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Equip municipal SCJ 
(tècnics mancomunats)

QUÈ ES?
l Recursos humans a l’abast d’alguns municipis de la comarca 

(actualment consta de dues tècniques).
l S’ inicien al 2006 amb 4 municipis. Actualment s’ofereix suport

tècnic més específic a 8 municipis d’entre 500 a 4.000 habitants de 
la comarca agrupats en 2 mancomunitats, aprofitant els seus
recursos per desenvolupar polítiques de joventut.

l Es fa en conveni amb els Ajuntaments dels municipis que 
comparteixen tècnic i amb el suport de la Direcció General de 
Joventut a través dels Plans Locals de Joventut i els seus projectes
d’activitats.

Amb la finalitat de:
l Promoure polítiques locals per afavorir l’emancipació i fomentar la 

participació juvenil, d’acord amb les directrius del Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya i la Llei de Polítiques de Joventut



OBJECTIUS GENERALS 
l Dinamitzar les polítiques de joventut als municipis mitjançant un 

professional tècnic i la prestació de serveis en matèria de joventut.

l Desenvolupar i implantar unes polítiques locals de joventut integrals, 
que tinguin en compte totes les etapes, necessitats, interessos i 
dificultats dels joves actualment.

l Desenvolupar la participació dels joves i entitats juvenils per tal 
d’afavorir la integració i la implicació d’aquests en les polítiques que 
els afecten i en la cohesió social local i comarcal.

Mitjançant l’elaboració de Plans Locals de joventut, en el marc del Pla
Comarcal de joventut del Tarragonès.



Municipis Mancomunats
del Tarragonès
Creixell

El Catllar 

La Nou de Gaià

La Pobla de Mafumet

La Riera de Gaià

La Secuita

Perafort

Vilallonga del Camp



Què fan les tècniques
mancomunades al municipi?
l El pla local de joventut en totes les seves fases: 

diagnosi, disseny, implementació i avaluació.
l Permanències en els municipis que disposen de 

punts joves on s’ofereix informació, assessorament
laboral, suport a les associacions, recollida de 
propostes, viatgeteca, autoconsulta internet…

l Suport en les activitats pròpies del municipi: 
cine-fòrum, cursos, concerts…sigui en la seva
execució com en la seva difusió a través de 
diversos canals.

l Tallers sobre diverses temàtiques.



El pla local de joventut

l Diagnosi, disseny, implementació i avaluació.

Grups de discussió per a l’elaboració del pla local de joventut: anàlisi de la realitat, 
establiment de prioritats i propostes d’actuació.



El punt jove…

lInformació juvenil
lAssessorament laboral
lViatgeteca
lSuport a l’associacionisme...
lEspai de trobada
lConnexió a internet



Activitats pròpies del municipi

l Cursos
l Tallers
l Festes 

Capoeira

Curs de 
photoshop

Trobada d’escoltes Curs de djembé



Programes mancomunats

l Aquests són programes 
que es fan 
conjuntament amb
altres municipis de la 
comarca per tal 
d’aprofitar els recursos i 
afavorir l’equilibri
territorial i la cohesió
social.

Sortida d’aventura

Programa feslanit



Per a més informació podeu posar-vos en contacte
amb el Servei Comarcal de Joventut

del Tarragonès:

joventut@tarragones.org

www.tarragones.cat


