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AJUNTAMENT DE VILADECANS

NOTIFICACIÓ

Us comunico que el Pie municipal, en la sessió ordinària realilzada el dia 27
d'abril de 2017, adoptà, entre daltres, I'acord següent:

ACORD NÚM. 15.- MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
(PSC-CP, ICV-EUiA, C's, ERC-AM, PP, VSP i GV-CAP) I REGIDORA NO
ADSCRITA, PER A LA CREACIÓ D'UN CARNET JOVE LOCAL.-

ANTECEDENTS

1. Viladecans és una població jove, així ho demostren les dades del nostre
padró. A tal efecte l'Ajuntament va aprovar el pla local de joventut (2015-2018),
que pretén ser I'ínstrument de planificació i intervenció estratègica a nivel! de
joventut al municipi per aquests quatre anys. També és una eina per a dissenyar
i executar polítiques integrals de joventut, partint de I'anàlisi de la realítat deis
joves, de I'experiència prèvia i de les possibiltats i potencialitats deis recursos i
serveis de proximitat. En aquest sentit, aquest document serveix per donar
res posta als problemes i les inquietuds deis joves del municipi a través de la
implementació de polítiques de joventut fruit del trebal! transversal des deis
diferents departaments i àmbits de l'Ajuntament i de la relació i participació deis
propis joves, per cobrir les, seves necessitats, demandes, problemes i
mancances des dun plantejament integral.

,2. La missió del pla local de joventut, segueix les directrius del Pla Nacional de
joventut de Catalunya, el PNJCat 2010-2020, que és el marc conceptual i
,metodològic comú que inspira els Plans de joventutä nivel! local, per aconseguir
uns objectius compartits en matèria de polítiques de joventut al territori català. El
PNJCat 2010-2020 ès fruit del consens social, institucional i polític i defineix
dues grans línies estratègiques de trebal! que determinen els ,seus àmbits
materials dactuació:

. L'emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de
vida de les persones joves i i'exercici de la plena ciutadania.

. La participació, en sentit ampli, entesa com el conjunt daccions i de

processos que generen capacitat en les persones joves per decidir,
intervenir i transformar el seu entorn, les seves relacions i les seves
possibilitats de desenvolupar-se personalment i cciHectivament.

3. La missió general de la política juvenil de l'Ajuntament de Viladecans es

garantir I'accés universal i normalilzat deis i les joves de Viladecans als recursos,

.,~.erli:i~J.pio.gr:ari~s_que"E!ls!¡;c:i1til1.J'¡;c:()ripliriE!l1t de.lE!~~_e.v~~.I1E!ce~~itat~j_.._
inquietuds, de manera que puguin triar I!iurement i en igualtat de condicions en
el seu desenvolupament integral com a persona, el procés dema'ncipació, la
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seva plena ciutadania, en definitiva, en el seu projecte de vida individual i
coHectiu.

4. L'objectiu principal del Pla Director de Joventut de Viladecans 2015-2018 és el
destablir les Iínies dactuació de la política municipal de joventut en el periode
que va des de la seva aprovació fins I'any 2018, assegurant el desenvolupament
de programes i serveis adreçats als i les joves des de tots els àmbits de gestió
municipaL.

5. Dins la redacció del pla, el repte cinquè del PNJCat 2010-2020, diu que cal
avançar cap a I'autonomia, el desenvolupament personal,i la participació en alió
col.lectiu de les persones joves. Aixó es desenvolupa sobretot mitjançant I'eix
número cinc del pla local de Viladecans: EIX 5: PARTICIPACIÓ, COHESIÓ
SOCIAL I CIUTADANIA.

6. La participació, el compromis amb alió coHectiu fa a la persona més activa,
més crítica, i quan aquesta intervè de manera més directa, les decisions
responen millor a les necessitat socials i tenen el valor afegit de la construcció
conjunta. És des daquest compromís i coHaboració com a cúltura organilzativa
del sector públic associatiu, que la ciutadania aprèn i sap que participar significa
voluntat, decisió i esforç individual i col'lectiu per aixecar i mantenir projectes. La
voluntat destablir accions que fomentin les políiques local s de cohesió social i
inclusió és clau per al desenvolupament del propi projecte de vida individual i
col'lectiu deis i les joves.

7. Atès que' seguint aquests criteris tothom está dacord en potenciar la
participació deis joves en tots els àmbits de la vida cultural i social de la ciutat, la
creació dun carnet jove pot servir per implícar a les joves i els joves en la vida
ciutadana (cívica, cultural, esportiva, associativa'i comercial).

8. Atès que la vinculació del jovent amb la nostra ciutat beneficia al conjunt de la
mateixa, així com a la seva activitat associativa, cultural i económica, entre
daltres.

9. Atès que I'existència de carnets joves locals haestat un èxit en poblacions
com Platja dÄro, Parets del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Santa
Cristina dAro, Sant Feliu, Sant Boi, entre daltres; i ha estat aprovat recentment
en municipis com I'Hospitalet de L10bregat

Per tot aixó,

ACORDS.-

ÚNIC.- CREAR un carnet jove local que acompleixi les característiques
següents:
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a. Les persones beneficiàries seran les persones que tinguin entre 14 i 35
anys, ambdós inclosos.

b. Permetrà tenir descomptes especials o beneficis en serveis municipals
esportius, culturals, aixi com en les tarifes deis establiments que
s'adhereixin a la iniciativa.

c. Els descomptes que ja s'apliquen als joves als equipaments esportius i
culturals de la ciutat s'inclouran en aquest carnet i se'n farà difusió amb
la resta de I'oferta que s'hi anirà afegint.

d. El govern municipal s'ocuparà de' cercar entitats i establíments que
vulguin Participar en els serveis del carnet, alhora que hi crearà
convenis de coHaboració.

e. El disseny será en format aplica ció de mòbil perqué respon millor a les
demandes actuals de la joventut i permet I'actualització constant de
serveis.

f. El procés de crea ció iposada en marxa de la iniciativa será
transparent, participativa i oberta a tot el, jovent viladecanenc, de
manera que les entitats i organitzacions juvenils podran col'laborar en
la configuració d'aquest carnet viapropostes.

g. L'obtenció daquesta aplicació será gratuïla, i es posará en marxa tant
aviat com els serveis técnics municipals ho puguin habiltar. '

Resultat de la votació: Aprovat per majoria absoluta - 24 vots a favor (PSC-

CP, ICV-EUiA, C's, ERC-AM, PP, VSP i GV-CAP i regidora no adscrita); 1 vot en
contra (regidor no adscrit); i cap abstenció.

Caries Ruiz Novella Sí PSC-CP
Pere Gutiérrez Alemanv ' Sí PSC-CP
Gisela Navarro Fuster Sí PSC-CP
Anselmo Sánchez Ramírez Sí PSC-CP
Carmen Gimeno Berne Sí PSC-CP
Jordi Mazón Bueso Sí PSC-CP
Elena Alarcón Méndez Sí PSC-CP
Ricard Calle Martínez Sí PSC-CP
Rosa Gañísá Abancó Sí PSC-CP
Gracia Sancho Ruiz Sí PSC-CP
Maria Avila AQuilar Sí PSC-CP
Encarnación García Jiménez Sí ICV-EUiA
Daniel Gutiérrez Saloado Sí ICV-EUiA
Carolina Torres García Sí C's
Alfonso Ló'i'ieiDlaz:sefnElrdo

~""- "

Sí C's
M. José Iris Ruiz ,

Sí C's

Carrer Jaume Abril, 2 - 08840 - Viladecans (Barcelona) -. littp://www.viladecans.cat
Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 04 02 --



't
AJUNTAMENTDE VILADECANS

Bárbara L1igadas i Muñoz Sí ERC-AM
, Miriam Movsset í Gil Sí ERC-AM

Xavier Martín i Albá " , Sí E RC-AM 

José Padíla Roio Sí PP
María José Diaz Algarín Sí PP
María Purificación González Pérez Sí VSP
Eduardo Tobaruela Silva , Sí . GV-CAP
Montserrat Herena Sanchís " Sí No adscrita
Joseo Suno Navarro Arias No No adscrit

La qual cosa us comunico perqué en prengueu coneixement i tingui els efectes
que corresponguin.

Viladecans, 5 de maig de 2017

.DE \/~_;j AJJECANS

Miguel
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