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Iniciem sessió a les 18:30 h a la Sala de premsa de l’edifici de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
 
Assistents: 13 persones 
Vicepresidenta: Anna Martín Cuello 
Secretària: Virgínia Morillas Esteban 
Personal tècnic joventut: Lidia Montero Perez 
Vocals: 

Representants joventuts polítiques: 
ICV-EUiA-EPM: Esther Garcia 
PSC-PM: Morgana Vargas Crespo 
CDC: Alberto Hernandez Cipres 
C's: Gonzalo Alberto Martín Pérez  
Se Puede El Prat: Daniel Santos Serrano 
Guanyem: Cristina Simón Molina 

Representants  seccions joves dels sindicats: 
CCOO: Pol Mena Gironès  

Representants entitat membre de la Comissió del Lleure: 
AEiG Anton Vilà: Marcel camps  
CE Sant Pere I Sant Pau: Gerard Llamas Falcó 

Joves individuals   
Arnau Rulló   

Excusen assistència: Martí Castellarnau Fort (ERC), Judit Florensa (PP). 
Altres membres no han respost a la convocatòria. Altres sí ens han contestat per dir que no formaran 
part d’aquest espai. 
 
Temes:  

- Renovació dels membres Consell Municipal Joventut 
- Presentació projectes joves 
- Proposta Taules joves 
- Precs i preguntes 

 
Des del moment del inici mentre esperem l’arribada de tots els assistents, es demana a les persones 
presents que puguin escriure què és el que esperen del CMJ, quines són les seves expectatives, etc. 
 
Iniciem el Consell amb una benvinguda de la vicepresidenta, la regidora de joventut Anna Martin, a 
on es parla de la importància d’aquest espai de participació, perquè sigui útil, interessant i amb el 
compromís d’intentar traslladar i defendre les qüestions que es desprenguin del CMJ per dur-les a 
terme o bé obrir debats. 
 
Ronda de presentació dels assistents i a qui representen. 
 
Funcionament del CMJ: es veu oportú fer un repàs del reglament regulador del CMJ. Es facilita un 
petit resum (annex 1) i es comenta que a nivell de vocals i membres, s’ha contactat amb tothom, però 
la resposta d’assistència ha estat baixa (10 vocals). Igualment els representants d’institut no ha estat 
possible convidar-los perquè al ser consellers escolar, encara no estan escollits. 
 
A continuació es compateixen els punts de vista sobre les expectatives del CMJ (veure annex 2 amb 
escrit participants). Es van comentar temes com: 
 

• La necessitat de plantejar problemes en el marc del CMJ. 
• Voluntat de fer bé les coses, a partir de la participació i les idees. 
• Eina pel jovent i les seves entitats, per vehicular inquietuds. 
• Treball amb diversitat d’entitats (es notava a faltar les esportives). 
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• Engegar campanyes conjuntes (com per ex fa el Consell de la joventut de Barcelona), generant 
contingut. 

 
Pla Local Joventut 2013-2017 (PLJ), es fa una petita explicació del mètode de treball de joventut 
que té com a document estratègic el PLJ. Aquest es va renovar al 2013 i durant el proper any s’haurà 
de tornar a revisar per aprovar la seva vigència des del 2018. 
Des de joventut tots els projectes es visualitzen com a JOVES.PRAT, qualsevol acció de l’ajuntament 
adreçada o feta per joves, joventut establim una coordinació i estem presents. 
 
Es van exposar les properes activitats que es realitzaran des de joventut:  

• Convocatòria art urbà, fins al 04/12/2016 
• Resolució beques ajuts estudi, a finals de desembre es notifica beneficiaris 
• Procés de treball Pratijoc (comissió del Lleure) 
• Sales d’estudi, amb horaris especials 
• Trobada de delegats i delegades instituts – 15/12/2016 
• Orientació acadèmica, jornada alumnat 2on batxillerat – 16/02/2017 
• Assessoria mobilitat internacional - Xerrada camps de treball, finals febrer 2017 
• Procés de treball Altraveu, participació  

 
Es proposa un treball a partir de Taules joves, aquestes poden ser a proposta dels vocals o de 
l’ajuntament, en aquest cas, és la vicepresidenta que proposa 2 taules: 
 

1. Taula d’oci alternatiu (proposta del PAM) 
2. Taula organització del CMJ (reglament i funcionament). 

 
Reflexions conjuntes:  
Tots els assistents valoren positives les dues propostes i s’apunten al grup de treball de totes dues. 
Amb la idea de que siguin espais oberts a on pugui participar tothom que vulgui i desitgi, i que no sigui 
un espai tan rígid d’accedir. 
 
En general però, caldria més representació d’entitats, es noten a faltar. Es qüestiona si les persones 
assistents tenen representativitat dels joves del prat, que és difícil representar a 11000 joves. 
 
Sobre la taula 1:  
Caldria definir què entenem com a oci (consumir? beure? Sortir de nit? És més ampli?) 
És un tema interessant i que afecta i preocupa als joves. 
Alguns participants fan èmfasi en l’acte de la cercavila nocturna com un acte erroni, que és de 
persones begudes, etc. Es comenta per part regidora, que és una acte que té una tradició i 
s’autoconvoca, si l’Ajuntament no està al darrera es fa però amb menys seguretat i control. S’acorda 
de traslladar aquest debat a la taula i comentar aspectes d’aquesta activitat de Festa Major. 
 
Sobre la taula 2: 
Algun assistent comenta que: 
Seria interessant modificar la burocràcia interna del Consell. I els càrrecs d’organització. 
Estan interessats en la revisió de reglament, perquè es voldria escollir la persona que presideix. En 
aquest punt hi ha debat, perquè altres persones opinen que al marge d’això hi ha aspectes més 
importants, com és que hi hagi representativitat, i funcioni bé, sent atractiu per formar part. 
Un altre debat: han de tenir més pes representants d’entitat que persones a títol individual.  
 
La vicepresidenta Anna Martin comenta també que ella no presidirà aquestes taules, serà un 
funcionament semblant al procés de l’Altraveu, obert i dinàmic. Les taules joves, es preveu es 
convoquin pel mes de febrer. 
 
Sobre el CMJ una persona opina que reunir-se 3 cops l’any és molt poc, caldria més trobades. Es 
comenta que si s’afegeixen les taules joves, serà més ric i complert. Quedem que pel 2017 el consell 
es podrà convocar un dijous a les 18:30 del mes de març, juliol i novembre.
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Annex 1: Resum reglament CMJ 
 

I- Naturalesa jurídica, objectius i funcions 
És un òrgan d’informació, consulta i participació dels assumptes d’interès municipal que afecten a les 
persones joves. 
Té un caràcter consultiu  
El CMJ es regeix pel reglament (que descriu el funcionament). 
Aquest defineix també els objectius, competències i funcions. 
 

II- Organització i competències 
Òrgans: 

1. Assemblea plenària   
2. President - alcalde 
3. Vicepresidenta – regidora de Joventut 
4. Comissió permanent 
5. Taules joves 

 
Assemblea plenària: 
És la màxima representació del Consell 
Està formada per: president (alcalde qui delega a la vicepresidenta), vicepresidenta (la regidora de 
joventut Anna Martin), vocals (membres) i secretària (Virgínia Morillas). 
Vocals de ple dret, segons el Reglament: 

• Representants de les Joventuts polítiques 
• 1 representant cada entitat de lleure 
• 1 representant de cada institut secundària i FP públic  
• 4 representant, 1 per centre, de les entitats esportives 
• Seccions joves sindicats majoritaris 
• Màxim 8 persones proposades per l’assemblea 

 
També poden assistir altres persones joves (autoritza la presidència), sense vot. 
Cal tenir entre 15 i 30 anys, si s’assoleix l’edat màxima durant el mandat es pot continuar sent 
membre de ple dret fins esgotar el mandat. 
Representants entitats, via designació (certificat signat secretari/a entitat). Es poden preveure 
persones suplents 
Finalització: cada 2 anys i/o coincidint amb la finalització de cada mandat municipal (previsió maig del 

2019). 
 
Taules Joves: 
Es poden crear les taules de treball que es considerin oportunes per treballar específicament sobre 
alguns temes. 
Poden participar els membres del CMJ que hagi ho desitgin. 
Poden participar joves a títol individual o representants d’entitats, que voluntàriament ho demanin, a 
on els membres del Consell haurien d’estar d’acord.  
 
Renovació òrgans:  
Cada 2 anys. Futur: maig 2017 i maig 2019. 
 
Competències dels òrgans  

Plenari: 
Apart d’analitzar, debatre sobre temes d’interès juvenil i fer propostes... 

• Modificació del reglament i elevar-ho al Ple 
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• Aprovar calendari de reunions, pla de treball 
• Admissió nous membres 
• Proposar i aprovar temes a treballar a través de les taules joves, etc. 

 

President o vicepresidenta: Convoca, presideix, condueix, designa persones, convida, executa 
acords, trasllada. 
President sempre convida a 1 persona més de l’equip tècnic a ser present al CMJ. 
Secretària: agafa actes, organització, comunicacions, registre membres, vetlla pel bon 
funcionament. 

 
III- Regim de funcionament 

Convocatòries:  
Plenàries: mínim 3 cops/any 
Extraordinària quan la presidenta convoca o 1/3 part membres demana (justificant motius). 
Convocatòries:  

• 1ª: president i/o vicepresident, secretària, 1/3 part dels membres integrants 
• 2ª (30 minuts més tard): els que siguin, mai inferior a 3 persones. 

Convocatòria ordinària: mínim 15 dies naturals abans. 
 
Taules joves: 
S’han d’aprovar al Plenari: Acord de creació taula (establint funcions i característiques). Amb les 
funcions d’anàlisi i debat sobre temes, i podran emetre informes i/o propostes. 
Són presidides per la presidència o vicepresidenta o pel membre del consell que presidenta designi. 
 
Normes comuns: 

Llibre actes: secretari aixeca acta  
Que es signen i en pengen a la web 
 
Acords 
Les votació es realitzen per majoria dels assistents, es cerca sempre el consens 

 
IV- Modificació i extinció 

Modificació: A iniciativa del Plenari es podrà modificar el reglament, prèvia tramitació prevista 

legalment. A iniciativa Ajuntament, audiència plenari CMJ. 
La modificació del reglament del consell requerirà s’acrediti necessitat i conveniència.  
 
Extinció:  
Quan s’acrediti que no acompleix els seus fins. A iniciativa pròpia Ajuntament o a proposta del mateix 
Consell, sempre amb acord del Ple municipal. 
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Annex 2: comentaris escrits sobre expectatives CMJ 

1.  

Espero que sigui un bon espai per establir sinergies entre el jovent pratenc associat i generar bones 
interlocucions amb l’administració local. 

Una bona forma de representar la diversitat de la gent jove del nostre municipi, i que des de aquesta 
diversitat es generin accions organitzatives conjuntes. 

Eina per fer difusió més efectiva de diverses activitats, de l’Ajuntament o altres activitats de les AA.PP 
o (?) que es donen des de les oficines joves del municipi.  

2. 

Espero que sigui una autèntica eina per escoltar les demandes dels joves del nostre municipi, formin 
part de qualsevol entitat de lleure/cultura/partit polític o no, i se sentin a gust al seu poble, sense la 
necessitat de buscar espais de diversió juvenil a altres municipis de la comarca o de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per exemple. 

3. 

Espero poder llevar a cabo debates y proyectos consistentes para y con la joventud de nuestro 
municipio, así como escuchar y aprender de las opiniones de los demás.  

4. 

Plantejar els problemes del joves del nostre municipi i impulsar iniciatives per poder resoldre’ls. 
Participació + Idees + Voluntat 

5. 
Espero que sigui un espai de coneixença de les diferents entitats juvenils. 
Que sigui per consensuar algunes de les accions de la regidoria de joventut. 
Que sigui per crear campanyes conjuntes sobre temes que afecten al jovent. 
Que ajudi a aportar idees a la regidoria. 
 
6. 
Espero que sigui un espai on els joves del Prat –en especial aquells qui no representem, que són una 
gran part- puguin apropar-se i disposar d’un espai on adreçar-se a les institucions municipals i ajudar 
així a que aquestes s’involucrin en la seva vida.  

El consell ha de tirar endavant les propostes que ens facin arribar els joves. 

7. 

Tot i ser la primera vegada que assisteixo, entenc que ha de ser un espai on s’escolta i s’atenen les 
necessitats dels joves del Prat. 

 

I signen l’acta, al Prat de Llobregat a 14/12/2016 

Vicepresidenta: Anna Martín Cuello                Secretària: Virgínia Morillas Esteban 


