes que faciliten la
transició de les persones joves entre la formació i la inserció laboral i social.
• Aprofitar i compartir els recursos existents
• Millorar la comunicació entre l'escola, l'empresa i els joves
• Millorar l'accés dels joves al món laboral
• Millorar el coneixement dels recursos existents al territori des de
diferents àrees i de la realitat laboral
• Donar especial atenció als col·lectius més desafavorits.
Facilitar la mobilitat laboral dins de la comarca del Vallès Oriental

Públic objectiu
Treballadors/es demandants d'ocupació no ocupats (DONO)
Segons la normativa del SOC.
Recursos humans destinats
Personal del departament de Promoció Econòmica, per al tràmit, seguiment i
justificació dels cursos.
Recursos econòmics destinats
Sou del personal del departament de Promoció econòmica, per al tràmit i
seguiment dels cursos
Subvencions del SOC.
Per a l'any 2010, 164.063'84 €
Departaments implicats
LIDERA: Departament de Promoció Econòmica
COL·LABOREN: Serveis Socials, EMSO, Cultura, Medi Ambient, Educació

Públic objectiu
Persones joves en general
Recursos humans destinats
Personal tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Personal tècnic del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
Recursos econòmics destinats
Salari personal del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament

Departaments implicats
LIDERA: (Coordina) Departament Promoció Econòmica del Consell Comarcal
V.O.
COLABOREN: Departament promoció econòmica de l’Ajuntament de Montmeló
Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants de les actuacions
Nombre d'empreses interessades en acollir joves com a aprenents/en
pràctiques
Material d'avaluació específic per actuacions

Indicadors d’avaluació
Els objectius es marquen i s'avaluen cada any i es fa un seguiment mensual.
Els indicadors es recullen al manual de qualitat (ISO 9001:2008).
Normativa del SOC
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Programa
Acció 21: Suma’t
Descripció i objectius
- Tutorització i acompanyament a la inserció
- Actuacions de formació
- Formació professionalitzadora
- Formació per l’assoliment de competències clau
- Formació per l’obtenció del títol de graduat en ESO
- Experiència professional en empreses mitjançant contracte de
formació
Públic objectiu
Persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 25 anys que no
han finalitzat l’educació secundària obligatòria
Recursos humans destinats
Personal tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Personal tècnic del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament
Recursos econòmics destinats
Salari personal tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Salari personal tècnic el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament
Salari personal consergeria i manteniment centre de formació G2M
Despeses manteniment i d'amortització de béns al centre de formació G2M
Departaments implicats
LIDERA: (Coordina) Departament Promoció Econòmica Consell Comarcal V. O.
COL·LABOREN:
OTG GRANOLLERS-PERIFÈRIA
Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montmeló
Indicadors d’avaluació
Nombre de joves candidats al programa
Nombre d'empreses interessades en acollir candidats del programa Suma't
Nombre d'hores de formació impartides al centre de formació
Nombre de joves que han superat les diverses fases del programa, per fases
Material d'avaluació específic per actuacions
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Programa
Acció 22: Suport a l’emprenedoria
Descripció i objectius
Donar suport a les iniciatives d’emprenedoria que puguin impulsar els joves.
Acompanyar-los i donar-los suport en el procés d’iniciar una empresa, abans de
derivar-los a altres entitats oficials de INICIA.

Públic objectiu
Joves del municipi en general
Recursos humans destinats
Personal tècnic del departament de Promoció Econòmica
Recursos econòmics destinats
Sou personal tècnic del departament de Promoció Econòmica

Departaments implicats
Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montmeló

Indicadors d’avaluació
Nombre de persones que acudeixen al Departament per a demanar
assessorament en aquest camp.

Programa
Acció 23: Aproximació al món laboral
Descripció i objectius
Col·laborar amb el professorat de l’INS en la millora del coneixement del mercat
laboral per part dels estudiants i afavorir la seva inserció laboral.
- Donar informació de la realitat del mercat laboral als joves
estudiants
- Afavorir la signatura de contractes de pràctiques
- Millorar l’accés dels joves al mercat laboral i al teixit empresarial
local
- Millorar el coneixement dels recursos disponibles al territori de les
diferents àrees i de la realitat laboral
- Donar especial atenció als col·lectius desfavorits

Programa
Acció 24: Espai de recerca de feina
Descripció i objectius
Posar a disposició dels usuaris del Servei d’ocupació municipal un nou espai
físic amb eines (físiques i d’assessorament) per ala recerca de feina . Espai
físic al departament de promoció econòmica amb ordinadors amb connexió a
Internet , impressora, publicacions especialitzades, models de documents. Amb
cita prèvia proporcionarà assessorament especialitzat pel que fa a orientació
laboral i /o formativa.

Públic objectiu
Estudiants de l’INS en general
Recursos humans destinats
Personal tècnic del departament de promoció econòmica
Personal tècnic qualificat d’altres departaments o institucions
Recursos econòmics destinats
Salari
Departaments implicats

Públic objectiu
Usuaris amb expedient actiu al servei d’ocupació municipal
Recursos humans destinats
Personal tècnic i administratiu del departament de promoció econòmica

LIDERA: Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montmeló.
COL·LABOREN:
Departaments d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Montmeló,
Representants d'empreses locals, OTG, ETTs.

LIDERA: Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montmeló.
COL·LABOREN:
Departaments d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Montmeló,

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació
Nombre de persones que utilitzen l’espai
Nombre de consultes generades a l’espai
Material de suport que utilitza

Recursos econòmics destinats
Departaments implicats

Nombre i tipus d'actuacions organitzades.
Nombre de joves participants de les actuacions.
Nombre d'empreses i entitats participants.
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Programa
Acció 25: Cicle de xerrades de promoció econòmica
Descripció i objectius
Informar, divulgar i sensibilitzar la població en general sobre diversos aspectes
d'interès relacionats amb el desenvolupament econòmic i social

Programa
Acció 26: Pla estratègic de desenvolupament econòmic
Descripció i objectius
Definir l’estratègia de desenvolupament integral de Montmeló en una
perspectiva a mig - llarg termini i planificar les accions necessàries per la seva
transformació.
•
Coordinar totes les figures de planejament que existeixen al municipi
•
Definir una estratègia global i adaptada a les necessitats de Montmeló a
10 anys vista.
•
Generar dinàmiques participatives entre ciutadania i administració

Públic objectiu
Públic en general, i particularment col·lectius amb especials dificultats d'inserció
laboral

Públic objectiu

Recursos humans destinats
Personal del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament

Recursos humans destinats
Personal tècnic del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, amb
la implicació de personal tècnic de totes les àrees de l'Ajuntament

Recursos econòmics destinats
Salari personal del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament
Despeses organització accions formatives.

Recursos econòmics destinats
Salari personal del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament
Assistència tècnica externa

Departaments implicats
LIDERA: Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montmeló

Departaments implicats
LIDERA: (Coordina) Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Montmeló
COL·LABOREN:
Tots els altres departaments de l'Ajuntament de Montmeló, tant a nivell tècnic
com polític, així com representants de tots els sectors econòmics.

Indicadors d’avaluació
Nombre de persones assistents

Indicadors d’avaluació
Relació de documentació tècnica i econòmica que s'obtingui
Òrgans de participació que es creïn (ex: Consell Econòmic i Social)
Relació d'acords polítics i econòmics que s'aprovin.
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Sala d'ordinadors
Assessorament laboral per a joves
Servei d'ocupació municipal
Formació ocupacional
Foment de l'ocupació
Xarxa TET
Suma't
Suport a l'emprenedoria
Espai de recerca de feina
Cicle de xerrades de Promoció econòmica
Aproximació al món laboral
Pla estratègic de desenv. econòmic
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Altres
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: HABITATGE

La plena integració dels i les joves en la societat ve definida per múltiples factors
que els permeten convertir-se en membres de ple dret de la ciutadania. La
culminació d’aquest procés està vinculat a dos factors clau interrelacionats entre
ells: l’accés al treball que fa possible la independència econòmica, i l’accés a un
habitatge digne que permeti l’emancipació definitiva dels i les joves.

Els objectius del PLJ en matèria d’habitatge són:
•

Impulsar les actuacions previstes al Pla Local d’Habitatge per tal d’afavorir
l’accés dels joves a l’habitatge. Entre elles, creació d’habitatge protegit,
fomentar el lloguer de pisos vacants, fomentar el lloguer amb la creació
d’una borsa d’habitatge i gestió d’ajuts,..

•

Potenciar i donar a conèixer entre els joves l’Oficina Local d’Habitatge i els
serveis que aquesta ofereix.

•

Millorar la informació i coordinació de la OLH i el Punt d’informació juvenil.

Les dades del Pla Local d’Habitatge
(PLH) assenyalen que un 87% dels
joves del municipi considera molt
difícil l’accés a l’habitatge. Els preus
del lloguer a Montmeló són més
elevats que a altres municipis veïns,
com

Montornès,

la

qual

cosa

provoca que alguns joves optin per
marxar del municipi.
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Programa d’habitatge del Punt d’informació
Acció 27: Compartir habitatge
Descripció i objectius
Aquest any 2010 ens hem adherit mitjançant el Consell Comarcal a aquest
projecte que lidera l’oficina jove del Barcelonès.
Els objectius son:
• Facilitar l’accés al habitatge
• Fer la connexió entre el jove i la seva oficina més propera
• Donar a conèixer el servei entre la població jove

Programa
Acció 28: Habitatges dotacionals
Descripció i objectius

Públic objectiu
Joves entre 18 i 35 anys
Recursos humans destinats
Informadora juvenil

Públic objectiu
Joves menors de 35 anys
Recursos humans destinats
Projectes i concurs elaborat per la Diputació de Barcelona
Adjudicació del concurs a través de la OLH
Recursos econòmics destinats
Personal tècnic DIBA, serveis tècnics municipals i OLH
Departaments implicats
LIDERA: Urbanisme
Col·laboren: joventut
Indicadors d’avaluació

Promoció d’habitatges públics en règim de lloguer, destinat exclusivament per a
joves.
Promoció sector nord: 43 unitats
Promoció Quintana de Baix: 25 unitats

Recursos econòmics destinats
Hores de dedicació
Departaments implicats
LIDERA: JOVENTUT
COL·LABOREN:
Indicadors d’avaluació
Número de joves que demanen informació del servei
Usuaris que han trobat habitatge mitjançant aquest servei
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Programa
Acció 29: Oficina Local d’habitatge
Descripció i objectius
Aquesta oficina és compartida entre els municipis de Montmeló, Parets i Montornès del Vallès, i té com a objectius oferir servei d’assessorament i
informació sobre diversos temes: registre únic d’habitatges protegits, tramitació d’ajuts per a la rehabilitació o informació en matèria de borsa de
pisos de lloguer, entre d’altres. D’altra banda, la nova oficina es proposa també impulsar campanyes actives de foment de la rehabilitació d’edificis i
habitatges que estaran d’acord amb les prioritats establertes per cadascun dels Ajuntaments.

Públic objectiu
Joves a partir de 18 anys
Recursos humans destinats
Persona responsable de la OLH
Recursos econòmics destinats
Conveni amb HabitaParetsSL
Sou de la persona responsable de la OLH
Despeses de funcionament de l’espai
Departaments implicats
LIDERA: Urbanisme
Col·laboren: joventut
Indicadors d’avaluació
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Compartir habitatge
Habitatges dotacionals
Oficina local d'habitatge
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: SALUT
És molt important assegurar que

La salut en l’etapa de la vida juvenil és fonamental per als canvis psicològics

els joves tinguin un fàcil accés a

i socials que s’experimenten i perquè és un període de recerca i

tota la informació i capacitat crítica

experimentació. Gran part dels problemes de salut de la gent jove

en

(drogodependències,

drogodependències,

embarassos

no

desitjats,

accidents,...)

estan

relacionats amb les condicions i estils de vida. L’educació en hàbits i estils
de vida saludables és primordial perquè la gent jove pugui controlar i dirigir

relació

als

temes

alimentació. Es

de

sexualitat

i

considera que

l’adolescència i joventut són unes
etapes de risc on els joves són

la seva pròpia vida.

molt dependents i influenciables.

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la salut són:
En

• Impulsar actuacions amb els pares i mares d’adolescents i joves per
promoure els hàbits saludables dels seus fills/es.

la

tasca

assessorament

d’informació
es

valora

i

molt

positivament el Punt. La bona
relació i la confiança entre els

• Coordinar les diverses accions, programes i professionals del municipi

joves i la dinamitzadora juvenil, fa

que treballen en relació a la salut dels joves i ampliar les temàtiques de

que aquest sigui un espai on molts

les actuacions.

joves

• Potenciar les accions de prevenció entorn la salut dels joves, impulsant
noves estratègies i actuacions per contrarestar que entre els joves

van

a

buscar

assessorament, i orientació sobre
els recursos i serveis al seu abast.

continuï havent una baixa percepció del risc, i comportaments que
perjudiquen la seva salut (com el consum habitual de cocaïna, alcohol,
tabac, haixix o marihuana).
• Controlar el tràfic de substàncies il·legals al municipi. Parar especial
atenció a l’INS i els espais de reunió habituals entre els joves.

Els joves acostumen anar al CAP
per

problemes

puntuals,

d’infeccions, com mal de coll,
grip...o també per problemàtiques
amb un fort component psicològic,
com temes d’ansietat. A Montmeló
tothom es coneix, i això fa que per
determinades
vinculades als temes

consultes,
afectivo-

sexuals els joves prefereixin anar a
visitar-se fora del municipi, com a
la Tarda Jove de Granollers o
Mollet.
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Programa Salut jove
Acció 30: Tallers i xerrades de salut
Descripció i objectius
Realització de tallers i xerrades sobre diferents àmbits de salut: alimentació,
sexualitat, autoestima, etc.

Programa Salut jove
Acció 31: Salut i escola
Descripció i objectius
Impulsat pels departaments de Salut i educació. Una infermera del CAP
assisteix dues hores a la setmana a l’institut per resoldre dubtes i atendre
consultes dels joves. Des de Salut pública es participa en les reunions de
coordinació i seguiment del programa.
Públic objectiu
Alumnat de l'INS Montmeló.

Públic objectiu
Alumnat de l'INS Montmeló.
Recursos humans destinats
Entre Educació, Joventut i Salut s'acorden els tallers o activitats que s'haurien
de recomanar a l'equip directiu de l'institut i es fa assessorament.
L'àrea de Salut Pública realitza les gestions per sol·licitar les activitats.

Recursos humans destinats
Infermera de l’ABS (cost no assumit per l’Ajuntament)

Recursos econòmics destinats
Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona

Recursos econòmics destinats
Realització de materials de manera molt puntual per tal de diondre el servei
entre l’alumnat (cartells, fulletons,..)
Departaments implicats
LIDERA: Salut Pública
COL·LABOREN: Educació
Indicadors d’avaluació
Nombre d’alumnes que fan ús del servei

Departaments implicats
LIDERA: Salut Pública
COL·LABOREN: Educació i Joventut.
Indicadors d’avaluació
Activitats sol·licitades.
Desenvolupament d'actuacions, des del centre, que reforcin els continguts de
les xerrades.
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Programa de prevenció en el consum de substàncies
Acció 32: Formació a entitats que organitzen barres de bar
Descripció i objectius
Donar informació i recursos per a actuar a les persones de les entitats
municipals que munten barres de bar a les diferents activitats que es realitzen al
poble.

Programa de prevenció en el consum de substancies
Acció 33: Accions en àmbits de festa
Descripció i objectius
Desenvolupament d'accions en activitats festives com poden ser Festa Major,
Rockmeló...
Fer arribar la informació al major nombre de persones possibles.

Públic objectiu
Membres d'entitats. Majors de 18 anys.

Públic objectiu
Ens adrecem a:
Majors de 16 anys, per la tipologia d'activitat.

Recursos humans destinats
Persona externa contractada que realitza la xerrada

Recursos humans destinats
En la mesura del possible intentem contactar amb Energy Control per a poder
comptar amb els seus serveis. En el cas de no poder comptar amb aquesta
organització, hem de valorar l'opció de contractar a una persona per tal que
desenvolupi l'acció.
Personal propi del departament de Joventut per a donar suport a l'activitat.
Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats
100 – 150 euros

En funció del curs de l'acció.
Última acció a Rockmeló 2011, 0 euros perquè vàrem comptar amb el suport
d'Energy Control.
Si hem de contractar a una persona pot sortir per: 350 euros
Departaments implicats

Departaments implicats
LIDERA: Joventut - Festes
COL·LABOREN:

LIDERA: Joventut
COL·LABOREN: Festes
Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació
Nombre d'entitats que participen a la formació.
Nombre de persones de cada entitat que participen a la formació.
Nombre d'incidències a destacar durant el desenvolupament de l'acció.

Nombre de consultes realitzades
Tipologia de consulta realitzada
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Programa Salut Jove
Acció 34: Salut Jove a l’INS
Descripció i objectius
Informar i conscienciar de diferents temàtiques relacionades amb la salut en funció del curs a l’institut de Montmeló
• 1r ESO Tabac i begudes energètiques / Publicitat i relació amb noves tecnologies
• 2n ESO Substàncies legals. Conceptes bàsics entorn les drogues / Gestió de temps d’oci
• 3r ESO Cànnabis i alcohol / Marc legal i consum de drogues
• 4t ESO Qüestions relacionades amb el consum de substàncies. Prevenció de consum de cànnabis. Desprestigi de la cocaïna / Tecnologies i relacions
humanes
•
Públic objectiu
Alumnes de 1r a 4t d’ESO (12-15 anys)
Recursos humans destinats
Coordinació del programa per part de la informadora-dinamitzadora
Persona contractada per al desenvolupament de l’activitat (contracte de serveis). L’any 2011, despesa de contractació 950 € per 13 xerrades.
Recursos econòmics destinats
Hores de coordinació de la informadora-dinamitzadora
Despesa de la contractació de la persona que desenvoluparà l’activitat
Departaments implicats
LIDERA: Joventut
COL·LABOREN: Educació i Salut
Indicadors d’avaluació
Nombre de sessions realitzades
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Salut jove a l'INS
Tallers i xerrades de salut
Salut i escola
Formació entitats que munten barres
Accions en àmbits de festa
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EIX 2:

CONVIURE A MONTMELÓ

La població jove de Montmeló es un col·lectiu divers i plural. Una societat
cohesionada ha de garantir la igualtat de drets i l’equilibri d’oportunitats per
al desenvolupament personal i comunitari, atenent i respectant aquesta
diversitat. En aquest sentit volem que tots els i les joves puguin viure i

Montmeló és un poble força
tranquil i en general hi ha una
bona convivència. Molts dels

conviure construint un projecte de vida autònom. Entenem la diversitat, en

seus habitants mostren un fort

sentit ampli, per raó de gènere, de procedència geogràfica, de cultura, de

sentiment

condició física, etc. Les polítiques de joventut han d’impulsar accions que

municipi, i molts joves volen

facilitin la construcció i l’afirmació de la identitat personal, la capacitat de

quedar-s’hi a viure.

de

pertinença

al

construcció de projectes vitals i la participació en projectes col·lectius. Les
polítiques de joventut ha de ser polítiques d’inclusió social, que treballin
contra les desigualtats que generen les relacions de poder econòmic,

Alguns joves tenen la sensació

social, cultural i de gènere entre els grups socials.

que se’ls jutja fàcilment pel seu
aspecte físic, i que per la
pròpia condició de ser joves ja
se’ls

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA

tracta

amb

certa

desconfiança. En el cas de les
relacions entre els propis joves,
aquests s’ajunten per grups

Montmeló ha de poder garantir que tots els processos de transformació
que l’afecten no exclogui cap col·lectiu. Com a tot arreu, a Montmeló
existeixen joves en situació de risc social, fruit de determinades condicions
socioeconòmiques. El grau de risc o de problemàtica d’aquests col·lectius
es divers. Aquesta problemàtica s’ha d’abordar des d’una perspectiva
integral, i preventiva que garanteixi l’atenció a adolescents i joves amb
comportaments

o

problemàtiques

especifiques

(consum

comportaments violents, dificultats d’integració, fracàs escolar,...)
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de

drogues,

d’afinitat, però al ser un poble
força

petit

la

majoria

es

coneixen i es troben en espais
comuns.

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la convivència són:
Hi ha poca relació entre joves

•

Promoure la realització de festes i activitats obertes per reforçar la

nouvinguts i autòctons, sovint

coneixença entre la gent i afavorir la cohesió social, tenint en

per compartir alguns espais

compte als joves en el disseny d’aquestes.

comuns, o realitzar alguna
activitat conjuntament, com la

•

Potenciar les relacions intergeneracionals i treballar per trencar
l’estigma que comporta la condició juvenil, incidint també en les
relacions interculturals.

pràctica esportiva. Malgrat tot,
en general hi ha un clima
positiu i de respecte a la
diversitat de procedències, a
excepció d’un grup determinat

•

Fer prevenció en medi obert, comptant amb un/a educador/a de

de joves, que en alguna ocasió

carrer per detectar i prevenir casos de joves en risc d’exclusió

han manifestat actituds de

social.

rebuig cap als col·lectius
d’immigrants (pintades,..).

•

Potenciar les relacions entre joves provinents de diversos orígens,
a través de la pràctica esportiva, del treball amb les associacions,
del lleure, etc.

•

Fomentar les relacions igualitàries entre els joves i incloure la joventut al
Protocol de Violència de Gènere així com en les polítiques municipals.
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Programa
Acció 35: Xarxa d’infància
Descripció i objectius
El projecte pretén realitzar un treball transversal al servei dels infants i
adolescents de Montmeló, afavorint el benestar de l'infant i promovent models
educatius positius i saludables.
Així mateix és una eina eficaç i àgil en la resposta davant de les situacions de
risc i/o de maltractaments als infants.
Públic objectiu
Infància i adolescència de Montmeló

Programa
Acció 36: Ajuts econòmics a joves
Descripció i objectius
Volem aconseguir que cap jove de Montmeló deixi de fer activitats lúdiques,
esportives, educatives, d'esbarjo... per dificultats econòmiques de la seva
família.
Es fa una valoració individual i concreta per a cada cas i cada situació.

Recursos humans destinats
Tècnics dels departaments implicats en fer seguiment de casos i preparació de
les accions de sensibilització.
Recursos econòmics destinats
Segons disponibilitat pressupostària
Departaments implicats
LIDERA: Serveis socials
COL·LABOREN: esports, educació, CFA, escola Bressol, EAP B 27, centres
escolars i institut, cultura, joventut, governació, Centre de Salut, EAIA Vallès
Oriental.
Indicadors d’avaluació
Enfortiment de vincles comunitaris.
Impacte social positiu, mesurable i prolongat.
Enfocament multidimensional o interdisciplinari.
Impacte de la intervenció sobre els beneficiaris a llarg termini.
Nombre d’àrees municipals implicades.
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Públic objectiu
Infants i joves de Montmeló amb dificultats socioeconòmiques i amb interès per
a realitzar activitats.
Recursos humans destinats
Tècnics de Serveis Socials
Recursos econòmics destinats
Departaments implicats
LIDERA: Serveis Socials
COL·LABOREN: Educació, Esports, Cultura i Joventut

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que gaudeixen dels ajuts
Nombre de joves que haurien abandonat el recurs per no poder pagar.

Programa Pla d’igualtat
Acció 37: Punt dona
Descripció i objectius

Programa
Acció 38: Quedem ales 17.30
Descripció i objectius

Punt d’informació personalitzada, sobre serveis i recursos municipals, comarcals i d’arreu
de Catalunya, al conjunt de la ciutadania. Servei d’atenció social personalitzada, on es
realitza la primera acollida i recepció de la demanda. La professional de referència i
d’acord amb la situació concreta i d’acord amb la dona, estableix un circuit d’intervenció.
Acollida i suport psicològic. Atenció individual a dones que precisen d’una atenció
psicològica especialitzada, fruit d’experiències traumàtiques i/o pateixin situacions de
violència de gènere. Tractament de situacions derivades de conflictes en la parella,
relacions familiars conflictives que puguin patir les dones. Servei d’assessorament
jurídic. S’ofereix una primera informació i una orientació bàsica de tipus legal en diferents
àmbits (violència domèstica, conflictes en temes de lloguers, propietat, dret de família,
temes laborals, situacions de desemparament), així com un seguiment del procés
judicial, cas que aquest existeixi, mantenint contacte directe amb els professionals que el
tramitin.

És un servei preventiu i educatiu per a ajudar l’infant en el seu procés de
desenvolupament personal i social. Inclou l’adquisició d’aprenentatges i hàbits bàsics.
Objectius:
• Potenciar la integració social, escolar i familiar.
• Oferir un marc adequat per a l’educació integral dels usuaris.
• Oferir als infants una atenció individualitzada a partir d’un Projecte Educatiu
Individualitzat (PEI)
• Fer una tasca preventiva des del medi educatiu .
• Fer una tasca educativa dins del medi social i en el temps de lleure on poder
incidir en les mancances i sòcioeducatives dels infants.
• Realitzar una tasca educativa que promogui les potencialitats dels infants.
• Incentivar i tenir cura de la higiene personal dels infants.
• Treballar conjuntament amb les famílies i altres professionals que es
relacionen amb els infants.
• Establir vincles de relació i coordinació amb els recursos de la comunitat.
• Donar una oferta lúdica a partir dels interessos dels propis infants.
• Millorar el grau d’autoestima i confiança en si mateixos i l’autoconcepte dels
infants.

Públic objectiu
Dones del municipi de Montmeló, que necessitin una atenció personalitzada, per
tractar el seu cas.
Recursos humans destinats
1 administrativa- 1 tècnica d'igualtat- 1 psicòloga -1 advocada
Recursos econòmics destinats
Segons pressupost anual

Públic objectiu
Està destinat prioritàriament, però no únicament, a infants amb problemàtica
sociofamiliar. 29 usuaris. L’edat d’atenció serà infants de 6 a 12 anys.
Recursos humans destinats
Tècnics de Serveis Socials i voluntaris
Recursos econòmics destinats
Segons programació d'activitats

Departaments implicats
LIDERA: Regidoria d'igualtat
COL·LABOREN:Serveis Socials
Indicadors d’avaluació

Departaments implicats
LIDERA: Serveis Socials
COL·LABOREN: Institut i Centres Educatius Escolars
Indicadors d’avaluació

Nombre d'accions impulsades orientades a la igualtat d'oportunitats.
Nombre d’àrees municiàls on s’ha introduït la perspectiva de gènere.

Implicació de les famílies en el PE dels seus fills
impacte social positiu, mesurable i perllongat.
Impacte de la intervenció sobre els beneficiaris, a llarg termini
Grau de participació dels voluntaris que integren el projecte
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Programa de prevenció
Acció 39: Prevenció amb 3rt i 4t ESO
Descripció i objectius
Es realitzen diverses activitats (jocs, exercicis d’analogies, dilema moral,...), en les que
participen els alumnes, i es tracten diferents factors de risc com per exemple l’ escassa
consciència d’un mateix, la influencibilitat i la errònia o insuficient percepció de risc.
En aquestes activitat es pretén que l’alumne experimenti les conseqüències que
comporten algunes de les seves actituds per exemple quan consumeixen alcohol, fer
soroll al carrer, incivisme, també es posen a prova les seves capacitats a l’hora de
conduir.
També es parla de la Llei del menor, el “bulling”, la violència de gènere,...
Que els joves s’adonin de les conseqüències que comporten alguna de les seves
actituds, per exemple quan consumeixen alcohol i drogues, quan fan soroll al carrer,
conductes incíviques,...

Programa
Acció 40: Prevenció en medi obert
Descripció i objectius
Impulsar la contractació d’un educador de carrer que faci prevenció en medi obert. S'han
de prioritzar les accions preventives i l'enfocament comunitari de les intervencions, per
tal d'actuar sobre les causes dels problemes socials. Les intervencions preventives s'han
d'efectuar en tots els àmbits de l'infant i l'adolescent: el personal, el familiar i el social.La
prevenció del risc social té per objecte les situacions que afecten conjunts de persones
en les quals hi ha indicadors o factors de risc que poden comportar un perjudici en el
desenvolupament o benestar dels infants i adolescents en un futur. Es defineixen tres
nivells de prevenció:

Públic objectiu
Joves de l’ I.E.S de 3er i 4rt d’ESO

P. primària: intervencions adreçades a la població general, amb l'objectiu d'evitar la
presència de factors de risc i potenciar factors protectors.
P. secundària: intervencions adreçades a la població de risc amb l'objectiu d'atenuar els
factors de risc presents i potenciar els factors protectors.
P. terciària: intervencions adreçades a persones que han patit la situació de risc i amb
les quals es vol millorar la situació, reduir les complicacions i la gravetat de la situació i
evitar l'empitjorament.
Els serveis socials, s'orienten especialment al treball preventiu de situacions de risc, a la
compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i a la
promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur
vida
Públic objectiu
Infants i joves de Montmeló.

Recursos humans destinats
Policia Local encarregat de la realització de les activitats.

Recursos humans destinats
Serveis socials bàsics de Montmeló, educadora social.

Recursos econòmics destinats
Sou del Policia Local que desenvolupa l’activitat.

Recursos econòmics destinats

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Policia Local – Governació
COL·LABOREN: Educació
Indicadors d’avaluació
Nombre de xerrades

LIDERA: Serveis Socials
COL·LABOREN: Educació, policia local i joventu
Indicadors d’avaluació
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EIX 2 CONVIURE A MONTMELO
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

Xarxa d'infància i adolescència
Punt dona
Quedem a les 17:30h
Ajuts econòmics a joves
Prevenció a 3r i 4tESO
Prevenció en medi obert
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Altres

Urbanisme

Medi ambient

Serveis socials

Salut

Esports

Cultura

Prom. Economica

Educacio

Joventut

AMB QUI COOPERAR

30 a 35

25 a 29

21 a 25

17 a 20

12 a 16

EDAT PRIORITÀRIA

2014

3

2013

2

2012

1

TEMPORITZACIÓ

2011

PRIORITAT

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: MOBILITAT
La mobilitat és un element habitual a la nostra vida quotidiana. Els joves es desplacen per anar a
estudiar, quedar amb els amics o anar a treballar. Aquestes

La situació estratègica de Montmeló, la bona

relacions amb l’entorn i les possibilitats de mobilitat condiciona

connexió amb diverses vies, el servei de

els hàbits i el desenvolupament autònom dels i les joves.

transport públic, així com les pròpies dimensions
del municipi fan que la mobilitat interna i amb

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la mobilitat són:

altres municipis es consideri en general molt
positiva.

•

Introduir algunes millores al servei de transport públic i
millorar la connexió entre Montmeló i la Universitat

amb una elevada freqüència de pas tant de tren

Autònoma de Barcelona i la UPC.
•

Montmeló té molt bona connexió amb Barcelona

Fomentar la cultura i l’ús del transport públic entre els
joves afavorint la mobilitat sostenible. Potenciar l’ús de la
bicicleta facilitant carrils bici i aparcaments per bicicleta i
impulsar la iniciativa de “compartir cotxe”.
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com de bus interurbà. A més la millora d’horaris,
ha provocat que hi hagi connexió pràcticament
durant totes les hores del dia, amb tren o
autobús.

Programa
Acció 41: Transport públic a la UAB i la UPC
Descripció i objectius
Explorar amb altres municipis la possibilitat d’habilitar una connexió de transport
públic pels estudiants que es desplacen a la UAB i la UPC
Públic objectiu
Estudiants universitaris

Programa
Acció 42: Compartir cotxes
Descripció i objectius
Impulsar i difondre el programa de compartir cotxes per tal que els estudiants
que es desplacen a les universitats puguin compartir vehicle.
Públic objectiu
Majors de 16 anys, possibles estudiants de cicles formatius, universitats...

Recursos humans destinats
Mobilitat i Joventut

Recursos humans destinats
Coordinació inicial del responsable de Mobilitat i seguiment del projecte.

Recursos econòmics destinats
Personal que fa el seguiment

Recursos econòmics destinats
Despesa del personal tècnic.

Material de difusió de la informació

Material de difusió de la informació

Departaments implicats
Mobilitat i Joventut

Departaments implicats
Mobilitat, Joventut i la OAC.

Indicadors d’avaluació
Usuaris que utilitzen el servei

Indicadors d’avaluació
Nombre d'usuaris que utilitzen el servei.
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EIX 2 CONVIURE A MONTMELO
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: MOBILITAT

Compartir cotxe
Transport a la UAB i UPC
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Altres
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Educacio

AMB QUI COOPERAR

Joventut

30 a 35

25 a 29

21 a 25
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EIX 3

PARTICIPAR A MONTMELÓ

Les polítiques de joventut han de poder construir col·lectivament cultura

Els propis joves assenyalen que la

participativa i facilitar que les persones joves es puguin vincular amb els

manera més efectiva d’assabentar-se i

processos de presa de decisió: personalment, per construir el propi

informar-se del què es fa al municipi és a

projecte de vida, i col·lectivament, per incidir en les relacions i l’entorn

través del boca-orella d’amics i coneguts.

que els envolta. Els i les joves poden participar en les polítiques de

Segons els joves, la comunicació per

joventut a través de la pròpia acció o de la interlocució i el diàleg amb

carta i a través dels plafons informatius

l’Administració, per prendre part en el disseny de les polítiques que els
afecten. Participar és la capacitat de decidir sobre tot allò que afecta
directament o indirectament la nostra vida: les nostres relacions, el que

no té massa ressò entre aquest col·lectiu
i apunten que

el disseny i l’impacte

visual són elements clau per cridar la
seva atenció.

condiciona el nostre entorn i les possibilitats de poder desenvolupar
projectes personals i col·lectius.

La participació és una eina, un instrument per assolir uns determinats
objectius, d’acord amb les oportunitats dels grups i les persones amb el
seu entorn. La participació, però, no és únicament la capacitat d’administrar decisions, sinó que és
també un procés d’aprenentatge, de convivència i de cohesió social. És un espai vivencial, d’intercanvi,
d’innovació i de creativitat social, en què les persones joves poden aportar a la resta de la societat
formes, estructures i visions diferents i realistes en la gestió de les relacions i dels recursos. Però
sobretot la participació, en les polítiques de joventut, ha de ser el marc de reconeixement dels i de les
joves com a actors socials i polítics, amb voluntats, sensibilitats, idees, opinions, accions i propostes
per a la societat del present i del futur

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: INFORMACIÓ
La informació és una eina clau per a els i les joves ja que permet prendre moltes decisions que poden
ajudar a definir el seu present i el seu futur. L’absència d’informació o les dificultats per poder accedirne, implica sovint una pèrdua d’oportunitats d’inserció social i professionals de la gent jove.

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la informació són:
• Potenciar el Punt Jove perquè sigui un espai de referència per tots els joves del municipi.
• Augmentar la visibilitat dels joves i les entitats als mitjans de comunicació i promoure nous canals de
comunicació, tenint en compte el disseny i l’impacte visual, així com potenciar l’ús de les noves
tecnologies en la comunicació amb els joves:
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Programa d’informació i atenció ciutadana

Programa d’informació jove

Acció 43: OAC

Acció 44 : EL PUNT d’Informació

Descripció i objectius

Descripció i objectius

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà és l’espai que permet a qualsevol ciutadà (en
aquest cas jove) realitzar tràmits que hagi de realitzar amb l’Ajuntament.

El Punt d’Informació de Montmeló és un servei que forma part de la Xarxa Catalana de
Serveis d’informació Juvenil, i treballa per informar, orientar i assessorar sobre aquells temes
que interessen i preocupen als joves d’una manera complerta, plural i objectiva. La
informació que ofereix el Punt es molt variada, entre la que destaca la informació sobre
formació reglada, formació no reglada, turisme rural, càmpings, hotels, esports d’aventura,
carnets d’alberguista, ocupació, entitats i associacions, festes, concerts, habitatge, sexualitat,
drogues,....També el Punt ofereix un espai amb ordinadors per tal que els joves en puguin fer
ús.

Públic objectiu

Públic objectiu

Públic en general

La informació del Punt engloba una franja d’edat força ample, entre 12 i 35 anys
aproximadament.

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

2 persones

Informadora i dinamitzadora juvenil

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou de les 2 persones de l’OAC
Despeses de funcionament de l’OAC

Sou informadora i dinamitzadora juvenil
Altres en funció de la programació del Punt

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Comunicació COL·LABOREN: La resta de departaments.

LIDERA: JOVENTUT

Indicadors d’avaluació
–
–
–
–
–

Nombre de registres d'entrada
Nombre sol·licituds per Internet
Nombre d'incidències
Nombre de documents d'ingrés
...

Indicadors d’avaluació
Registre de consultes
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Programa d’informació jove

Programa

Acció 45: PIDCES

Acció 46: Informació i difusió interna

Descripció i objectius

Descripció i objectius

El Punt d’Informació a l’INS és la descentralització del Servei d’Informació

Millorar la informació i comunicació interna dels aspectes relacionats amb
joventut

Juvenil de l’Ajuntament de Montmeló ( EL PUNT) per tal d’oferir la informació als
joves en un dels indrets on passen molt del seu temps.
Hi ha dues línies d’actuació bàsica:
La informació: que busca la detecció de les necessitats informatives
dels joves per tal de donar-hi resposta.
o La dinamització: per tal de potenciar la participació i l’educació
democràtica dels joves, promovent i col·laborant amb aquelles
iniciatives plantejades per grups juvenils.
Públic objectiu
o

Públic objectiu

Alumnes de l’INS Montmeló

Personal de l'Ajuntament dels diferents departaments que intervenen en
processos amb els joves.

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Informadora i dinamitzadora juvenil.
Agents que intervenen al centre des del Punt

Informadora juvenil

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou dinamitzador
Despeses d’activitats realitzades
Departaments implicats

Sou de la Informadora juvenil
Departaments implicats

LIDERA: Joventut

LIDERA: Joventut COL·LABOREN: Tots els que tenen relació amb joventut

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Assistents al Punt
Joves que col·laboren cada any amb nosaltres
Grau de satisfacció del professorat (enquesta)

Tenir la informació per als ciutadans dels projectes d'altres departaments abans
que siguin públics
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Programa
Acció 47: Web jove
Descripció i objectius
Configurar i difondre una web o bloc jove vinculat a la web municipal.

Públic objectiu
Joves 12 – 35 anys

Recursos humans destinats
Informadora o persona que la implementi

Recursos econòmics destinats
Sou de la persona que en faci l'actuació.

Departaments implicats
Joventut amb Noves tecnologies. També els departaments que han d'aportar la informació necessària

Indicadors d’avaluació
- Grau de consulta de la web (mitjançant un comptador)
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EIX 3 PARTICIPAR A MONTMELO
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: INFORMACIÓ

OAC
El PUNT d'informació
PIDCES
Informació i difusió interna
Web jove
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: PARTICIPACIÓ
Una idea força compartida és que la participació

La participació es un element cabdal de tota política de joventut que

dels joves en la vida del poble és sobretot com a

tingui com a objectiu la ciutadania activa i el desenvolupament social de

“consumidors” d’activitats o serveis, però no tant

les

en l’organització i decisió de les activitats i

persones

joves.

Participant

individualment

i

especialment

col·lectivament a través de les associacions,els joves adquireixen més

actuacions.

autonomia, seguretat, confiança, etc i prenen consciencia del seu

potenciar i buscar estratègies per promoure la

entorn, de la seva realitat.

participació dels joves i donar suport a

En

aquest

sentit

es

proposa

les

propostes i iniciatives juvenils.

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la participació són:
La manca d’espais de trobada condiciona també

•

Potenciar la participació dels joves en el disseny de les

les dinàmiques de participació o la seva

polítiques municipals i donar suport a

absència, i en aquest sentit es planteja que la

les propostes i

creació d’un equipament comú

iniciatives juvenils.
•

Plantejar la creació d’un espai per canalitzar la participació
dels joves en l’àmbit municipal.

•

Impulsant nous canals

interrelació entre col·lectius i la implicació amb la
vida del municipi.

i estratègies per facilitar la

participació dels joves, especialment dels en processos on
normalment no participen
•

Donar suport al teixit associatiu i motivant la implicació dels joves en les entitats del municipi.

55

facilitaria la

Programa de suport a l’associacionisme juvenil

Programa

Acció 48 : Assessorament i suport a la creació d’entitats

Acció 49: Impulsar la creació d’una Taula d’interlocució jove/ Consell de Joventut

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Els joves del municipi que tinguin una entitat o vulguin crear-la gaudiran del
suport i assessorament del Punt d'Informació.

Aconseguir que hi hagi més entitats juvenils al municipi

Crear un espai d’interlocució estable amb els joves. L’objectiu és començar a
crear dinàmiques de treball amb els i les joves que pugui desencadenar en la
creació d’un espai estable d’interlocució on els joves puguin formular propostes i
incidir en els àmbits que els afecta, i que tingui com a objectiu la creació del
Consell de Joventut

Públic objectiu

Públic objectiu

Joves de 16 a 35 anys

Joves de 16 a 35 anys

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Informadora juvenil
Professionals que vinguin a donar suport.

Personal de joventut

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Cost de jornades o tallers adreçats a aquests joves.
Sou informadora

Sou del personal de joventut encarregat de dinamitzar els processos.
Despesa de les dinàmiques que es realitzin al voltant de la trobada.

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: JOVENTUT

Joventut. Altres departaments que vulguin participar en moment determinats

Formar a joves que vulguin crea una entitat.

COL·LABOREN:
Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Número d'entitats que sorgeixen.
Participants als tallers o jornades que s'organitzin.

Nombre de joves que participen en el procés.
Nombre d'entitats que participen en el procés.
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Programa
Acció 50: Participació jove
Descripció i objectius
Incorporar la perspectiva jove ens els diferents processos de participació que s’impulsin. La singularitat de la població jove pot fer necessari dissenyar
estratègies específiques per garantir que s’incorpora la seva perspectiva. Per exemple anant als seus espais naturals en comptes d’esperar que vinguin ells
als espais que creem.
Públic objectiu
Joves de 16 a 35 anys
Recursos humans destinats
Personal dels diferents departaments que volen incloure la visió jove en els seus processos.
Recursos econòmics destinats
Sou del personal dels departaments implicats
Despesa en les dinàmiques creades per a incorporar aquesta iniciativa
Departaments implicats
Joventut i els departaments que volen incorporar aquesta visió de la població jove
Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que participen als processos
Processos que incorporen la visió jove
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EIX 3 PARTICIPAR A MONTMELO
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: PARTICIPACIÓ

Suport a la creació d'entitats
Taula jove
Participació jove
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17 a 20
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PRIORITAT

EIX 4

GAUDIR A MONTMELÓ

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: ESPORT
L’àmbit esportiu s’assenyala com un dels més

En l’etapa juvenil és quan es donen els canvis físics i psicològics i

ben valorats, l’oferta d’activitats esportives es

l’esport constitueix un element important en el desenvolupament

considera bona i es reconeix que hi ha molts

personal dels i les joves. A més l’esport te un paper important com

joves vinculats a la pràctica esportiva i als clubs i

agent educatiu de formació en valors , actituds i desenvolupa un paper

entitats esportives.

important en la integració i cohesió social.
Es destaquen les bones instal·lacions del camp
de futbol, la iniciativa d’obrir els patis de les

Els objectius del PLJ en l’àmbit esportiu són:

escoles en hores no lectives per a la pràctica

• Introduir millores en les instal·lacions del pavelló d’esports i donar
resposta a les necessitats de nous equipaments esportius.
• Estendre la iniciativa d’obrir els patis de les escoles per a la pràctica
d’esports a tots els centres educatius.
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esportiva lliure (i es proposa ampliar-ho a la resta
de centres educatius del municipi)

Programa d’equipaments esportius

Programa servei d’esports

Acció 51: Skate-park

Acció 52: Activitats dirigides

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Construcció de la pista de skate amb la participació dels propis joves en el
disseny de l’espai i en la seva promoció.

Oferta d’activitats dirigides a tots els públics (nosaltres en centrarem en els
joves) des del Servei d’Esports: Sala de musculació, Lliga popular de futbol
sala, Aeròbic, TBC, Steps, condicionament físic, Streching...
- Millorar la condició física dels joves del municipi.

Públic objectiu

Públic objectiu

Nens i joves.

Joves a partir de 16 anys.

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

1 tècnic d'esports
Arquitecte municipal, aparellador municipal, enginyer municipal. Director EMSO
Regidor esports i joventut.

Monitors que realitzen les activitats.
Conserges de les instal·lacions

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Despesa estimada 180.000 €

Sou del personal que desenvolupa les activitats.
Despeses d’obertura de la instal·lació.

Departaments implicats

Departaments implicats

Urbanisme Joventut Esports

LIDERA: Esports

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Participació en el disseny del projecte per part de persones alienes a
l'Ajuntament.
Consecució d'ajudes externes (finançament i suport tècnic fase projecte)
Utilització per part usuaris diana.

Nombre de joves inscrits a les diferents activitats
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Programa Mou-te a l’INS

Programa Mou-te a l’INS

Acció 53: Lliga de Futbol Sala

Acció 54: Activitats amb suport musical

Descripció i objectius

Descripció i objectius

El professor d'educació física demana col·laboració a esports per poder fer
activitats extraescolars a l'INS els dimecres per la tarda.
El professor considera més oportú realitzar una lliga de futbol sala.

Des de Joventut i Esports es veu la necessitat d'oferir alguna activitat amb
suport musical per intentar atraure a les joves de l'INS que no fan cap tipus
d'activitat física. Es parla amb l'AMPA perquè gestionin l'activitat amb el nostre
suport tècnic.

- Millorar la condició física dels joves del municipi.

- Adquirir l’hàbit de l’activitat física entre els joves de Montmeló

- Fomentar hàbits saludables

- Millora de la condició física.

Públic objectiu

Públic objectiu

Joves a partir de 12 anys

Joves a partir de 12 anys.

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Monitors que realitzen les activitats.

Monitors que realitzen les activitats

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou del personal que desenvolupa l'activitat.

Sou del personal que desenvolupa l'activitat.
Despeses d'ús del gimnàs de l'INS

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Professor d'educació física

LIDERA: Esports i Joventut

COL·LABOREN: Esports, Educació

COL·LABOREN: Educació, AMPA, professor d'educació física.

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Nombre de joves que realitzen les activitats proposades a l’INS

Nombre de joves que realitzen les activitats proposades a l’INS
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Programa Escola esportiva

Programa

Acció 55: Esport adaptat

Acció 56 : Rugby terapèutic

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Des de fa anys els joves amb discapacitat (fa uns anys eren infants) realitzen
una activitat física de manera regular fora de les activitats que desenvolupen al
Centre Ocupacional el Trencadís.
- Millorar la condició física dels joves amb discapacitat intel·lectual de Montmeló.
- Fomentar hàbits saludables entre els joves amb discapacitat intel·lectual de
Montmeló.

Públic objectiu

Està comprovat que el Rugbi ajuda als joves que tenen un comportament
agressiu, o als joves que son agredits, ja que el Rugby és un esport que tinguis
el físic que tinguis tothom és necessari.
Els objectius que ens marquem amb els/les joves i adolescents que participin en
aquest projecte són els següents:
− Augmentar l'autoconfiança.
− Treballar en equip.
− Confiar plenament en els altres.
− Respectar als demés.
− Esforçar-se
Públic objectiu

Joves a partir de 16 anys amb discapacitat intel·lectual.

Joves de l’INS triats per Serveis Socials.

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Monitors per a desenvolupar l’activitat (2)
Conserge extern de l'INS

Monitors que desenvolupen l’activitat.

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou dels monitors que desenvolupen l’activitat.
Conserge
Despeses d'ús del gimnàs de l'INS

Sou dels monitors que desenvolupen l’activitat.
Despeses d’utilització de l’equipament on es desenvolupa l’activitat.

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Esports COL·LABOREN: Serveis Socials

LIDERA: Esports COL·LABOREN: Educació, Serveis Socials

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Joves que estan inscrits a aquesta activitat

Assistència dels joves
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Programa d’equipaments esportius

Programa del servei d’esports

Acció 57: Espais de lliure accés per ala pràctica esportiva de lleure

Acció : Lliga popular de futbol sala

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Distribució a diferents llocs del terme municipal d'espais adequats per la pràctica
esportiva de lleure. Distribució territorial equilibrada. Remodelació i adequació
d'espais existents i creació de nous.
Facilitar la lliure utilització d'espai on poder practicar esports arrelats al municipi:
futbol sala, bàsquet.
Afavorir la utilització del temps lliure en activitats esportives. Promoure la
socialització. Respondre a les demandes dels usuaris potencials referent a
disposar d'espais de lliure accés on poder organitzar les seves activitats
esportives en temps de lleure.

La Lliga popular vol ser un mitja per a que un grup d’amics puguin reunir-se el
cap de setmana per a fer activitat esportiva, un espai on la competició ha de ser
l’excusa per esforçar-se, i on guanyar o perdre no importi gens.
Els objectius són:
- Afavorir un espai adequat de pràctica esportiva no federada
-.Aconseguir el fair-play entre tots els participants

Públic objectiu

Públic objectiu

Nois i noies a partir de 12 anys.

A partir de 16 anys

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Tècnic d'esports. Director EMSO. Arquitecte municipal

Propis del Servei d'esports

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

En funció dels espais. Càlcul aproximat 30.000 € per espai.

Conserge.
Despeses d’utulitzcaió d el’equipament
Arbitratges
Departaments implicats

Departaments implicats
Àrea d'urbanisme EMSO (Empresa Municipal de Serveis i Obres)
Regidoria de Joventut

Esports

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Propostes dels usuaris potencials.

Usuaris menors de 35 anys
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EIX 4: GAUDIR A MONTMELO
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: ESPORTS

Construcció skate park

x

x

x

Activitats dirigides
Lliga de futbol sala
Activitats amb suport musical
Esport adaptat
Rugby terapèutic
Espai esportiu lliure amb autogestió
Lliga popular de futbol sala
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: CULTURA
Pel què fa als equipaments culturals, la futura

Els joves per la seva forma de viure la cultura i el lleure, i la seva

Sala Polivalent es veu com una oportunitat per

capacitat d’iniciativa, exploració i innovació, creen i desenvolupen un

donar resposta a la necessitat d’un espai cobert

paper important en els canvis culturals i de lleure que es van produint

on fer concerts, obres de teatre i altres activitats,

a la ciutat. Es important que la gent jove tingui accés a aquestes

s’apunta però, que caldrà dinamitzar-lo.

manifestacions culturals i que es generin oportunitats per potenciar la
seva creativitat.
La Torreta Centre Cultural està molt ben
considerat, tan per la seva programació i oferta
cultural, com perquè és un punt de trobada

Els objectius del PLJ en l’àmbit cultural són:

d’algunes

entitats

i

joves.

No

obstant,

s’assenyala que li manca espai, que tanca força

-

Ampliar la programació d’activitats lúdiques i culturals
destinades al públic jove durant tot l’any.

d’hora a les nits i també que no hi van tots els
joves del municipi, sinó només uns perfils i
col·lectius determinats

-

Incorporar els joves en les dinàmiques de la futura Sala
Polivalent per tal que esdevingui un espai amb vida,
dirigit en part als joves.

-

Facilitar espais o recursos de creació artística (bucs d’assaig, pintura, ...).
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Programa de Foment de la lectura

Programa de foment de la lectura

Acció 58: Club de lectura

Acció 59: Club de lectura juvenil

Descripció i objectius

Descripció i objectius

El Club de lectura és una activitat que reuneix a un grup de persones, que
llegeixen a la vegada i de forma individualitzada el mateix llibre i després el
comenten. Es reuneixen un cop al mes, l’últim dijous de mes a les 20 h. per
comentar l’obra. La tertúlia es conduïda i moderada per una persona experta en
literatura, que també és l’encarregada de plantejar qüestions que estimulin la
intervenció de tots els participants. Les finalitats d’aquest club de lectura són la
creació d’un grup estable de lectura per compartir l’experiència lectora i la d’un
grup de tertúlia i debat.

El Club de lectura juvenil és una activitat que reuneix a un grup de joves (màxim
25), que llegeixen a la vegada i de forma individualitzada el mateix llibre i
després el comenten, compartint les seves experiències i impressions. Es
reuneixen un cop al mes, el segon divendres de mes a les 7.30 h. per comentar
l’obra. La tertúlia es conduïda i moderada per una persona experta en literatura,
que també és l’encarregada de plantejar qüestions que estimulin la intervenció
de tots els participants. Les finalitats d’aquest club de lectura són la creació d’un
grup estable de lectura per compartir l’experiència lectora i la d’un grup de
tertúlia i debat.
i enriquir.

Públic objectiu

Públic objectiu

Persones amb ganes de llegir i amb inquietuds culturals que volen compartir
l’experiència lectora i fer amics.

Joves de 13 a 17 anys amb ganes de llegir i amb inquietuds culturals que volen
compartir l’experiència lectora i fer amics.

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

1 moderadora 1 bibliotecària 1 tècnica auxiliar 1 auxiliar administrativa

1 moderadora 1 bibliotecària 1 tècnica auxiliar 1 auxiliar administrativa

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Cost de la moderadora

Cost de la moderadora. Cost del personal: bibliotecària, tècnica auxiliar i auxiliar
administrativa
Cost propaganda Cost elaboració materials. Cost obtenció llibres

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Biblioteca COL·LABOREN:Cultura
Indicadors d’avaluació

LIDERA: Biblioteca COL·LABOREN:Cultura i Joventut
Indicadors d’avaluació
Nombre d’usuaris i nivell d’implicació en al difusió del projecte
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Programa

Programa

Acció 60: Tallers a la Torreta

Acció 61: Sala polivalent

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Els tallers que s'ofereixen a La Torreta centre cultural són una activitat lúdicaformativa adreçada a diferents sectors de la població.
La freqüència de realització es d'un o dos cops per setmana i estan dirigits per
un professional de la matèria impartida. La programació és variable però
s’ofereixen tallers de pintura, dansa, arts artesanals, fotografia, maquillatge,
bijuteria, etc.
Objectius:
Oferir un espai de trobada i relació
Potenciar les arts com a mitjà de creixement personal
Donar oportunitats per al desenvolupament personal i creatiu: millorar el nivell
cultural
Promocionar La Torreta centre cultural com a alternativa amb temes d'oci i
creació i donar a conèixer els seus serveis

Incorporar a la gent jove en l’activitat i dinàmica de la sala polivalent, tant pel
que fa a les activitats que s’organitzen con en la presa de decisions respecte
l’espai

Públic objectiu

Públic objectiu

Tots els públics, des d'infants a persones adultes

Per a la programació d'activitats a partir dels 12 anys
Per a la participació en la presa de decisions

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Professors - monitors del tallers

Tècnic de Cultura
Personal per el funcionament de l'edifici

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou dels professors - monitors del tallers
Despeses de funcionament de l’equipament

Personal de l'equipament
Manteniment de l'edifici
Despesa de les activitats que es realitzin

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Cultura

Cultura i Joventut

COL·LABOREN: Joventut

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació
Nombre d'usuaris que participen a les activitats
Nombre de persones implicades en la presa de decisions en la programació de
les activitats
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Club de lectura
Club de lectura juvenil
Tallers a la Torreta
Sala polivalent
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: LLEURE
Les opcions de lleure representen un element important en la vida
dels i les joves. Les oportunitats i la oferta de lleure a la que puguin
accedir condiciones la seva mobilitat i les seves relacions.

Es

valoren

molt

positivament

algunes

experiències com el Rockmeló o la Festa Major,
i es destaca positivament la dinàmica creada
arrel del model de festa de colles, amb els
Melons i Creuats, ja que ha potenciat la
participació de la gent del poble, i ha contribuït a

Els objectius del PLJ en l’àmbit del lleure són:

la seva cohesió. Però a la vegada dins de la

• Promoure i facilitar que els joves s’impliquin en l’organització de

programació d’aquesta festa, es troben a faltar
més activitats per a joves.

les activitats d’oci i lleure
La

• Crear un equipament-espai polivalent i de trobada per potenciar
les relacions entre col·lectius, i promoure la participació dels joves
i les entitats.

manca

d’un

espai

o

equipament

de

convivència i trobada dels joves condiciona la
programació que es fa, així com la participació i
interrelació entre els propis joves.
L’oferta d’oci nocturn és força limitada, tant des
de l’àmbit privat com des de l’àmbit públic o les
entitats, a excepció de festes i activitats en dates
assenyalades i puntuals.
La

proximitat

a

ciutats

més

grans

i

les

dimensions del propi municipi poden explicar, en
part que molts joves surtin del municipi cap a
Barcelona, Granollers, Mataró,...durant els caps
de setmana
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Programa

Acció 62: Espai jove

Acció 63: Sala polivalent

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Disposar d’un espai jove com espai de trobada i relació , on els joves puguin

Incorporar a la gent jove en l’activitat i dinàmica de la sala polivalent, tant pel

participar de la seva gestió

que fa a les activitats que s’organitzen con en la presa de decisions respecte
l’espai

Públic objectiu

Públic objectiu

Joves dels 12 als 35 anys

Per a la programació d'activitats a partir dels 12 anys
Per a la participació en la presa de decisions

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Dinamitzadors de l'espai

Tècnic de Cultura
Personal per el funcionament de l'edifici

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Inversió inicial en l'equipament
Manteniment de l'equipament
Sou del dinamitzador
Despesa de les activitats que es realitzin

Personal de l'equipament
Manteniment de l'edifici

Departaments implicats

Despesa de les activitats que es realitzin
Departaments implicats

LIDERA: Joventut COL·LABORA: Urbanisme

Cultura i Joventut

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Usuraris que utilitzen l'espai
Grau de satisfacció dels usuaris
Nombre d'impactes (activitats, iniciatives...) que sorgeixen d'aquest espai

Nombre d'usuaris que participen a les activitats
Nombre de persones implicades en la presa de decisions en la programació de
les activitats
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Programa

Programa

Acció 64: Casal d’estiu jove

Acció 65: Nadal jove

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Crear un espai on els joves de Montmeló puguin ocupar part del seu temps de
lleure acabat l’institut, durant el mes de juliol.
Donar un contingut de caire pedagògic a aquest espai d’activitat.

El Nadal jove és una programació d’activitats pensades pels joves que
s’emmarquen dins del Park de Nadal. Es tracta d’activitats de cinema, monòlegs
i concerts musicals.
Els objectius que ens marquen son:
- Facilitar l’accés a la cultura.
- Donar als joves un espai per estar amb els seus iguals.

Públic objectiu

Públic objectiu

Joves de 12 a 16 anys (de 1r a 4t ESO)

Joves de 12 a 35 anys

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Director de l’activitat (fem coincidir amb director de casal d’estiu)

Responsable d’activitats joves

Monitors activitat (en funció dels inscrits)

Dinamitzadors de les diferents actuacions

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou de personal: part proporcional del director i monitors en funció dels inscrits.
Any 2010, part proporcional director + sou 3 monitors

Persona que coordinarà les activitats
Persones que portaren a terme les diferents activitats

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Joventut COL·LABOREN: Cultura, Educació-Promoció econòmica,
Esports
Indicadors d’avaluació

LIDERA: Joventut
Indicadors d’avaluació

Nombre d’inscrits i grau de satisfacció en acabar l’activitat.

Número de joves que gaudeixen del servei
Enquesta de valoració voluntària dels participants
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Programa de dinamització juvenil

Programa de dinamització juvenil

Acció 66: Carnaval jove

Acció 67: Suport als alumnes de 4tESO per la realització del viatge final de
curs
Descripció i objectius

Descripció i objectius
Des del 2003 l’àrea de joventut col·labora amb l’àrea de cultura (festes)all
carnaval. Per una banda fomentem que els joves es disfressin i per una altra
banda organitzem el premi que se’ls hi dona (sortida d’un dia o de cap de
setmana)

Cada curs escolar els joves de 4t d’ESO realitzen un viatge de final de curs. Des
de la nostra àrea els facilitem les eines necessàries per la organització
d’activitats i els hi subvencionen per la seva feina al Nadal.
- Donar a conèixer les eines que necessiten per organitzar una activitat

Fomentar que els joves es disfressin.
- Apropar l’Ajuntament als joves
Organitzar i desenvolupar la sortida
Públic objectiu

Públic objectiu

Joves de 12 a 18 anys (Alumnes INS Montmeló)

Alumnes de 4t d’ESO

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

Dinamitzadora juvenil
Personal de reforç de l’activitat

Dinamitzadora juvenil

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou personal de joventut
Persones que col·laboren en el projecte (monitors)
Despeses per la sortida

Subvenció per la realització de Parc de Nadal i Reis (Guarda-roba, suport a la
cavalcada de Reis i tallers)

Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Cultura i Joventut

LIDERA: JOVENTUT COL·LABOREN: CULTURA

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Nombre de participant en el concurs jove.

Joves que participen

Valoració de la sortida
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Programa

Programa

Acció 68: Okupa la Torreta

Acció 69: Ambientalització de festes

Descripció i objectius

Descripció i objectius

Okupa LA TORRETA és un programa d’activitats que es realitza des del juliol
del 2003. És un espai de trobada dels joves durant les tardes del mes de juliol al
centre cultural La Torreta. S’organitzen concerts, tallers i es facilita un espai de
relació informal.

Avançar cap a l’aplicació de criteris ambientalment més correctes a l’hora
d’organitzar festes per part de l’Ajuntament (reducció de residus, compra

L'objectiu del projecte ha estat la motivació per a la participació juvenil, i a

L’objectiu seria anar introduint progressivament les diverses accions en les

partir d’aquí donar una alternativa d'oci tant de tarda com de tarda-nit als joves

principals festes del municipi.

verda...).

del municipi
Públic objectiu

Públic objectiu

Joves de 12 a 35 anys

Joves participants en festes.

Recursos humans destinats

Recursos humans destinats

2 o 3 monitors dinamitzadors de l’activitat

Àrea de medi ambient i joventut

Recursos econòmics destinats

Recursos econòmics destinats

Sou de monitors
Despeses en funció de la programació
Departaments implicats

Departaments implicats

LIDERA: Joventut COL.LABORA: Cultura

LIDERA: Medi Ambient COL·LABOREN: Joventut.

Indicadors d’avaluació

Indicadors d’avaluació

Usuaris que gaudeixen de la diferent programació

Nombre de gots reutilitzables emprats en els actes
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Programa Festa Major
Acció 70: Dinamització dels joves a la festa Major
Descripció i objectius
La Festa Major és la gran festa del poble. Per aquest motiu intentem que els ciutadans de Montmeló, i en el nostre cas els joves, s'impliquin en la seva
organització i posteriorment i participin.
En el nostre cas aquesta activitat s'estructura al voltant de les colles de : Melons i Creuats. En els últims anys però la mitjana d'edat de les persones que
estan a la preparació ha augmentat
Públic objectiu
Ens adrecem a:
Majors de 12 anys, variarà en funció de l'activitat.
Recursos humans destinats
Informadora – Dinamitzadora
Recursos econòmics destinats
En funció de l'any i de les activitats que es plantegen.
Departaments implicats
LIDERA: Joventut - Festes
Indicadors d’avaluació
Nombre de persones que s'impliquen en el procés de preparació
Nombre de persones que participen a les activitats
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EIX 4: GAUDIR A MONTMELO
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: LLEURE

Espai jove
Sala polivalent
Casal d'estiu jove
Nadal jove
Carnaval jove
Suport viatge 4tESO
Okupa la Torreta
Ambientalització de festes
Dinamització festa major
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Altres

Urbanisme

Medi ambient

Serveis socials

Salut

Esports

Cultura

Prom. Economica

Educacio

Joventut

AMB QUI COOPERAR

30 a 35

25 a 29

21 a 25

17 a 20

12 a 16

EDAT PRIORITÀRIA

2014

3

2013

2

2012

1

TEMPORITZACIÓ

2011

PRIORITAT

6- IMPLEMENTACIÓ

DEL

PLA

LOCAL DE JOVENTUT
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L’estructura organitzativa del Pla es configura per tal de dissenyar i ordenar les polítiques de
joventut de Montmeló partint dels principis i criteris abans esmentats de transversalitat i
participació.

Aquest repte es concreta en diferents nivells de treball:
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Nivell polític
•

Ple municipal
El Ple municipal és el màxim òrgan de decisió del Pla Local de joventut. Està format per:

•

o

Alcalde-president

o

Regidors de l’equip de govern

o

Regidors de l’oposició

Junta de Govern Local
Formada per l’alcalde-president i els tinents d’alcalde i la presència de l’interventor i la
secretaria municipal.

•

Regidoria de joventut
El lideratge polític correspon a la Regidoria de joventut, que estableix amb la resta de
regidories una política de joventut transversal a tota l’organització municipal, amb una definició
clara de les directrius d’acció en aquest àmbit i un treball transversal coordinat. El conjunt de
les polítiques municipals destinades a la joventut, per tant, es desenvolupen des de cada
regidoria: educació, serveis socials, esports, cultura, etc. i és des d’aquests àmbits des d’on
s’executen.

Nivell tècnic:
•

Equip tècnic de joventut
El referent tècnic de joventut és el tècnic de joventut, com a professional de referència per
garantir que s’incorpora la perspectiva jove i es tira endavant el PLJ. L’equip tècnic de joventut
es completa amb la dinamitzadora juvenil.

•

Taula tècnica transversal
De la mateixa manera que en el nivell polític, en últim terme bona part de les accions
adreçades als joves es desenvolupen des de cada departament: educació, cultura, esport,
serveis socials, etc. Per aquest motiu es constitueix la Taula tècnica tranversal per fer el
seguiment anual de les actuacions recollides al Pla. La taula tècnica s’ha de reunir com a
mínim una vegada a l’any

Nivell de joves:
•

Taula jove
La Taula jove ha de ser l’espai d’interlocució estable de l’Ajuntament amb els i les joves. La
voluntat es anar configurar aquest espai de manera progressiva vetllant perquè l’espai tingui
ple sentit i s’ajusti a les expectatives dels i les joves.

•

Fòrums joves
El Fòrum jove serà una trobada oberta amb tots els i les joves de Montmeló, per entre d’altres
objectius fer el seguiment de les actuacions del PLJ.
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RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics que es destinen a les polítiques de joventut són la suma, d’una banda, del
pressupost de la regidoria de joventut i, d’una altra banda, dels recursos que destinen altres àrees a
actuacions adreçades als i les joves.
Pressupost global Ajuntament 2011,: 9.429.050 € (sense inversions)
Pressupost Regidoria de Joventut – Ajuntament de Montmeló
Cap 1 Personal
3300 130000

Bàsiques laboral fix Cultura i Joventut

19.132.40 €

3300 131000

Retribucions personal eventual Cultura i Joventut

19.894.14 €

9200 160080

Quotes Seguretat Social

12.270,65 €

Aclariments:
A la partida 3300 130000, sou 20% Administrativa cultura, joventut i festes + 50% tècnic de joventut i festes
A la partida 3300 131000, sou Informadora i Dinamitzadora juvenil

Cap 2 Despeses de bens corrents
3370 226990

Despeses de funcionament joventut

14.400 €

3370 226991

Iniciatives juvenils

6.750 €

Cap 4 Transferències corrents (Subvencions)
3370 468000

CIJ Esplaia't Montmeló

10.000 €

3370 468001

ACEM (Associació Cultural per a l'entreteniment musical)

5.000 €

3370 468002

Altres subvencions de joventut

1.400 €

Pressupost Regidoria de Joventut – Patronat de Serveis Personals
Cap 1 Personal
9250 131000

Retribucions personal eventual Serveis Personals

50.000 €

9200 160000

Quotes Seguretat Social

18.500 €

Cap 2 Despeses de bens corrents i serveis
9250 226993

Casal d'Estiu i Casal Jove

13.000 €

9250 226994

Parc de Nadal

12.000 €
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ
L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’impacte que ha tingut el Pla:
globalment, però també cadascuna de les actuacions de tots els programes que el conformen. Més
concretament, avaluar un Pla Local de Joventut vol dir emetre judicis de valor sobre diversos aspectes
d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva efectivitat, la seva eficiència, la seva cobertura, etc. En definitiva, si
ho estem fent bé o ho estem fent malament, o bé si el que estem oferint és prou bo o no ho és, en
funció d’uns criteris, element indispensable, que justifiquin i argumentin el judici de valor emès.

A fi de fer polítiques de joventut de qualitat, adaptades als joves, proactives, diverses, flexibles i
innovadores, cal introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques de joventut que duen a terme tots els
agents implicats. Quan parlem d’avaluació, entenem una planificació de l’eina que vagi més enllà que
els mecanismes tradicionals per analitzar si s’han assolit els objectius fixats. Hem d’observar el perquè i
les causes que han fet que s’assolissin o no els objectius. Avaluar significa millorar els projectes i les
actuacions, i implica transformació i canvi dels aspectes que sigui necessari (organització,
professionals, recursos...).

Així doncs l’avaluació ha de servir per:

• Facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats).
• Millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme.
• Explicar millor el que fem i per què (comunicar).
• Justificar les despeses i millorar la distribució de recursos.
• Motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva).
• No perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última).
• Treballar amb una actitud pro-activa i no reactiva davant de la realitat dels joves.
• Millorar els programes i les actuacions.
Per això apostem per fer un avaluació continua i compartida on l’anàlisi de la informació i els judicis de
valor els fan diferents agents del municipi, i s’intenta trobar una conclusió que integri les diferents
visions. Entenem que és l’opció que millor garanteix la implicació de joves, entitats i professionals en el
Pla Local de Joventut i permet minimitzar els focus d’oposició als projectes i treure a la llum els
conflictes latents, perquè l’objectiu és integrar-los al Pla.
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Hi ha molts aspectes del Pla Local de Joventut que es podrien avaluar. Volem però que la nostra
avaluació sigui realista i eficient per la qual cosa hem prioritzat alguns temes i algunes metodologies
per desenvolupar-les.
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