4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.4 Joventut
4.4.1 Oficina Jove de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius
 L’any 2007 es va posar en funcionament el web del Servei de Joventut
www.dinamo.cat que ofereix serveis a les persones joves de la comarca, les
associacions juvenils i els serveis municipals de Joventut. Permet tenir una
agenda comuna d’activitats i notícies per a les persones joves. També fa difusió
de la xarxa d’equipaments juvenils, les aules d’estudi de l’Alt Penedès i les
assessories especialitzades de l’Oficina Jove.
 Un bon nombre de consultes i accions informatives es realitzen a través del
web, però també s’atenen consultes presencials, telefòniques, per correu
electrònic i mitjançant les xarxes socials.
 L’any 2008 es van obrir perfils a Facebook i Twitter
 El juliol de 2014 va entrar en funcionament l’Oficina Jove de l’Alt Penedès amb
la signatura del contracte programa amb el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat. Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i
assessorament juvenil del seu territori i és d’abast comarcal.
 Assessories especialitzades: Acadèmica i professional, Mobilitat internacional.
 Altres àmbits d’informació (amb derivació, si escau, a altres serveis): Treball i
emprenedoria, Salut, Habitatge, Igualtat, Associacionisme i participació, Oci i
cultura, Consum.
 Tramitació de carnets: Carnet jove internacional, Carnet internacional
d’estudiant, Carnet internacional de professor i carnets d’alberguista.
 Acompanyament d’incidències al Sistema de Garantia Juvenil. (iniciativa
europea per reduir l’atur juvenil). Acompanyament i seguiment d’incidències.
Objectiu de l’Oficina Jove: esdevenir una finestreta única d’informació per a les
persones joves per tal que puguin construir el seu projecte de vida.

Dades 2021
Servei Comarcal de Joventut – Oficina Jove de l’Alt Penedès
 1.449 consultes (no inclou les persones ateses des del Pla Comarcal de Drogues)
repartides de la següent manera: 801 Assessoria Acadèmica i professional, 75
Assessoria Mobilitat Internacional i 19 Garantia Juvenil.
Facebook
 356 publicacions a la pàgina de l’Oficina Jove Alt Penedès
 347 seguidors a la pàgina de l’Oficina Jove Alt Penedès
 328 m’agrades
Twitter
 114 tuits
 1045 seguidors
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Instagram
 95 publicacions
 1104 seguidors

Pressupost 2021
 116.000 € - Contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família
 16.292,89 € - Recursos econòmics del Catàleg de Serveis de la Diputació de
Barcelona per a projectes i programes específics.
 147.900 € – Aportacions dels 23 ajuntaments en conveni amb el Consell
Comarcal, fonamentalment en concepte de professionals compartits que treballen
als diferents ajuntaments.
 12.250 € - Aportacions de particulars en concepte de preu públic per a l’expedició
de carnets i per a la participació en el programa comarcal d’activitats formatives.

Aspectes a destacar 2021
 Es segueix potenciant les xarxes socials per consolidar aquesta via de relació
amb les persones joves, especialment per la pandèmia.
 Hem reformulat el còmput de les visites al Servei Comarcal deixant fora les XXSS
i comptabilitzant “només” les consultes telefòniques, físiques i virtuals.
 Increment de convenis.
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4.4 Joventut
4.4.2 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis
Tipologia del servei i objectius
 Assessorament als ajuntaments mitjançant programes comarcals compartits o
professionals de Joventut compartits.
 Taula política comarcal de Joventut. És l’encarregada d’establir les línies
estratègiques generals de les polítiques de Joventut municipals i comarcals, les
prioritats a mancomunar i treballar conjuntament. En formen part totes les
regidories de Joventut dels municipis de l’Alt Penedès i són convocades per la
Conselleria Comarcal de Joventut.
 Taula tècnica comarcal de Joventut. És l’encarregada de desenvolupar a nivell
tècnic les línies estratègiques establertes per la Taula Política. Planifica, executa i
avalua els programes comarcals compartits que conformen el Protocol
d’Intervenció Estratègica en Matèria de Joventut. En formen part tècnics i
tècniques de Joventut de 15 ajuntaments de la comarca i són convocats pel
Servei de Joventut del Consell Comarcal.
 Taula tècnica de professionals compartits de Joventut. Espai de coordinació
dels professionals compartits de Joventut subcontractats pel Consell Comarcal.
En formen part professionals de 7 ajuntaments de la comarca i són convocats pel
Servei de Joventut del Consell Comarcal.
 Ajuntaments en conveni de programes i professionals de Joventut
compartits: la Granada, Olesa de Bonesvalls, el Pla del Penedès, Subirats,
Torrelavit, Torrelles de Foix, Pacs del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa
Margarida i els Monjos, Sant Martí Sarroca, Mediona, Puigdàlber, Avinyonet del
Penedès, Font-rubí, Les Cabanyes i Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç
d’Hortons, Gelida, Sant Quintí de Mediona, Santa Fe i Sant Pere de Riudebitlles..
 Gestió dels equipaments juvenils municipals per a joves dels ajuntaments en
conveni de programes i professionals de Joventut compartits i suport al
desenvolupament de Plans Locals de Joventut i dinamització d’activitats per a
persones joves.
Objectius:
 Promoure la col·laboració, la coordinació i el treball conjunt amb tots els
ajuntaments de la comarca en matèria de Joventut per optimitzar els recursos i
aconseguir uns millors resultats globals.
 Fer unes intervencions més eficients i més properes a la ciutadania.
 Afavorir l’equilibri territorial i la cohesió social de la comarca.
 Capacitació del personal tècnic de joventut de la comarca.

Dades 2021
 6 reunions de la Taula tècnica comarcal de Joventut
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 8 reunions de la Taula tècnica de professionals compartits de Joventut
 16 reunions virtuals de seguiment a cadascun dels ajuntaments en conveni de
tècnics compartits
 Formació en línia sobre gestió d’emocions, per a tècnics locals – Organitzada per
DIBA
 Formació en línia sobre XXSS, per a tècnics locals – Organitzada per DIBA
 Formació en línia sobre comunicació, gènere i violències masclistes, per a
tècniques locals – Organitzada per l’Escola d’Administració Catalana
 Formació en Mobilitat Internacional per a tècniques locals organitzat per Taller
d’Art, Cultura i Comunicació, TACC

Pressupost 2021
56.820 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2021
Durant aquest any s’han inclòs nous tipus de formació amb l’objectiu de diversificar
la formació de les tècniques locals.
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4.4.3 Suport als instituts
Tipologia del servei i objectius
El projecte Catàleg de Suport als Instituts de l’Alt Penedès serveix per fomentar
el treball de proximitat i per donar les mateixes possibilitats i oportunitats a totes les
persones joves de la comarca.
Preveu 3 serveis de suport:
 Xerrades i tallers sobre diferents temes: acadèmics, de salut, sobre mobilitat
internacional, etc.
 Descentralització de les assessories especialitzades de la Oficina Jove de l’Alt
Penedès.
 Punts d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària.

Dades
Xerrades d’orientació acadèmica (alumnes de 4t d’ESO, BATX, PFI i CFGM):
 6 a l’Escola Intermunicipal: 150 persones
 2 a l’Escola del Carme: 50 persones
 2 a l’Institut Jacint Verdaguer: 50 persones
 6 a l’Institut Alt Foix: 150 persones
 13 a l’Institut Gelida: 325 persones
 3 al Col•legi Sant Josep: 90 persones
 4 a l’Institut Vall de Mediona: 50 persones
Xerrades d’igualtat i gènere:
 3 a l’Institut el Foix: 90 persones
 3 a l’Institut Alt Foix: 90 persones
 3 a l’IES Jacint Verdaguer: 80 persones
 6 a l’Intermunicipal: 180 persones
 17 a l’Institut de Gelida: 425 persones
 14 a l’Institut Vall de Mediona: 350 persones
 4 al col·legi Sant Josep: 120 persones
Xerrades de sexualitat:
 3 a l’Institut Alt Foix: 80 persones
 7 a l’Institut Vall de Mediona: 175 persones
 13 a l’institut de Gelida: 325 persones
 9 a l’Escola Intermunicipal: 270 persones
 3 a l’Institut Jacint Verdaguer: 75 persones
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Xerrades d' interculturalitat:
 8 a l’Institut de Gelida: 200 persones
 12 a l’Intermunicipal: 300 persones
 3 a l’IES Jacint Verdaguer: 75 persones
 6 a l’Institut el Foix: 180 persones
Xerrades de mobilitat internacional:
 9 xerrades a l’Institut el Foix: 225 persones
 3 xerrades a l’Institut Alt Foix: 75 persones
 3 xerrades a l’Intermunicipal: 90 persones
Punts d’Informació i Dinamització als Centres Educatius:
 Institut Alt Foix: 360 persones ateses
 Institut Gelida: 300 persones ateses
 Institut la Vall de Mediona: 150 persones ateses

Pressupost 2021
17.123,20 €

Aspectes a destacar 2021
Segueixen augmentant la demanda de xerrades i tallers per aquest 2021. S’amplia el
catàleg amb noves xerrades pel que fa a l’àmbit del cooperativisme i la sexualitat.
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4.4.4 Programa comarcal d’activitats formatives
Tipologia del servei i objectius
Es planifica una oferta conjunta d’activitats formatives amb els tècnics dels
municipis en conveni amb el CCAP (vegeu la relació d’ajuntaments a l’apartat
“Informació Juvenil”. El Servei de Joventut del CCAP coordina el programa conjunt
d’activitats.
Des de 1995, en conveni amb els ajuntaments i amb la Secretaria General de
Joventut, s’organitzen diversos cursos: premonitors, monitors, i conductor de carretó
frontal. Es fan de forma itinerant als municipis de la comarca.
Objectius: Desenvolupar un Programa comarcal d’activitats formatives de lleure i
d’ocupació

Dades 2021
 7 activitats descentralitzades realitzades al llarg de l’any
 120 persones joves participants

Pressupost 2021
13.000 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2021
Consolidació d’activitats del lleure i d’ ocupació tot i la pandèmia. S’ha realitzat un
curs de premonitors extra al desembre de 2021
S’ha multiplicat el nombre de persones participants, atès que han tingut una molt
bona recepció totes les activitats de lleure
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4.4.5 Ocupació juvenil – Web www.treballteca.cat
Tipologia del servei i objectius
Portal web www.treballateca.cat. Creat l’any 2004. Entre d’altres, el portal té una
borsa de treball en línia per als joves i un cercador automàtic d’ofertes de treball a
través de Twitter.
Forma’t. Programa que ofereix una oportunitat a la formació i la millora de
l'ocupabilitat de persones joves d'entre 16 i 29 anys amb baixa qualificació, que han
abandonat prematurament el sistema educatiu i que estan en una situació en què no
estudien ni treballen.
Objectiu: millorar l’ocupabilitat, l’accés al món laboral, l’èxit educatiu, l’autonomia i
l’emancipació de les persones joves.

Dades 2021
Forma’t
 40 joves
 Insercions mercat laboral: 5
 Reorientacions educatives: 13
 Seguiment en els seus propis centres: 17

Pressupost 2021
10.000 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2021
Durant l’any 2021 s’han dut a terme dos Forma’t estàndard i un Forma’ t.
T’acompanyem (específic per a joves migrats) mitjançant el finançament de la
Diputació de Barcelona.
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4.4.6 Punts mòbils de salut
Tipologia del servei i objectius
Amb motiu de les diferents festes locals dels municipis en què l’ajuntament en
conveni, un o dos agents de salut ofereixen informació i assessorament sobre
diferents temes, principalment drogues i anticoncepció.
Objectiu: prevenir i reduir riscos i promoure hàbits i conductes saludables entre les
persones joves.

Dades 2021
17 PMS en 15 municipis

Pressupost 2021
6.500 € – Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2021
Es tornen a realitzar els PMS
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4.4.7 Assessoria acadèmica i professional
Tipologia del servei i objectius
Informació, orientació i acompanyament a les persones joves en el procés d’escollir
els seus estudis. Aquesta decisió pot determinar el seu futur, per això se’ls explica
l’ampli ventall d’ofertes formatives i acadèmiques a les quals poden optar i se les
ajuda a construir el seus itineraris professionals.
Temes sobre els quals s’informa: Batxillerat, Formació professional, Formació
professional bàsica, Estudis universitaris, Música, dansa, art dramàtic, disseny i
conservació, Formació d'adults, Idiomes, Formació ocupacional i altres.

Dades 2021
801 assessories (351 noies i 450 noies)

Pressupost 2021
26.700 € - Dins el pressupost global del Servei

Aspectes a destacar 2021
Es continuen combinant les atencions presencials amb les telemàtiques
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4.4.8 Assessoria de mobilitat internacional
Tipologia del servei i objectius
Informació, orientació i acompanyament en l’àmbit de la mobilitat internacional.
Mitjançant un itinerari personal, es resolen els dubtes i les inquietuds de les
persones joves, i/o de les seves famílies, relacionats amb temes de mobilitat
internacional.
És un servei que es presta de manera individual i/o grupal, a persones joves, grups i
entitats juvenils, a l’hora de configurar el seu projecte de sortida a l’estranger, sigui
per estudis, aprenentatge d’idiomes, feina, voluntariat, vacances o una combinació
d’aquests factors.

Dades 2021
 Joves atesos en assessories: 20
 Tallers Forma’t: 2 amb 40 joves
 Formacions per a tècniques: 1

Pressupost 2021
2.216,34 €

Aspectes a destacar 2021
Les assessories s’han anat combinat pel que fa als format telemàtic i presencials
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