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Exp.: 2019005589 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha retirat per unanimitat dels membres de fet el
següent acord:
"Des de l'inici d'aquest mandat la CUP-Crida per Girona hem posat sobre la taula la
necessitat d'impulsar un projecte juvenil a l'Esquerra del Ter amb tres pilars, el de la
formació laboral-ocupacional, el d'educació i formació bàsica i el social i comunitari.
Recollíem així una demanda històrica d'aquests barris d'oferir oportunitats
formatives i laborals als i les joves i que també manifestaven a través de
pressupostos participats ja que, durant diverses edicions, diversos barris de
l'esquerra del Ter han volgut dedicar una part del seu pressupost disponible a
projectes per a joves.
Al mateix temps, som diversos els grups municipals que hem manifestat la
necessitat d'anar ampliant la xarxa d'equipaments juvenils amb projectes de
proximitat, arrelats als barris i gestionats de manera conjunta amb altres àrees o
serveis municipals com educació, ocupació, salut o serveis socials.
En el Pla Local de Joventut aprovat el 2016 es va incloure la demanda d'un
equipament juvenil a l'Esquerra del Ter amb la mesura "Creació d'un nou espai jove
a l'Esquerra del Ter que contribueixi a configurar una xarxa municipal d'espais joves
més completa" i en els pressupostos de 2017 es va incloure la partida Centre Jove
Esquerra Ter, que vam entendre com una oportunitat per tirar endavant aquest
projecte. A febrer de 2009, però, aquest projecte no ha anat endavant, tot i que
segons ens consta sí que s'ha gastat bona part de la partida prevista per a la
redacció d'un projecte arquitectònic que ha quedat aturat.
Entenem que les necessitats i demandes que van justificar aquesta proposta
continuen ben vigents i és cada vegada més urgent disposar d'un projecte que
interpel·li els i les joves de l'esquerra del Ter, els vinculi i doni respostes a les seves
necessitats reals. Caldrà, sens dubte, disposar d'un espai propi on desenvolupar
aquest projecte però entenem que les característiques de l'equipament han d'estar
supeditades al projecte socioeducatiu i no a la inversa.
Al mateix temps, el Pla Local de Joventut feia èmfasi a la necessitat de promoure
l'associacionisme i la participació juvenil i incloïa diverses mesures en aquest sentit.
D'una banda, es busca la vinculació amb joves no associats tant a través de la
creació d'espais de relació amb aquests joves a partir de la xarxa d'espais joves
municipal (amb la voluntat de detectar necessitats i interessos del conjunt de la
població jove), com promovent l'associacionisme amb grups actius de joves a partir
del treball dels educadors dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) i
dels educadors de carrer. De l'altra, s'introdueix la mesura de redacció d'un projecte
per promoure la participació activa dels i les joves en la gestió dels equipaments,
projectes i serveis juvenils.
A partir d'això, entenem que és clau que els i les joves de l'Esquerra del Ter
participin des del minut 0 en la definició del proper Centre Jove de l'Esquerra del
Ter, no només per garantir que respongui a les seves necessitats sinó també per
promoure la vinculació dels i les joves al centre des del primer moment.
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple municipal
d'adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Realitzar un procés participatiu entre els i les joves de l'Esquerra del Ter
per definir el futur equipament juvenil en aquest sector de la ciutat. El projecte
arquitectònic ha d'estar supeditat al projecte sociodeducatiu que el justifica i els i les
joves han de poder incidir en ambdós.
Segon.- Crear un equip tècnic interdisciplinar amb professionals vinculats al territori
de les àrees de joventut, drets socials, ocupació i altres que es consideri oportú per
acompanyar aquest procés participatiu i definir el projecte a partir de les opinions i
propostes dels i les joves i les necessitats detectades pels i les professionals al
territori. Durant el primer trimestre de 2019 caldrà que es reuneixi aquest equip i
s'aprovi un calendari d'execució del projecte i que se'n doni compte al Ple Municipal.
"
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 14 de febrer de 2019
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