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Jordi Rueda Muñoz
Regidor delegat d’Obra pública, Manteniment
Urbà i Parcs Urbans,Joventut i Lleure infantil
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Competències

enllumenat
públic

Suport a la
Creació
Baumann
Oficina Jove

Obres i manteniment
de l’espai públic
obra pública i
pavimentació

Joventut i
Lleure infantil

parcs, places i
jardins

Districte
Jove
Suport a
entitats de
Lleure
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Obres i manteniment de l’espai públic
PRIORITAT 3: Millorarem el model urbà de Terrassa i potenciarem la mobilitat, la sostenibilitat,
el manteniment i la neteja

61
Millorar el parc de
Sant Jordi i
La Masia Freixa,
així com el seu entorn

67
Executar les obres per
Garantir l’estabilitat i
Seguretat de la Ronda
de Ponent i millorar
el manteniment de
les rieres

66
Disposar d’uns espais
públics
funcionals, amables
i a l’abast de tothom,
dotats d’instal·lacions
i elements
suficients, accessibles,
adequats i ben
conservats

74
Desenvolupar el programa
Terrassa Energia Intel·ligent
(TEI)
i tecnologia Smart
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Programa Terrassa Barris
en Marxa

26 M €

Inversions als districtes

1,5 M €
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Principals àmbits d’actuació del programa
Terrassa Barris en Marxa

millora qualitativa de l’espai públic
millora del medi ambient i de la recollida de residus
millora dels equipaments municipals
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Actuacions de millora i manteniment de l’espai públic, 2017-2018
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Llumeneres
LED

Estalvi
energètic

Sistema
d’informació
energètica

Terrassa

energia
Intel·ligent

Sostenibilitat
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Joventut i Lleure infantil
PRIORITAT 2: Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tohom

41
Valorarem els infants de la ciutat,
Prevenint i atenent les situacions de
risc que puguin patir,
fomenant la diversitat en educació lliure de
prejudicis i en un entorn de protecció i
seguretat, i ampliant
els projectes socioeducatius dirigits
als nens i les nenes i a les seves famílies,
com ara el
medi obert o la creació del consell
d’infants

59
Garantirem uns equipaments de qualitat
a les entitats de lleure de la ciutat

42
Redactarem el Pla Integral
de Lleure educatiu que plantejarà
nous escenaris per tal de millorar
La situació del lleure educatiu
a la ciutat

46
Promourem la diversitat, la interculturalitat
i la cultura democràtica com a valors
en que s’han de basar els programes
per a la millora de la
convivència, el benestar col·lectiu i
la cohesió social

44
Implementarem accions i programes
Que permetin conèixer i
reconèixer les inquietuds i
les necessitats
del jovent, per fomentar-ne les
Capacitats en el recorregut
cap a l’autonomia
i l’emancipació, amb l’impuls
del Pla jove 2016-2020
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EXECUTAT

PLJ 2017-2021_ 3 Eixos (8 programes)
Emancipació i autonomia
Participació i cultura
Cohesió i territori

actuacions

Febrer 2017_ Aprovació del PLJ pel Ple
PREVISIÓ
2018/2019

Participació del Consell de joves
Treball transversal amb serveis municipals
Fòrum jove
Avaluacions anuals participatives

Abril 2018_ avaluació 1r any
13 accions noves i 3 accions que ja no es realitzaran en 2018
2017_ 57 actuacions
2018_ 67 actuacions
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CMIAT Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència

3/11/17 Aprovació per Ple del Reglament del CMIAT
Nou òrgan de participació format per infants i adolescents entre 10 i 14 anys
•

Adhesions_ 55 centres + 2 centres d’ed. Especial + 1 CRAE + 6 Entitat de Lleure

•

Elecció 1 infant i/o 1 adolescent per centre/entitat

•

Representants escollits (amics i amigues del Consell)

Amics i amigues del Consell
Infants 41
Adolescència en procés
Repres. entitats en procés

PREVISIÓ
PREVISIÓ
2018/2019
2018/2019

Novembre_ Sorteig per escollir Consellers i Conselleres
Desembre_ Presentació i inauguració oficial del CMIAT
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EURE INFANTIL
Augment
de la oferta

DIAGNOSI
DE LLEURE
EDUCATIU

Assessorament
tècnic

Desembre
2018

PLA DE FORMACIÓ
EN EL LLEURE

Comissió
de Casals

Subvencions

SUPORT
A LES ENTITATS

Cessió
de
material

ÒRGANS DE
PARTICIPACIÓ
Manteniment

9 locals
cedits

Plenari
de Lleure
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Informació
Orientació
Assessorament
Acompanyament
Participació

• Servei d’Informació Juvenil
• Garantia Juvenil
• Punt Jove a l’Institut
• Servei de Mobilitat Europea

+
+
+
+

Autonomia
Llibertat
Emancipació
Implicació social

2017

2018 (gener-juny)

13.079 persones i 20.331 consultes

8.843 persones i 13.207 consultes

Accions 2018

•
•
•
•
•

15 Xerrades trimestrals
1 Mostra d’ensenyament amb 1.828 participants
300 inscrits a la Garantia Juvenil (fins el 30/06/2018)
53 Projectes d’intercanvis i acollida europeus
1 Projecte Mobilitat de pràctiques a l’estranger
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Informació
Orientació
Assessorament
Acompanyament
Participació

Relacions, Sexualitat,
Estudis, Futur,
Salut, Alimentació,
Consums, Voluntariat,
Lleure. . .

2018 (gener-juny)

2017
14.990 persones i 15.005 consultes

Accions 2018

Xerrades
Dinàmiques
Passa–classes
Punt informatiu
Formacions. . .

4.418 persones i 4.454 consultes

• 1 Formació de delegats/ades. Previsió participació 520 joves
• 19 Centres d’educació secundària adscrits
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PROJECTES D’ART I CULTURA

Ocupació dels Bucs (persones/hora)
2017_ 3.110 p / 2018 (fins juliol)_ 2.252 p

Feminització dels Bucs
Publicitat, Bucs sessions, talleristes...
2018_ 20% noies

Participació a les activitats
2017_ 23 activitats i 797 persones.
2018 (fins juliol)_ 26 activitats i 670 persones

Convocatòria de beques
2018_ nova beca: Ad cum panis
(Acompanyament)

Incubadora
Festival TAM! (2018_ 5a edició)
Concerts, formacions i participació de prop de 500 p.
Coordinació amb Casa de la música i l’As. Indirecte
Taula rodona:
2017_ sobre música i dona
2018_ sobre la dinamització musical a ciutat

Districte jove + BaumannLab

Xarxa i col·laboracions
_ Descomunal. 2018 amb la 20ª edició
_ Terraoasi (Terrassa arts visuals i Escola Art)
_ vsltnt 2018: Offvsl (mercat de projectes)
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Acció social
i

Descentralització

+

acompanyament

i proximitat:

Serveis Socials

socioeducatiu

5 espais joves

12-25 anys

al territori

Servei de Joventut

Intervenció

20 anys

educativa
de qualitat i

de trajectòria

transcendència

Medi Obert:

Autonomia

Intervenció a l’espai

i

públic i

participació

Mapa de la realitat
juvenil

juvenil

1.565 participants als espais joves
2.769 participants als INS
2.447 participants a accions de ciutat
1.600 participants programació d’estiu
440 intervencions en medi obert
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econòmica

4 edicions:

126 joves participants

82,54% millora ocupabilitat
Prevenció de
l’abandonament

5a edició en procés

Recerca de vocació:

educatiu prematur
i l’atur juvenil:

Orientació mitjançant

Acompanyament
millora ocupabilitat

individual

2017-2018:

Tallers,
Serveis Municipals,
entitats de la ciutat,
reforç de competències
bàsiques i tranversals

Sessions de
treball en grup (90 hores)
i
Acompanyament
individual (10 hores)

En Trajecte
descentralitzat al

Districte 2
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Gràcies per la vostra assistència
i participació
Jordi Rueda Muñoz
jordi.ruedamunyoz@terrassa.cat

Terrassa, 4 d’octubre de 2018
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