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1. Presentació
En aquests moments, al municipi d’Olesa s’estan portant a terme diverses
accions destinades als joves, per aquest motiu, el Departament de Joventut
s’ha plantejat d’estructurar-les conjuntament, donar-los més coherència i un
nou impuls, per tal de resoldre els dèficits que en aquests moments es detecten
en matèria de joventut.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es dota del PLA
LOCAL DE JOVENTUT, que estableix les bases per organitzar l’actuació
municipal de manera més planificada, coherent i completa. Es tracta de fixar els
objectius i els programes que marcaran la política juvenil d’Olesa de Montserrat
durant un període de quatre anys.
A finals del 2018 es va dur a terme la diagnosi, l’estudi i la redacció del nou Pla
Local de Joventut d’Olesa de Montserrat 2019-2022, el qual es va aprovar al
Ple Municipal en data 29 de febrer de 2019.
Segons dades del padró municipal, en data de 31/12/2019, Olesa de
Montserrat compta amb 24.200 habitants, 6.422 dels quals són joves de 12 a
35 anys, 119 joves més que al 2018.
Des del Departament de Joventut s’ha intentat recollir la percepció de la
realitat que tenen els joves, els seus interessos i, sobretot, les seves
necessitats, amb l’objectiu d’identificar els punts febles del conjunt de serveis
oferts per l’Ajuntament per tal de millorar i adaptar el servei. Una gran eina per
recollir aquestes dades és la Taula Jove que més endavant anomenarem.
Cal destacar, l'actual situació social, formativa i laboral dels joves del municipi,
que preocupa a tots/es els/les professionals que en formem part i que treballem
per al seu acompanyament en la transició a la vida adulta, tant les situacions de
precarietat i vulnerabilitat socioeconòmica a les famílies, element que, unida a
l'augment d'algunes taxes per accedir a la formació superior dificulta l'accés de
molts joves a aquesta formació.
I per altra banda, durant el 2019 podem afirmar que al dur-se a terme la
demanda històrica per part dels i de les joves olesans i olesanes, de disposar
d’un espai municipal i polivalent per realitzar activitats d’oci, com és
l’Escorxador, s’han incrementat les activitats juvenils d’oci i les dinàmiques dels
joves en quant a la participació en aquestes.
Per aquest motiu, s’ha volgut incidir estratègicament en cadascuna de les
necessitats detectades i aportar solucions en forma d’activitats i projectes a
curt, mitjà i llarg termini.
Durant l’any 2019 els programes que s’han dut a terme han estat:
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-

Oci Jove - VIncuLA’t relacionat amb activitats d’oci i participació juvenil
Càpsules formatives, relacionat amb formació i lleure
Subvencions a entitats: assessorament i suport econòmic a entitats
juvenil i/o entitats que organitzen activitats amb i per als joves
Punt d’Informació Juvenil
Accions compartides: programes interdepartamentals.

Aquests programes han mirat de ser especialment curosos en la detecció dels
problemes del jovent olesà, tant des del punt de vista dels propis afectats com
des dels altres àmbits de la societat i d’altres departaments de l’Ajuntament.
Aquests ha estat el punt de partença a partir del qual s’han elaborat i articulat
les propostes, objectius i programes d’actuacions; tot mirant d’adequar-les a la
situació del moment i als reduïts mitjans de què es disposa.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya, s’aprova el 31 de gener de 2013,
DOGC núm. 6305, el qual té com a objectius:
-

Determinar els problemes i les necessitats principals que cal resoldre pel
que fa a les persones joves a Catalunya.
Establir les línies estratègiques i els objectius de les actuacions
públiques en matèria de joventut en els àmbits prioritaris d’emancipació i
participació.
Fixar els àmbits materials d’actuació, emmarcats en les línies
d’emancipació i participació, i els límits d’edat de les persones joves per
a cada àmbit.
Establir la metodologia de treball transversal de referència per als poders
públics a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut.
Establir uns criteris d’avaluació sobre l’aplicació del Pla.

Segons l’article 13 de la LLEI 33/2010 de les Polítiques de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, les
actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut són:
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb
l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
b) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit
territorial.
c) Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i
d’acord amb llur marc competencial.
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica,
educativa i cultural de llur municipi.
e) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de
joventut en l’àmbit territorial del municipi.
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de
joventut dins el municipi.
g) Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i
d’altres instruments de col·laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin
amb la Generalitat.
Els ajuntaments poden col·laborar amb l’Administració de la Generalitat i amb
l’Administració supramunicipal en l’elaboració d’estudis i d’anàlisis per a
detectar les necessitats de les persones joves en llur àmbit territorial i, en
general, de tots els estudis que ajudin a conèixer millor aquest col·lectiu.
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Dins aquest marc de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat desenvolupa les següents funcions:
- Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del Departament en
matèria de joventut, d'acord amb les directrius establertes al Pla Local de
Joventut d’Olesa de Montserrat:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planificació, gestió, seguiment i supervisió de les activitats del
departament (formació, activitats lúdiques i culturals, ...)
Planificació i control del pressupost
Gestió dels espais de l’equipament juvenil: cessió de sales (tallers,
reunions d’entitats, activitats joves.
Dur a terme les tasques del propi Punt d’Informació Juvenil (l’atenció
personalitzada, arxivar documentació, actualitzar cartellera, suport TIC,
servei d’autoconsulta, xarxes socials,...)
Coordinació/treball en xarxa amb altres departaments, escoles i instituts
per a dur a terme les accions compartides
Assessorament i suport al teixit associatiu
Gestió
de
les
autoritzacions
d’activitats
juvenils
de
les
entitats/associacions
Atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva del
Departament de Joventut
Sol·licitud de subvencions per a finançar els projectes juvenils
(Generalitat, Diputació, ...)
Col·laborar en els aspectes de desenvolupament local en matèria de
joventut que es consideri oportú i altres tasques que s'encomanin
Gestionar l'equipament juvenil La Cova Jove - l'Escorxador
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2.2 Organigrama

Regidor de Joventut
Xavier Rota i Boada
Gerència
Mercè Roquer Compte

Cap d’Àrea de Serveis Personals
Francesc Sancho Cano

Cap de Servei de Cultura i Lleure
Montserrat Muñoz Montoro

Tècnica Especialista de Joventut
Elisabet Pinyol Dolader

Administrativa
(Dedicació compartida àmbit de cultura i lleure)

Joaquima Carranza Álvarez

Pla d’ocupació Dinamització Juvenil
Montserrat Cobertera (de gener a juny)
Daniel Ribas (de juliol a desembre)
Rosa M. Alegre (de gener a desembre)

2.3 Recursos materials
Per dur a terme el servei cada professional disposa d’un ordinador, alguns
d’ells compartits amb altres professionals. Es disposa d’una fotocopiadoraimpressora, a banda d’un ordinador portàtil per les activitats externes i un
projector.
Es treballa amb el diferent programari a l’abast, incloent l’Acces, que és
indispensable pel seguiment del servei.
A banda, el Departament de Joventut disposa d’un equip de so de petit format,
més una caixa auto amplificada.
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2.4 Seus, adreces i telèfons
Equipament Juvenil L'Escorxador
C/ Mn. Jacint Verdaguer, núm. 30
93.778.00.50 Extensió 3900
pij@olesademontserrat.cat (adreça electrònica del Punt d’Informació Juvenil)
pinyolde@olesademontserrat.cat (adreça electrònica de la tècnica especialista
de joventut). Facebook i Instagram Info Jove Olesa M.
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3. Activitats realitzades
3.1 Oci Jove - VIncuLA’t
3.1.1

Descripció

Aquest programa està inclòs dins el Programa d'Oci del Nou Pla local de
joventut d’Olesa de Montserrat 2019-2022 (PLJOM), en l'anterior PLJOM
formava part de l’àmbit de Participació. La missió del qual és programar
activitats per a joves relacionades amb l’oci alternatiu, tot fomentant la
participació juvenil.
En el programa Oci Jove – VIncuLA’t s’ha treballat transversalment entre els
departaments implicats i amb coordinació amb les entitats juvenils, culturals i
esportives del municipi, que han estat clau per poder dur a terme el projecte
plantejat inicialment i així poder actuar amb un objectiu comú, programant
activitats per a joves relacionades amb l’oci i la participació juvenil, donant
resposta així a la mancança d’activitats en el municipi, explicitades en la
diagnosi del nou PLJOM.
Aquesta memòria, per tant, vol reflectir, les actuacions que s’han dut a terme
amb el suport d’altres departaments i entitats municipals, amb la descripció de
cadascuna d’elles s’esmenten les diferents intervencions i activitats al llarg del
projecte, comprovant així, si els objectius plantejats des d’un inici s’han assolit.
El Programa Oci Jove – VIncuLA’t ha estat un projecte molt ben acollit per part
dels joves, ja que ha destacat per organitzar una varietat d’activitats d’oci
adreçades a perfils diversos i, alhora, s’han consolidat espais de participació
juvenil: l’estiu jove, l'equipament juvenil de L’Escorxador i la Taula Jove.
Alhora, valorem de forma positiva el interès mostrat per part dels professionals
de les escoles, instituts, dels propis joves, de les entitats i associacions pel que
fa al projecte nou de l’Escorxador, i creiem que aquest interès ha de servir de
pont cap al desenvolupament de futurs projectes, tot i que som conscients que
s'ha d'acabar de condicionar per treure'n el màxim profit.
El Projecte Oci Jove - VIncuLA’t es presenta a la Generalitat per tal de rebren
subvenció, per tal de poder dur a terme activitats d’oci i participació, moltes de
les quals estan coorganitzades amb les entitats del municipi i amb col·lectius
de joves específics (músics, artistes, etc...).
Aquestes activitats sorgeixen o bé directament de les entitats municipals que
busquen el suport econòmic i/o material del Departament de Joventut, o de
col·lectius de joves especialitzats amb una temàtica concreta que no estan
associats/des i que per tant, demanen assessorament i acompanyament del
Joventut. Memòria 2019
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Departament per tal d’organitzar l’activitat que ells/es proposen, i s’organitza
conjuntament, les quals es planifiquen a les Taules Joves.
A banda, també el projecte VIncuLA’t inclou les activitats organitzades des del
propi Departament per tal de promocionar els i les artistes joves de la vila.
Les propostes lúdiques han estat el motor d'aquest projecte, ja que ens han
permès establir llocs de trobada reals d'interrelació i convivència entre les
diverses persones i col·lectius que els freqüenten. Mitjançant aquestes hem
treballat i assolit els diferents objectius que figuraven en el projecte.
Forma de prestació: prestat de forma directa.

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Fomentar
la
creació
musical, artística i cultural
entre els joves

Promoure una cultura activa i participativa en relació a l’oci dels
caps de setmana, tant per part dels joves com d’aquelles entitats
que la promocionen.
Generar una programació estable de concerts i activitats d’oci
nocturn alternatiu, donant suport a les iniciatives dels joves del
municipi i als concerts musicals anuals de les entitats juvenils.
Reforçar i consolidar el treball comunitari creant i articulant
mecanismes de coordinació i dinamització del teixit social.
Facilitar les condicions per a un ús alternatiu de lleure, que se situï
en els àmbits, els espais i els horaris propis dels joves.

Promoure
saludables
joves

els
hàbits
entre
els

Possibilitar a la població jove alternatives nocturnes per a la
utilització saludable i positiva del temps lliure, mitjançant l’oferta
d’activitats participatives.
Establir un programa d’intervenció que combati els riscos associats
al consums, realitzant d’estratègies de prevenció de riscos a les
nits dels caps de setmana.
Difondre notícies positives sobre l’oci nocturn dels joves a través
dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Posar a l’abast dels joves totes aquelles ofertes d’oci que satisfacin
les seves necessitats, alhora que contribueixin a consolidar valors
de solidaritat i tolerància, respecte a l’entorn natural i, sobretot a
l’estil de vida saludable.

Activitats desenvolupades
Calend
ari

Activitat i breu descripció

2 de març

Carnestoltes 2019
Parc Municipal
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17.00 h Animació infantil amb Encara Farem Salat
18.00 h Benvinguda del Rei Carnestoltes amb animació del grup Rovell d’Ou.
Passarel·la de les disfresses per als més petits
19.00 h Rua conjunta petits i grans
20.30 h Concurs de disfresses sobre la passarel·la
22.00 h Actuació Grup Virus + Led Party + Dj Adrià Ortega
Hi haurà servei de bar – food truck
Es va continuar els format anterior, unificar les dues rues, l’infantil i la de d’adults,
les crítiques han estat bones tot i el canvi d’ubicació degut a les obres de la plaça
Catalunya. Hi hagut un alt grau de participació.
El concurs de disfresses del Carnestoltes Adult està regulat mitjançant unes bases
de participació, el qual ha tingut molt d’èxit.
S’organitza conjuntament amb el Departament de Festes, amb el suport de la
Brigada Municipal, la Policia Local i Medi Ambient.
16
març

de

13 d’abril
4 de maig

7, 8, 9 i
10
de
juny

Vermuts Musicals
Actuacions de grups de música i/o cantauors/es d’Olesa de Montserrat en horari
vermut, de 12.00 a 14.00 h, on el que es tracta de promocionar els artistes olesans.
Aquests concerts s’han realitzat a l’Escorxador per tal de fer arribar nous públics i
organitzar activitats en horaris diferents a l’habitual.
Les entitats juvenils oferien menjar i beguda als assistents.
1er: Dones cantants: Luz del Alma, Divertento, Olga, Sara i Alba
2on: Irie Angel
3er: Èxta6
Concerts de les Festes de Santa Oliva:
7 de juny
*De 23.00 a 02:30 h: Dj + Lo Puto Cat. Organitzat pel Col·lectiu de Joves Santa
Oliva, a la placeta de Sta. Oliva. El Departament de Joventut hi col·labora.
8 de juny
10 anys del Ginesta Sound
12.00 h.: Vermut electrònic amb Mandanga Tropical i Sifonada Popular
18.00 h.: Animació Infantil amb Marramangu + xocolatada
19.00 h.: CAU al carrer
*De 23.00 a 04.00 h: Concert amb Mabel Flores i La Kayangó + Carrer Mallorca +
Djs UPyD. Organitza l’Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall, al parc del
porxo de Santa Oliva. El Departament de Joventut hi col·labora.

8 de juny

9 de juny
De 22.30 a 01.30 h: Festa jove amb Tamborino so obstinat + Dj Sendo. Al Parc del
porxo de Santa Oliva. Organitza ACF Olesa Sardanista i col·labora el Departament
de Joventut. Un nou format que va atraure a un públic reduït.
*Són concerts amb una gran trajectòria que cada any prenen una major
participació, tant pels joves que assisteixen al concert com pels joves de les entitats
encarregats d’organitzar-ho.
17.00 h: XII Baixada d’Andròmines, inici placeta de Santa Oliva, final pl. de la
Sardana. Hi participa gent molt diversa (associats i no associats) i de diferents
edats, però principalment joves. Es realitza un concurs amb les corresponents
bases i els premis són econòmics, de 100,00€ per andròmina guanyadora, 5 en
total, cosa que va fer augmentar la participació tant dels concursants com del públic
assistent. Activitat organitzada dins del marc de les Festes de Santa Oliva.
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19.30 h: XII Marató d’Artistes al parc del Porxo de Santa Oliva. Es realitza un
concurs amb les corresponents bases i els premis són econòmics. Les modalitats i
premis d’aquesta edició van ser els següents:

9 de juny

• Modalitat Dansa: 1er Premi: 300€ / 2on Premi: 150€ / 3er Premi: 75€
• Modalitat Arts escèniques:
o
Representació individual: 150€
o
Representació grupal: 300€
Modalitat
Cantautor/duet:
1er Premi: 150€ / 2on Premi: 75€
•
Enguany l’activitat la va dinamitzar un animador polifacètic (dansa, màgia,
còmic....), amb diferència d'altres anys que ho feia la companyia De Brodas Bros,
cosa que va aportar més diversió i participació del públic assistent.
22, 23 i
25
de
juny

Festa Major Jove:
21 i 22 de juny: Barraques al Parc Municipal. Activitat autogestionada per entitats
i/o col·lectius juvenils: COF, CAU, Custus, CROM, La Passió i Apàtrides
22 de juny:
Plaça Catalunya
De 23.30 a 04.30 h: Buhos + Tremendos + DJ Tremendos
Plaça de l’oli
De 23.30 a 04.00 h: XVII Festa de la Ràdio. És una de les festes amb més
assistència de públic jove degut a què l’estil de música és no és l’habitual en la
resta de festes organitzades. Un any més es va comptar amb el servei de dos
educadors de carrer per treballar el consum responsable, i possibles agressions
sexistes, coorganitzat amb el Departament de Salut.
23 de juny:
Parc Municipal
De 00.00 a 06.00 h: Concert Revetlla Jove: Dj Núria Montoriol + Hotel Cochambre +
Disco Cochambre. És l’activitat més concorreguda de l’espai del parc per Festa
Major. Enguany com a novetat hi va haver un Punt Lila.
24 de juny:
Parc Municipal
19.00 h: Bumper Balls. Activitat de futbol on els joves van dins d'una pilota gran de
plàstic, enguany es va realitzar amb un cap de futbol inflable i sense inscripcions
prèvies, activitat dinamitzada per un monitor de l'empresa que va fer que els joves
la gaudissin.
22.30 h. Concert amb Veu de dona amb la Clika Pika i Jazzwoman. Activitat nova
per tal de donar rellevància a les dones en escena, i més en el món del rap. No va
tenir molta assistència, cal revisar si va ser degut a la data del concert (l'endemà
només es festiu a Olesa) o pel format del concert.
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De l’1 al
26
de
juliol

Estiu Jove
El mes de juliol s’han realitzat diverses activitats adreçades a joves d’edats
compreses entre els 12 i els 16 anys, on s’ha potenciat el treball cooperatiu i
participatiu en totes les activitats. Els joves formen part del procés des del inici fins
al final, dissenyant, executant i avaluant les activitats.
Les propostes estan relacionades amb l’esport, salut, danses, amb el consum
responsable d’alcohol,..., i s’utilitzen diversos equipaments municipals i espais
públics. Les entitats del municipi també hi tenen un paper important. Aquest
projecte hi col·labora Serveis Socials. Es contracta una empresa de serveis per tal
de que faciliti un educador social per dur la tasca de coordinador i dinamitzador,
amb la col·laboració dels dos plans d’ocupació, el d’integradora social i el de
dinamitzadora juvenil.

19
d’octubre

Festival d’Art Jove

26
d’octubre

Ladies Night. Nit de comèdia femenina i feminista.

L'edició d'enguany no es va realitzar per motius aliens a l'organització. Degut a les
causes polítiques del país la gran majoria de joves implicats/des en l'activitat van
decidir sumar-se a la vaga/manifestacions de les dues dates proposades per
l'esdeveniment, 19 i 26 d'octubre .

Monologuistes convidades: Neus Motos, Beluni, Patrizia con Zeta, Marta Burling, i
presentat per l’olesana Crazy.
Servei de barra. Preu entrada: 4€
Horari: 22.30 h. Lloc: L’Escorxador
23 de
novembre

III X-CORXADOR FEST:
Activitat organitzada amb joves implicats a la Taula Jove / La Cova Jove de
L’Escorxador relacionada amb la cultura urbana. Enguany es va decidir fer una
edició menys carregada d’activitats i de grups menys coneguts per tal de poder
encarar la següent edició amb més força.
17.00 h: Competició de skate (premis econòmics amb bases publicades)
Exhibició de ball amb Own Style
Grafit en viu amb DobleaArt
20.30 h: Sopar econòmic a càrrec de l’entitat del Bloc Juvenil
De 23.00 a 01.30 h: Concert amb D-Kann i Nugem amb Dj Can i Las Ninyas del
Corro.

Tot l’any

La taula jove és un espai de diàleg i de participació per els i les joves d’Olesa. Un
organisme de debat i de presa de decisions on els i les joves participen activament
proposant accions que es pugin dur a terme al nostre municipi.
Les assemblees es fan a l’espai jove de l’Escorxador - La Cova Jove.
És un espai de trobada on els i les joves comparteixen els seus coneixements,
experiències i resolen dubtes. Un punt de sensibilització, formació i prevenció, i on
ells i elles mateixos/as participen, s’impliquen i porten la iniciativa, creadors/es de
tallers, activitats, jornades, concursos, etc.
Les dates de les assemblees han sigut: 28 de març, 25 d’abril, 25 de juliol, 17 de
setembre, a l’octubre i al novembre no es va realitzar, ja que les reunions amb els i
les joves van ser específiques per organitzar conjuntament el 3er X-corxador Fest.
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1
de
gener de
2020

01:00 h Festa de cap d’any al Nou Pavelló del Sant Bernat organitzada pel
Departament de Joventut i Festes. 2 DJ amb varietat musical (comercial, house,
“patxanga”...)
Edat: + 16 anys
Preu de l'entrada: 12 € / 10 € (anticipada)
Venda d'entrades anticipades a la Casa de Cultura del 19 al 22 de desembre de
17.00 a 20.00 h
+ informació al Facebook INFO JOVE Cal Mané i Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, i a la web www.olesademontserrat.cat
És la cinquena edició organitzada íntegrament des de l’Ajuntament. Ha estat un èxit
de participació, d’organització i de rebuda per part del públic assistent, per tant,
podem afirmar que és una festa consolidada. Enguany com a novetat hi va haver
un Punt Lila.
Aquesta activitat, tot i ser en data 1 de gener de 2020, s’organitza i es gestiona
durant l’últim trimestre del 2019
S’organitza conjuntament amb el Departament de Festes, amb el suport de la
Brigada Municipal, la Policia Local i Medi Ambient.

Metodologia

De les tècniques i metodologies plantejades a l’inici del projecte s’han utilitzat
les següents:
• Observació directa i participativa de sistematització de les dinàmiques
d'ús i gestió de l'espai públic per part dels diferents col·lectius.
• Reunions amb aplicació de metodologies participatives mitjançant
convocatòries directes a entitats del municipi i establint dinàmiques com
el brainstorming.
• Dinàmiques d’activitat amb tècniques pròpies de l’animació sociocultural
i juvenil.
• Recollida de propostes i posterior elaboració a partir dels interessos i
iniciatives dels participants, a través de les xarxes socials.
• Coordinació amb els departaments implicats per dur a terme cada acció,
mitjançant taules tècniques.
• Gestió compartida d’accions i serveis amb les entitats i associacions
empoderant-les cap al lideratge.
• Avaluació continuada de les activitats .
• Realitzar les activitats a través d’una visió transversal d’aquells
departaments i serveis que treballen l’oci i el lleure (esports, centre obert
i barri jove de serveis socials, diversitat i convivència, participació
ciutadana i cultura i festes), i principalment amb el programa Cabalbaix,
pla supramunicipal de drogues i comportaments de risc.
Aquesta visió transversal també s’ha aplicat a les entitats del municipi per tal
de treballar la convivència i estratègies d’intervenció comunitària.
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Destinataris
El projecte va destinat a les persones joves tant a nivell individual com
col·lectiu. Indirectament, també, als grups d’usuaris que es troben en els espais
on es desenvolupen les intervencions.
Totes les activitats d’oci s’adrecen a joves de 12 a 35 anys, però les d’oci
nocturn van adreçades, majoritàriament a majors de 16 anys.
Els beneficiaris també han estat les entitats amb les quals s’han realitzat
activitats conjuntes.
3.1.2 Resultats
Participants
En aquest projecte és complicat comptabilitzar els assistents, ja que es duen a
terme en espais oberts, tot i així, podem comptabilitzar un aproximat
d’assistents i/o participants.

Activitat

Nombre de participants

Carnestoltes

Rua:
Participants directes: 3.000 persones aprox. participants, referents de Brigada,
Policia, Festes, Joventut i Participació.
Indirectes: 1.000 persones espectadores
Concurs de disfresses:
Directes: 300 persones aprox. participants, referents de Brigada, Policia,
Festes, Joventut i Participació.
Indirectes: 1.000 persones espectadores
Concert: Directes: 30 músics, referents de Brigada, Policia, Festes, Joventut i
Participació.
Indirectes: 1.500 persones espectadores
1er: Participants directes: 25 (músics, tècnics de so i referents joventut) /
Indirectes: 150 persones de públic

Vermuts
Musicals

2on: Participants directes: 10 (músics, tècnics de so i referents joventut) /
Indirectes: 100 persones de públic
3er: Participants directes: 15 (músics, tècnics de so i referents joventut) /
Indirectes: 150 persones de públic
Santa
Jove

Oliva

Concert jove amb el Col·lectiu de Joves Santa Oliva:
Participants directes: 22 (músics, tècnics de so i referents joventut, brigada,
policia)
Indirectes: 150 persones públic assistent aprox.
Concert jove Ginesta Sound amb l’entitat Agrupament Escolta Sant Bernat de
Claravall:
Participants directes: 35 (músics, tècnics de so i referents joventut, brigada,
policia)
Indirectes: 600 persones públic assistent aprox.
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Concert de Santa Oliva:
Participants directes: 15 (músics, tècnics de so i referents joventut, brigada,
policia)
Indirectes: 250 persones públic assistent aprox.
XII
Baixada
d’Andròmines

Participants directes: 30 (10 inscrits, jurat, referents de joventut, policia,
protecció civil, brigada, 2 professionals de joventut, 2 agents cívics, 3 protecció
civil, 2 policies, 3 persones de jurat, 6 de brigada, 250 persones públic
assistent aprox.
Indirectes: 300 persones aprox de públic

XII
Marató
d’Artistes

Participants directes: 9 inscrits, 3 persones de jurat, 1 speaker/exhibició, 1
professional de joventut, 4 brigada, 1 tècnic de so i 400 persones aprox. de
públic assistent

Festa
Jove

Concert Buhos:

Major

Participants directes: 50 referents de Brigada, Policia, Festes i Cap de Servei,
entitat barra, músics i tècnics de so
Indirectes: 3000 persones aprox. de públic.
Festa de la Ràdio:
Participants directes: 25 referents de Brigada, Policia, Joventut i Cap de
Servei, entitat barra, músics i tècnics de so
Indirectes: 1500 persones aprox. de públic.
Concert de Revetlla Jove:
Participants directes: 50 referents de Brigada, Policia, Joventut, entitat barra,
músics i tècnics de so
Indirectes: 2500 persones aprox. de públic.
Bumper Balls:
Participants directes: 70 participants, referents de Brigada, Policia, Joventut i
empresa
Indirectes: 150 persones aprox. de públic.
Concert en veu de dona:
Participants directes: 25 referents de Brigada, Policia, Joventut, entitat barra,
músics i tècnics de so
Indirectes: 250 persones aprox. de públic.

Estiu Jove

Participants directes: 25: 20 inscrits, 1 educadora social, 2 plans d’ocupació, 1
alumne en pràctiques
Indirectes: dues entitats col·laboradores.

Ladies Night

Participants directes: 10 persones (monologuistes i professionals ajuntament)
Participants indirectes:200

II XCORXADOR
FEST

Participants directes: 59: 21 inscrits competició skate, 23 ballarines, 12
músics/dj’s i 2 professionals de joventut i 1 tècnic de so
Participants indirectes: 250 joves espectadors

Taula Jove

72 joves (4 assembles i 2 reunions per una mitja de 12 participants per
assemblea)
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Festa
d’any

cap

Directes: 40 referents de Brigada, Policia, Joventut, entitat barra, músics i
tècnics de so
Indirectes: 1608 entrades venudes

Destacar també que moltes d’actes activitats intervenen la Policia Local, la
Brigada, i Medi Ambient, i si l’activitat programada ho requereix, l’enginyer
municipal, ja que cada activitat compta amb una programació prèvia, i aquesta
forma part d’un circuit intern establert (producció i autorització d’activitats) on
aquests departaments estan implicats.
Apuntar que les activitats realitzades a l’espai públic (places i parcs) és difícil
de quantificar, per tant s’ha aportat dades aproximades.

Avaluació
De la mateixa manera que la dada no és exacte a l’hora de comptabilitzar els
assistents als espais oberts, el grau de satisfacció tampoc ho és, ja que no és
viable enquestar a tots els participants/assistents a les activitats de l’aire lliure.
Tot i així s’ha valorat als agents implicats (professionals, entitats, joves) en el
projecte a través de les reunions de valoració i dels comentaris rebuts per part
d’alguns dels joves al mateix dia de l’activitat i a través de la xarxa social molt
activa com és el Facebook i Instagram INFO JOVE Olesa M.
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. assistència mitjana:

747 (Mitja entre els 19.435 participants directes i
indirectes i les 26 activitats d’oci descrites
organitzades pel Departament de Joventut)
5

Mitjana del grau de satisfacció general
expressat pels participants (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes
d’organització (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte a
la pròpia activitat (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als
professionals (0-6 punts)

4
5
5

Per tant, podem afirmar que els beneficiaris del programa han estat les
persones joves i les entitats usuàries dels espais on s'han desenvolupat les
intervencions i, que les activitats desenvolupades han estat ben rebudes per
part de la població jove i les entitats implicades. A mesura que s'han donat a
conèixer les actuacions, la participació ha anat en augment.
S’han creat dinàmiques on s’ha treballat la relació de l’Administració amb els
joves músics/artistes olesans/es per a poder cobrir la mancança d’ actuacions
ens espais tancats adequats. S’ha facilitat el contacte els joves músics amb
entitats olesanes que organitzen concerts i/o activitats musicals, com és el cas
del Festival de Santa Oliva Ginesta Sound, entre d’altres.
Joventut. Memòria 2019
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I s’han generat noves activitats juvenils a L’Escorxador, organitzades
conjuntament amb els joves.
Com a resultats més generals destaquem:
• La creació i obertura de l’Escorxador i el bon funcionament d’aquest
• Consolidació del programa d’activitats d’oci i bona coordinació amb les
entitats i alt compromís d’aquestes
• Bona acollida de les publicacions al Facebook i Instagram de Joventut i
de la Cova Jove i resposta immediata a les consultes dels joves
• Alta valoració de les activitats per part dels/les joves, músics, públic jove
participant i entitats juvenils
• Noves coordinacions amb entitats que han afavorit el desenvolupament i,
de diferents intervencions per als joves d’ Olesa, elevant el seu grau de
qualitat
• Gran incidència de la Campanya de consum responsable en tots els
àmbits d’aplicació
3.1.3

Costos
Capítol I

Oci Jove - VIncuLA't

19.094,22 €

Capítol II
78.811,16 €

Capítol IV
5.350,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
103.255,38 €
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3.2 Càpsules formatives (cursos i tallers)
3.2.1

Descripció

És un projecte que inclou un seguit d'actuacions (càpsules) destinades a la
formació per a joves de 12 a 35 anys, per tal de facilitar-los en un futur a curt i/o
a llarg termini, poder optar a una ocupació que respongui a les seves
expectatives i que s'adeqüi, d'una banda, a la seva formació i aptituds i, d'una
altra, a les seves necessitats bàsiques d'autonomia personal.
Aquestes càpsules han estat enfocades en dos àmbits, un més formal, donant
suport a la formació acadèmica i laboral, i l’altre més de lleure, l’educació no
formal.
Per a l’objecte d’estudi d’aquest programa hem tingut en compte les edats en
què el jove en el context actual és considerat jove i en procés de formació, és a
dir el jove cada vegada ho és més amb menys edat i deixa de ser-ho amb més
edat, de la preadolescència dels 10 anys fins els 39 anys d’edat adulta.
Alguns dels objectius que ha de perseguit aquest programa, doncs, ha estat el
fet de contribuir a la millora de l’èxit acadèmic, facilitar la seva inserció al món
laboral i, sobretot i estretament relacionat, garantir la seva autoestima i la
possibilitat que es converteixin en ciutadans integrats i responsables.
Des de l'òptica de les polítiques de joventut, és fonamental garantir als joves el
coneixement i l'accés als serveis i recursos de què poden disposar, a partir del
treball dels departaments i serveis especialitzats. També cal promoure
iniciatives adreçades a la prevenció de situacions de fracàs escolar o de risc
amb origen o afectació en l'àmbit educatiu.
Des del Departament de Joventut, juntament amb el Programa Municipal de
Transició-Escola-Treball, creiem que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha de
poder donar una resposta institucional a aquest col•lectiu, per acompanyar-los i
guiar-los cap a formacions especialitzades per poder optar a llocs de treball
millors qualificats i, posteriorment, ajudar-los en la recerca d'un lloc de treball
adequat a la seva preparació i capacitats.
A banda de la formació més específica per àmbits més professionals, aquest
programa també ha ofert un ventall d’activitats als joves per a gaudir d’un ús
alternatiu del lleure, des de la pròpia demanda dels joves fins a les noves
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tendències en oci, tot adequant els espais per atendre les necessitats dels
joves.
Aquest projecte és el que presentem a la Diputació per tal de rebre suport
econòmic.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure activitats d’oci i de lleure
tot fomentant la participació juvenil.

• Proposar
centres
d’interès
que
potenciïn
l’autoorganització dels joves en relació amb les
seves aficions i interessos.
• Consolidar el projecte d’activitats i tallers juvenils de
la Regidoria de Joventut

Fomentar la millora en
l’aprenentatge acadèmic i no formal
(idiomes, TIC, nous filons
d’ocupació,...)

• Aconseguir que el jove obtingui el nivell adequat en
cada cas.

Promoure iniciatives d'autoocupació
en àmbits propis dels joves

• Formar i insertar a joves en alguna especialitat de
caire juvenil

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
Tallers de
primavera

Taller de cuina fàcil, saludable “y con mucho arte”. Del 29 d'abril al 3 de juny. Els
dilluns de 18.00 a 20.00 h. Per a joves de 16 a 35 anys. Preu: 10,84€

Tallers
d'estiu

Tardes de juliol de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h.: jocs de cartes, taller de
serigrafia, cinefòrum, torneig de futbolí i tennis taula, taller de circ, parkour,
slackline, nit de karaoke (festa final de l'estiu jove).

Tallers de
tardor i
hivern

Aquestes activitats estan adreçades als i a les joves de l'espai diari de la Cova
Jove i als participants de l'Estiu Jove.
Anglès B1, B2, danses urbanes i maquillatge de festa
S’ha realitzat només el taller d’anglès B2- preparació del first, ja que ha sigut l’únic
que ha omplert el mínim de 10 alumnes. Dels 2 cursos d’anglès es van realitzar
proves de nivell i tot hi haver apuntats forces joves no van obtenir suficient
puntuació per omplir els dos cursos.
El B2 es va realitzar els divendres de 18.00 a 20.00 h a Arts i Oficis.
Preu 21,58€
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Del 16 de
novembre
al 29 de
desembre

26 de
novembre

Curs de monitor/a de lleure: formar al jove per intervenir de manera educativa en
activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i
avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització, per
mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una
incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques
de seguretat i prevenció de riscos.
Adreçat a joves majors de 18 anys.
Lloc: Cal Rapissa
Horari: Dissabtes matí i tarda i diumenges matins.
Preu: 50,65€
Taller de Rap Feminista amb el grup de rap La Clika Pika, de 17h a 20h.
Es va realitzar al Barri Jove per poder assegurar un grup estable.
Aquest activitat es va organitzar conjuntament amb el Departament d’Igualtat

Destinataris
Joves de 12 a 35 anys. En el cas de quedar places lliures, s’obra la franja
d’edat a majors de 35 anys. Tot i així, en funció de la finalitat del taller s’acorda
amb el/la tallerista l’edat de participació en aquest.
3.2.2

Resultats

Participants
Activitat

Nombre de participants

Tallers de primavera
Tallers d’estiu
Tallers de tardor i hivern
Curs de monitor/a de lleure
Taller de Rap Feminista

10
50
10
23
12
105 joves

TOTAL

La mitja de participants en els tallers ha estat de 21 joves (divisió entre la suma
totals dels participants i el total de tallers/cursos duts a terme), algun d’ells
s’han hagut de suspendre per manca d’assistents.
Altres agents/participants implicats:
Equip propi de l’Ajuntament, que treballa transversalment amb tots els aspectes
relacionats amb els joves, dins l’àrea d’atenció a les persones:
- Serveis Socials (educador social i educadora social referents de
joventut)
- Promoció Econòmica (tècnica del Programa Municipal de TransicióEscola-Treball)
- Joventut (tècnica especialista de joventut)
- Cap de Servei de Cultura i Lleure
Altres departaments implicats en accions puntuals:
Igualtat
Ensenyament
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Diversitat i Ciutadania
Participació Ciutadana
Departament de Comunicació
Externs a l’Ajuntament:
Instituts i escoles de secundària
Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N inscripcions:
N. assistència mitjana:
Mitjana del grau de satisfacció general expressat pels participants
(0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes d’organització (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte a la pròpia activitat (0-6
punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als professionals (0-6
punts)

105
21
5
5
5
5

L’enquesta de satisfacció i millora s’ha desplegat en tots els tallers
Les aportacions dels participants i les observacions realitzades han estat força
positives per part dels i de les joves, els i les talleristes i els organitzadors i les
organitzadores, els grups creats han estat cohesionats i s’han generat
dinàmiques molt enriquidores entre els grups d’iguals.
Tot i seguir donant importància al nou l’equipament juvenil de l’Escorxador, per
tal de consolidar-lo com a espai referent per als joves olesans, també alguns
dels tallers s’han dut a terme a altres espais per a ser més idonis, ja que
l’Escorxador és viable per realitzar tallers, cursos tipus màster class, i/o
activitats de moviment o que requereixin molt d’espai, però d’altres més de
format formal s’han de buscar alternatives.
Com a resultats més generals es destaquen:
- Consolidació del programa d’activitats, tot i disminuir-ne la quantitat se
n’ha millorat la qualitat.
- Alta valoració de les activitats per part dels i de les joves i talleristes
- Bona acollida del Facebook i Instagram de Joventut
3.2.3

Costos

Càpsules
formatives
(cursos i tallers)

Capítol I
11.702,95 €

Capítol II
8.530,72 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
20.233,67 €
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3.3 Accions compartides
3.3.1

Descripció

El Departament de Joventut forma part de diferents projectes que es duen a
terme per part de l’Ajuntament i que, evidentment, tenen relació amb els joves i
en els diferents àmbits que els afecten: “Cabalbaix” Programa supramunicipal
sobre drogues i comportament de risc; en l’àmbit de l’orientació acadèmica i
laboral, el Programa municipal de Transició Escola Treball (PMTET); la
Comissió Cívica, la Xarxa d’Infància i Adolescència i les seves famílies.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Potenciar el treball transversal com
a metodologia

• Treballar la coordinació, col·laboració i cooperació
transversal entre diversos Departaments de
l’Ajuntament.
• Optimitzar recursos tant humans com materials

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
Del 25 de
març al 5
d’abril

Tot l’any

Tot l’any

Tot l’any

Exposició Després de l’ESO què? Estàs apunt d’acabar l’ESO i no saps què
triar...Si vas deixar els estudis i t’hi vols (re)enganxar. O si estàs a l’atur i et vols
posar a estudiar...
Enguany es va realitzar a l’Escorxador per tal d’apropar al màxim de joves
possibles a l’espai, en horari de matins i tardes. Activitat coorganitzada amb el
Programa Municipal de Transició Escola Treball de Promoció Econòmica, on
s’expliquen diversos itineraris formatius.
Campanya de consum responsable: actuació transversal, que ha estat present en
totes les activitats d’oci nocturn. Hi treballem diversos departaments (Serveis
Socials, la Policia Local, Joventut i el programa Cabalbaix), s'ha intervingut
principalment a l'espai públic i als centres de secundària a través de les xerrades
preventives que realitza Cabalbaix.
Aquesta campanya és per prevenir el consum de risc de begudes alcohòliques i
altres drogues entre els joves. Es treballa des de diverses vessants, fent
campanya a les xarxes socials, fent xerrades a les escoles de secundària i
instituts, amb figures d’educadors de carrer a la festa de la ràdio, amb material
preventiu físic a les festes, amb reunions amb entitats que porten la barra, etc...
Comissió d’Adolescents/joves dins del projecte de la Xarxa d’Infància i
Adolescència, promoguda des de Serveis Socials. En aquest grup treballem per a
millorar el present i el futur dels joves en quant a formació/estudis/treball,
principalment d’aquells que han sortit del circuit educatiu per diversos motius
(econòmics, fracàs escolar, ...). La Xarxa en formem part Serveis Socials,
Ensenyament, TET, escoles, Instituts, Policia Local, Mossos, Cabalbaix, EAIA,
Justícia Juvenil i Joventut.
Comissió Cívica: anàlisis i derivacions dels casos juvenils que han estat
expedientats (treballs comunitaris relacionats amb el departament de joventut, per
exemple suport en activitats festives, repartiment de cartells, etc...)
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Tot l’any

Festes: el Departament de Joventut treballa conjuntament amb els departaments
de Cultura i Festes en l’organització de la gran majoria de festes del municipi.
D’abril a juny Canal Salut Jove: El dijous 4 d'abril, el departament de Joventut de l'Ajuntament
d'Olesa juntament amb el CAP Olesa vam posar en marxa aquest canal.
És una consulta a l’equipament juvenil de L’Escorxador, atesa per una infermera
del Cap Olesa especialitzada en joves, on rep als nois i a les noies que ho
desitgin, per tal d’esbrinar els dubtes que més els inquieten. Es pretén millorar la
salut dels adolescents i joves mitjançant accions de promoció de la salut,
prevenció de situacions de risc i detecció precoç per als problemes relacionats
amb la salut mental, sexual, consum de drogues, alcohol i tabac.
-Atenció immediata, confidencial i gratuïta.
-Es parla de temes relacionats amb la sexualitat, les infeccions de transmissió
sexual,
dels
embarassos
no
desitjats,
de
l’anticoncepció...
-Ens apropem als i a les adolescents i als i a les joves, mitjançant la consulta
oberta
a
L’Escorxador
amb
les
màximes
garanties
d'intimitat.
L’accés a la consulta és directa cada dues setmanes, els dijous a la tarda de
18.00 a 20.00 hores. No necessiten concertar visita prèvia i són atesos/es tan bon
punt arriben.
Tot l’any

Altres activitats on el Departament de Joventut hi col·labora d’una manera molt
puntual:
3 de març: Torneig de Futbol Sala Femení, activitat organitzada pel Departament
d’Igualtat i Esports.
25 de març: Cinefòrum Cultura i Immigració del Departament d’Acollida i de
Foment de la Integració
Diverses cessions de l’Escorxador a altres departaments de l’Ajuntament
(trobades de Xarxa, de Medi Ambient, Salut,...)

Destinataris
Tots el programes compartits van dirigits a joves i als professional que hi
treballem
3.3.2

Resultats

Participants
Nom activitat

Nombre de participants

Exposició després de l’ESO què?
Campanya consum responsable

300 assistents aprox.
11.608 (suma dels assistents a les activitats d’oci
nocturn en un espai públic, la campanya de nits
de qualitat i els usuaris de Facebook i Instagram)
Una mitja de 10 professionals (en funció dels
temes a tractar)
5 professionals
4 professionals
Directes: Entre 6 i 12 professionals de
l’Ajuntament, en funció dels projectes a treballar,
10 professorat/psicopedagogs dels Instituts i
Centres de Secundària
Centres
d’Ensenyament,
Departament
d’Ensenyament, Joventut, Serveis Socials,

Comissió d’Adolescents/Joves
Comissió Cívica
Festes
Treball en xarxa

26

Promoció
Econòmica,
Cabalbaix,
Mediació i Coordinació Sociocultural
TOTAL

Policia,

11.949

Avaluació
Indicadors

Resultats
Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció general expressat pels participants (0-6
punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes d’organització (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte a la pròpia activitat (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als professionals (0-6 punts)

3.3.3

4
5
6
5

Costos
Capítol I

Accions compartides

11.074,51 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
11.074,51 €

Joventut. Memòria 2019
27

28

3.4 Subvencions a entitats
3.4.1

Descripció

Presentació d’una línia de subvencions de Joventut, emmarcada dintre del
projecte global de l’Ajuntament: Convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva corresponent a l’exercici
2019, Annex X Subvencions específiques per a entitats juvenils i/o entitats que
organitzin activitats per a joves.
Dotació de la convocatòria per la línia de joventut: 14.000,00 €
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

• Augmentar i/o mantenir les
activitats que es fan en el
municipi des del món associatiu

• Subvencionar projectes que s’ajustin a les
necessitats detectades pel departament
• Incentivar la innovació en les activitats que es
realitzen per part de les entitats
• Proporcionar suport econòmic a les entitats de
joventut per la realització de les activitats
• Sumar esforços amb les entitats per assolir objectius
compartits

Activitats desenvolupades
Data
Gener 2019

5/02/2019

Maig, juny 2019

Desembre 2019 –
gener 2020

Activitat

Metodologia

Preparació de les bases específiques conjuntament
a altres departaments per a la seva aprovació
Aprovació de les Bases reguladores específiques en
matèria de festes per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva 2019
Valoració dels projectes presentats, requeriments,
convocatòria de la mesa i aprovació de les
subvencions atorgades i del pagament del 75% de la
subvenció concedida
Valoració de les justificacions presentades,
requeriments i aprovació del pagament del 25%
restant

Gestió
administrativa
Gestió
administrativa

Gestió
administrativa

Gestió
administrativa

Destinataris
Entitats i associacions juvenils i/o entitats que organitzin activitats per a joves
d’Olesa de Montserrat.
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3.4.1 Resultats
Participants
Entitat

Puntuació
puntuació
obtinguda
Agrupament
Campaments i
52
Escolta (CAU)
Travesses
42
CROM
Projecte Anual
Promoció de la
43
ACF Olesa
sardana per als
Sardanista
joves
Colla de Diables
12ena
41
Custus Ignis
Custusigniada

Cost del
projecte

Import
sol·licitat

Màxim
subvencion
able

Import
atorgat

5.950,00 €

2.975,00 €

2.975,00 €

2.975,00 €

2.200,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

9.600,00 €

4.500,00 €

4.800,00 €

4.500,00 €

4.716,00 €

2.350,00 €

2.358,00 €

2.350,00 €

TOTAL

10.925,00 €

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

% d’entitats de l’àmbit que es presenten
Nombre d’entitats sol·licitant que no reben subvenció
% d’entitats que compleixen tots els requisits des de
l’inici al final
Import concedit no justificat

100%
1
100%
(pendent
de
justificacions)
0€ pendent de justificar

revisar

Valoració dels projectes: Tots els projectes s’han desenvolupat correctament i
s’han justificat d’acord a les bases específiques. Quedant pendent dues entitats
per revisar-ne la justificació del 25%.
3.4.2

Costos
Capítol I

Subvencions a entitats

13.181,87 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
20.831,25 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
34.013,12 €
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Punt d’Informació Juvenil
3.4.3

Descripció

És un servei públic i gratuït, en horari de tarda, que ofereix a tots els joves una
informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu interès:
estudis, treball, participació, cultura, salut, lleure, … i sobre qualsevol tipus
d’activitat que es duu a terme a la vila.
En el cas que la consulta del jove no es pugui atendre des del PIJ es deriva al
jove al departament corresponent.
També es realitzen les inscripcions a activitats i/o tallers organitzats pel
Departament de Joventut.
A més a més el PIJ disposa de:
•
•
•

Servei d’autoconsulta: estudis, salut, activitats esportives i de lleure,
cursos de formació, associacionisme, etc.
Tauler d’anuncis: anunciar activitats de les associacions, anuncis de
joves per buscar pis compartit, feina, etc.
Despatx d’atenció personalitzada

Una de les activitats que any en any va agafant més força és la presència del
Departament de Joventut a les Xarxes Socials, concretament a través del
Facebook INFO JOVE Olesa M. (antigament anomenat INFO JOVE Cal Mané),
que ja compta amb 2.885 seguidors/es de la pàgina. I l’Instagram Info Jove
Olesa M. creat a finals del 2017, amb 882 seguidors. Aquest xarxa social de
moda i és més utilitzada per a joves de menys edat.
L’atenció directa al jove poc a poc ha anat deixant pas a les consultes,
propostes, ... virtuals. La gestió de les xarxes socials comporta força temps de
dedicació. Tot i així, la Cova Jove s’ha transformat en l’espai d’informació i
assessorament diari de les persones joves usuàries.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Dotar d’eines i recursos al joves per
tal de facilitar el seu procés cap a la
vida adulta

Impulsar la dinamització com a eina
imprescindible per a la participació

Objectius Específics
• Elaborar i posar a l’abast de la gent jove informació
per facilitar una presa de decisions meditada,
orientant i assessorant les seves consultes
• Donar a conèixer el Departament de Joventut de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
• Promoure les activitats adreçades als joves del
municipi
• Dinamitzar la població juvenil del municipi
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Tot l’any 2019

Tot l’any 2019

Època
tallers

de

Informació i Assessorament al jove (tant la personalitzada com la virtual, i la
telefònica)
Atendre consulta.
En el cas que no es pugui resoldre al moment:
Recerca d’informació (via Internet o a través d’altres Departaments i/o
Institucions)
Contrarestar informació
Realitzar documentació resposta consulta
Actualitzar taulells i dossiers
Cessió d’espais
Comprovar si l’espai està disponible
Demanar autorització si són menors
Registrar la demanda
Donar full de responsabilitat i normativa
Inscripcions a cursos i tallers
Derivar
tasca
a
l’administrativa:
edició
de
la
graella
d’inscripcions/autoritzacions, bases de dades i seguiments dels participants

Destinataris
Joves de 12 a 35 anys i/o familiars del jove i entitats/associacions
3.4.4

Resultats

Participants
Activitat

Nombre de participants

Consultes Via Facebook
Consultes via Instagram
Consultes d’atenció personalitza
in situ
Consultes telefòniques
Consultes via e-mail
Cessió d’espais

Mínim 4 setmanals
Mínim 6 setmanals
Una mitja de 11 setmanals

Inscripcions cursos i tallers

Mínim 2 setmanals
Mínim 3 setmanals
Sala gran Escorxador: cada dia s’utilitza per a
joves, mínim 15 diaris, i un cop al mes aprox.
és utilitzada per alguna entitat.
105
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Avaluació
Indicadors

Resultats
Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció general expressat pels participants (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes d’organització (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte a la pròpia activitat (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als professionals (0-6 punts)

3.4.5

5
5
5
5

Costos
Capítol I

Punt d'Informació Juvenil

28.487,59 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV Capítol VI
0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
28.487,59 €
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites
Les instàncies rebudes al servei són sobretot relacionades amb les
autoritzacions d’activitats i les sol·licituds de material de les entitats juvenils. Es
fa la gestió i/o derivació de les mateixes segons el protocol establert.
També es reben i gestionen totes les instàncies de peticions d’espais de
L’Escorxador i d’activitats del Departament i d’entitats juvenils. Es gestionen
segons el protocol intern establert.
Durant els períodes de subvencions es reforça l’atenció personalitzada a les
entitats per assessorar-los i ajudar-los en els dubtes que puguin tenir.
Les trucades en horari de matí es canalitzen principalment a través
d’administració, que valoren la necessitat de passar-la a l’equip tècnic en funció
de la demanada. En horari de tarda les trucades es reben directament al
Departament. Es fa atenció telefònica en l’àmbit tècnic.
La gestió de visites concertades es fa directament des del Departament. Es
concerten les visites i reunions amb entitats i particular que faci falta
relacionades amb l’activitat del Departament o els temes que l’afectin.
L’atenció especialitzada es canalitza a través del projecte Punt d’Informació.
(Veure 4.5.2. Participants del Programa del Punt d’Informació Juvenil).
S’han atès el 100% de les instàncies, trucades i visites rebudes.
A continuació detallem el registre d’entrades i sortides anual:
Entrades:
Assumpte
ABONAMENTS
ADHESIONS
AGRAIMENTS
ALTRES COMUNICACIONS
AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS/CESSIÓ MATERIAL PER
ACTIVITATS
BONIFICACIONS

Joventut
0
0
0
0
22
0
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CASALS
CESSIÓ ALTRES ESPAIS MUNICIPALS
CESSIONS CASA DE CULTURA
CESSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I MATERIAL
CESSIONS MATERIAL
CONCURSOS, PREMIS I BEQUES
CONSELLS SECTORIALS
CONTRACTES PRIVATS
CONVENI PRÀCTIQUES
CONVENIS PRIVATS
DENUNCIES
DEVOLUCIÓ TAXA
EDIFICIS
GESTIÓ DE LA DESPESA
GESTIÓ INGRESSOS
INFORMES ESTRANGERIA
INSCRIPCIONS I MATRICULES
PETICIONS I SUGGERIMENTS
PLANS I PROCEDIMENTS
PRESSUPOST
QUEIXES I SUGGERIMENTS
REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS
SERVEI ACOLLIDA
SUBVENCIONS

0
37
0
0
5
42
0
2
2
0
0
1
0
6
0
0
28
0
0
20
0
0
0
36
201

S’han contestat el 100% de les instàncies amb un 100% d’efectivitat, és a dir
que s’ha pogut dur a terme tot el sol·licitat.
Sortides:
Assumpte
AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS/CESSIÓ MATERIAL PER
ACTIVITATS

Joventut
11

ADHESIONS

0

ALTRES COMUNICACIONS

0

ANU·LACIÓ TAXES

0

BAIXES EN ACTIVITATS

0

CARNETS

0

CESSIONS ESCORXADOR

36

CESSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

0

CERTIFICAT ACOLLIDA

0

CESSIONS CASA DE CULTURA

0

36

CESSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I MATERIAL

2

CESSIONS LOCALS MUNICIPALS

0

CESSIONS MATERIAL PER A ACTIVITATS

2

CONCURSOS, PREMIS I BEQUES

33

CONSELLS SECTORIALS

0

CONTRACTE MENOR

0

CONTRACTE PRIVAT

0

CONVENI PRÀCTIQUES

3

CONVENI PRIVAT

0

CONVOCATÒRIA CASALS

0

DEVOLUCIÓ TAXES

0

FORMACIÓ A ENTITATS

0

GESTIÓ DESPESA

0

INFORMES ESTRANGERIA

0

JRG

0

LIQUIDACIÓ ANUNCIS

0

LLICÈNCIA D'ÚS

0

ALTA EN ACTIVITATS

0

PETICINS I SUGGERIMENTS

0

PROCÉS PARTICPATIU

0

QUEIXES I SUGERIMENTS

0

REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

0

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA

24

SUBVENCIONS DIRECTES

0
111

Trucades:
Promig setmanal aproximat
4 /setmanals aprox.
10 / setmana aprox.
18/ setmana aprox.
4 /setmana aprox.

Trucades rebudes:
Trucades realitzades:
Trucades internes:
Atenció a la ciutadania i visites:

4.2 Expedients i tràmits realitzats
S’han obert un total de 54 expedients administratius:
JOV - JOVENTUT
Tipologia
N. per tipologogia

Obert

Tancat

TOTALS

ACTIVITATS PRÒPIES

10

2

8

20

ALTRES CONVENIS PRIVATS

0

0

0

0
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APP ACTIVITATS ENTITATS

8

0

8

16

APP ACTIVITATS PRÒPIES

2

1

1

4

BASES I CONVOCATÒRIES

0

0

0

0

BASES, CONCURSOS I PREMIS

2

0

2

4

CESSIÓ CONTINUADA EQUIPAMENTS

0

0

0

0

CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL

0

0

0

0

CESSIÓ D'ESPAIS MUNICIPAL

22

0

22

44

COMUNICACIONS DIVERSES

2

0

2

4

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

0

0

0

0

CONTRACTES DE SERVEIS

0

0

0

0

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

0

0

0

0

CONTRACTES PRIVATS

0

0

0

0

CONVENIS CESSIÓ D'ESPAIS

0

0

0

0

CONVENIS DE PRÀCTIQUES

1

1

0

2

CONVENIS DONACIONS I CESSIONS

0

0

0

0

CONVENIS INTERADMINISTRATIUS

0

0

0

0

CONVENIS INTERADMINSTRATIUS

0

0

0

0

CONVENIS PRIVATS

0

0

0

0

GESTIÓ DE LA DESPESA

0

0

0

0

GESTIÓ DELS INGRESSOS

0

0

0

0

INFORME ARRELAMENT SOCIAL

0

0

0

0

INFORME INTEGRACIÓ SOCIAL

0

0

0

0

ORDENANCES I REGLAMENTS

0

0

0

0

PETICIONS I SUGGERIMENTS

0

0

0

0

PLANIFICACIÓ, MODELATGE I
METODOLOGIA

0

0

0

0

PLANS LOCALS I SUPRAMUNICIPALS

1

1

0

2

PROJECTES PROPIS

0

0

0

0

RECURSOS HUMANS

4

0

4

8

RME

0

0

0

0

SERVEI PRIMERA ACOLLIDA

0

0

0

0

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA A ENTITATS

0

0

0

0

SUBVENCIONS DIRECTES A ENTITATS

0

0

0

0

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA ENTITATS

0

0

0

0

SUBVENCIONS QUE SOL·LICITEM

2

0

2

4

54

5

49

Total

Els expedients tramitats que s’han tancat, s’ha fet amb el 100% d’efectivitat.
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5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1 Sol·licituds i requeriments
Es realitzen tots els tràmits relacionats amb les peticions i reserves dels espais
de L’Escorxador per activitats d’altres Departaments Municipals i/o entitats.
S’han atès els requeriments d’informes puntuals sol·licitats per altres
Departaments en relació a expedients i/o tràmits que afectin l’activitat del
Departament.
Reunions quinzenals, mensuals o bimensuals en funció del programa compatit.

5.2 Expedients i tràmits interdepartamentals
Tots els expedients tramitats pel Departament requereixen els tràmits
preceptius (informes, tasques,...) adreçats als Departaments interns que
correspongui per la seva tramitació, aprovació, etc.
A banda, es realitzen actes de les reunions dels programes compartits amb
altres departaments, i tota la gestió que genera el propi grup de treball de cada
programa, ja que en els activitats transversals cada professional se li assumeix
una tasca concreta en funció del seu àmbit de treball.

Accions
interdepertamentals
Programa TET
Xarxa
Infància
i
adolescència
Cabalbaix
Canal Salut Jove
Comissió Cívica
Festes
Autorització
d’activitats

Departaments implicats

Breu explicació

Reunions

Veure punt 4.3
Veure punt 4.3

Veure punt 4.3
Veure punt 4.3

1 mensual
1 bimensual

Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
OAC, Serveis Tècnics,
departaments implicats

Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
L’entitat
entra
la
instància, ens reunim
amb la regidora i si
l’activitat és viable es
deriva
al
tècnic
corresponent
de
serveis tècnics per si
creu
convenient

1 trimestral
2 mensuals
1 bimensual
1 mensual
En funció de les
demandes
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Tràmits interns amb
motiu econòmic

Intervenció, Tresoreria i
Joventut

Actualització de la
informació
al
Facebook,
Instagram, web i
Intranet,
diaris
locals,..

Mitjans de comunicació i
Joventut

Programa de ràdio

Olesa Ràdio i Joventut

realitzar informe, i un
cop fet aquest tràmit es
procedeix a informar
als
departaments
implicats a l’activitat
festa (exemple: policia
mobilitat,
brigada
material,...) i a l’entitat
implicada.
PD’s,
pressupostos,
despeses a justificar,
subvencions,...
El
Facebook
i
Instagram de joventut
diàriament publiquem
notícies d’interès juvenil
Al web, Intranet,..., fem
difusió
més
puntualment en funció
de
les
activitats
organitzades
El primer dijous de
cada
mes
el
departament
de
joventut té un espai a la
ràdio per parlar de
temes relacionats amb
els joves.

Facebook:
diàriament
Web i Intranet en
funció de les
activitats
(un
mínim
d’una
activitat al mes)

1 mensual
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6. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona – Oficina del Pla Jove
Generalitat de Catalunya – Direcció General de
Joventut

Econòmica
Econòmica

6.900,00 €
7.200,00 €
14.100,00 €

Total Subvencions Rebudes

Pel que fa a l’Estiu Jove i els tallers i cursos realitzats, s’han generat
obligacions per import de: 2.581,65 €
TOTAL INGRESSOS: 16.681,65 €

Despeses1
2019
O

P

54

337

54

337

54

337

54

337

54

337

54

337

54

337

54

337

54

337

54

337

E

Descripció

JOVENTUT-J-LLOGUER
20300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE
JOVENTUT-J-PUBLICITAT
I
22602
PROPAGANDA.
JOVENTUT-JREUNIONS,
22606
CONFERÈNCIES I CURSOS.
JOVENTUT-J-ACTIVITATS
22609
CULTURALS
JOVENTUT-J-DESPESES
22699
DIVERSES
22701 JOVENTUT-J-SEGURETAT
JOVENTUT-J-TREBALLS
REALITZATS
PER
ALTRES
22706
EMPRESES
/
ESTUDIS
I
TREBALLS TÈCNICS
23120 JOVENTUT-J- LOCOMOCIÓ
JOVENTUT-J-REPARAC.
21300 MANTEN, MAQUIN., INSTA I
UTILLATGE
22112 JOVENTUT-J-SUBMIN. DE MAT.
ELECTRÒNIC, ELÈCT.I DE

Crèdits inicials

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes
2019

0,00

0,00

2.299,00

2.000,00

2.000,00

839,53

12.000,00

12.000,00

6.900,00

36.000,00

36.000,00

36.453,37

6.000,00

8.049,53

5.123,19

4.000,00

4.000,00

2.764,20

17.500,00

18.226,00

9.668,21

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

240,31

0,00

0,00

484,00

1

No estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes

Joventut. Memòria 2019
41

54

337

20900

TELEC.
JOVENTUT-J-CÀNONS

Total CAP II

O

P

E

Descripció

54

337

48950

54

337

48100

JOVENTUT –J- ALTRES
TRANSFERÈNCIES
JOVENTUT-J-PREMIS,
BEQUES I PENSIONS
D'ESTUDIS
I
INVESTIGAC.

Total CAP IV

1.500,00

1.500,00

2.061,85

79.020,00

81.795,53

66.833,66

2019
Crèdits totals

Crèdits
inicials

Obligacions
reconegudes 2019

14.000,00

17.093,75

13.000,00

5.000,00

5.000,00

3.275,00

19.000,00€

22.093,75€

16.275,00€

Resum de capítols del Departament de Joventut:
Capítol I
TOTAL

83.541,14 €

Capítol II
83.341,88 €

Capítol IV
26.181,25 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
197.064,27 €

*El capítol I: Inclou personal cap, tècnica, administrativa i dos plans d’ocupació
** L’import total de les obligacions reconegudes i l’import total de tots els
projectes del capítol II, no són coincidents atès que l’import finalment pagat
d’algunes despeses es sensiblement més baix a l’inicialment previst en el
reconeixement de les obligacions. I perquè una reparació no s’ha inclòs
dins de cap projecte.
Cal tenir en compte que el 25% de les subvencions atorgades, es pagarà
una vegada revisada la justificació i per tant, en la majoria de casos) ja en
l’any 2020, tot i esperant la incorporació dels romanents.
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ANNEX II. Recull fotogràfic
Taula Jove

Ladies Night

III X-corxador Fest
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