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Plenari Tècnic i Polític de Joventut 

Granollers, 26 de novembre de 2019 



SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

El Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental té la funció principal de donar suport als municipis 

de la comarca perquè desenvolupin les seves polítiques de joventut. 

La seva activitat es basa en el Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental, un document estratègic 

que recull els principals objectius, programes i projectes dissenyats a partir de les demandes, les 

necessitats i les prioritats dels municipis de la comarca. El Pla també defineix, coordina i impulsa les 

polítiques de joventut dels municipis i proporciona una visió global de la comarca. 

El Pla Comarcal té una vigència de quatre anys (2017-2020). Durant l’any 2020 caldrà fer-ne avaluació i 

començar a preparar la diagnosi i el disseny del proper pla comarcal, 2021-2024. 

Les línies d’actuació i tasques a fer des del Servei Comarcal de Joventut es defineixen pels objectius 

marcats des del Pla Comarcal: 

• Facilitar una visió comarcal en matèria de joventut, mitjançant l’estudi de les polítiques de 

joventut que es desenvolupen al territori. 

• Dur a terme visites al territori per tal de recollir informacions d’interès. 

• Donar suport als ajuntaments i als professionals en el desenvolupament de polítiques locals de 

joventut, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió segons demandes i interès, de suport 

tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut i oferir formació segons demandes dels i les 

professionals de joventut: preparar, convocar i coordinar els plenaris polítics, tècnics i les reunions 

de treball específic que s’escaiguin. 

• Crear o donar suport a programes d’actuació específica, a través del treball per projectes de 

temàtiques diverses: equipaments i espais juvenils, Plans Locals de Joventut, ocupació i formació, 

Salut Jove, etc. o consolidar els programes i/o serveis existents (Servei Laboral de l’Oficina Jove, 

per exemple). 

• Comptar amb una estructura organitzativa amb els municipis per tal de fomentar el treball 

interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca: contacte 

directe i constant amb les professionals del territori, les persones amb responsabilitats polítiques, 

etc. 

• Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents 

d’acord amb els eixos del Pla Nacional de joventut. 

• Buscar suport i complicitats amb les institucions implicades. 

o Oficina del Pla Jove de Diputació de Barcelona 

o Direcció General de Joventut 

 
 

D’altra banda, el Servei Comarcal de Joventut desenvolupa una sèrie d’actuacions delegades per part 

de la Generalitat de Catalunya, que és concreten en següents competències: 

✓ Realitzar visites de seguiment a casals d’estiu i vetllar pel compliment de la normativa del Decret 

267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació́ en el lleure en les quals participen menors de 

18 anys. 

✓ Gestionar la tramitació i fer les inspeccions de les instal·lacions juvenils de la comarca, sancionant 

les infraccions amb les multes corresponents, d’acord amb les previsions de la normativa que 

estableix la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i 

https://drive.google.com/file/d/1Nls61zwe82dN5OIkAv6pv5gwi5hK-s2h/view


joves. Actualment aquesta tasca es du a terme des dels serveis tècnics d’habitatge. Des de 

Joventut però se’n té coneixement i es fa supervisió i tasques de suport, si s’escau. 

✓ Fer seguiment i actualitzar el registre de les entitats juvenils, i assessorar-les en cas que calgui. 

 
 

Altres tasques que aborda el Servei Comarcal de Joventut: 

• Coordinació de l’Oficina Jove del Vallès Oriental. 

• Coordinació de la Xarxa TET (Transició Escola-Treball) comarcal, formada per una vintena de 

municipis. La Xarxa TET s’encarrega d’organitzar la Fira Guia’t, una fira d’orientació acadèmica 

que ofereix informació i assessorament sobre estudis post-obligatoris d’àmbit professional 

(principalment cicles formatius), amb la finalitat de fomentar que les persones joves segueixin 

estudiant després de l’ESO. 

• Coordinació de la Taula de Salut Jove del Vallès Oriental, que organitza una jornada anual 

sobre Salut Jove adreçada a professionals de la comarca. 

• En col·laboració amb l’equip de l’Oficina Jove, gestió del portal web www.vallesjove.cat, un espai 

web de referència per a professionals i joves, on hi ha tota la informació relativa al Servei. 

 
 

 
PROGRAMA REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL DEL VALLÈS ORIENTAL 

Referents d’Ocupació Juvenil és un programa destinat a joves d'entre 16 i 29 anys (sense cap més 

requisit a part de la franja d’edat) que necessitin assessorament i acompanyament en el procés de 

transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Les tècniques Referents d’Ocupació 

Juvenil realitzen atencions individualitzades i grupals tant a persones joves com a famílies (informació, 

orientació, acompanyament i seguiment). 

Els objectius del programa són: 

✓ Esdevenir un punt de suport per a les persones joves en el seu pas a la vida adulta. 

✓ Facilitar i acompanyar les persones joves en la seva transició del sistema educatiu al sistema 

laboral i/o ocupacional i fomentar-ne la continuïtat formativa. 

A nivell comarcal, s’ofereix la possibilitat de descentralitzar el servei, i pactar amb els municipis 

interessats la presència d’una tècnica ROJ de forma periòdica al mateix municipi per fer orientacions i 

assessoraments de proximitat.  

Per sol·licitar beneficiar-se del servei descentralitzat cal enviar un correu electrònic a 

murivi@vallesoriental.cat amb còpia ocupaciojuvenil.vallesorienta@oficinajove.cat. 

Es tracta d’un programa impulsat i finançat gairebé en la seva totalitat pel SOC. Per complementar la 

cobertura de la despesa es duen a terme convenis amb els Ajuntaments de la comarca. Tant l’Ajuntament 

de Canovelles (2018) com l’Ajuntament de Granollers (2019) tenen personal tècnic Referent d’Ocupació 

Juvenil propi. 

Horari d’atenció: 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

x De 9h a 13h De 9h a 13h De 9h a 13h De 9h a 13h 

x De 16h a 18h De 16h a 18h x x 

https://www.firaguiat.vallesoriental.cat/
http://www.vallesjove.cat/
mailto:murivi@vallesoriental.cat
mailto:ocupaciojuvenil.vallesorienta@oficinajove.cat


DADES DE CONTACTE 
 

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

- Nom de la persona responsable: Irene 

- Correu de contacte: joventut@vallesoriental.cat (genèric) i murivi@vallesoriental.cat (Irene) 

- Telèfon de contacte: 93 860 07 05 

- Xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook): @vallesjove 

 
 

PROGRAMA REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL 

- Nom de les persones responsables: Mònica i Ester 

- Correu de contacte: ocupaciojuvenil.vallesorienta@oficinajove.cat 

- Telèfon de contacte: 93 842 66 84 

- Com demanar cita prèvia: A través del correu electrònic, trucant o passant per l’Oficina o Punt 

d’Informació Juvenil. 

- Com derivar: A través de correu electrònic o telèfon 

mailto:joventut@vallesoriental.cat
mailto:murivi@vallesoriental.cat
mailto:ocupaciojuvenil.vallesorienta@oficinajove.cat


OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
 

PRESENTACIÓ 

L’Oficina Jove del Vallès Oriental (OJVO) és un equipament juvenil que integra un conjunt de serveis 

d’informació i orientació personalitzada, i uns serveis especialitzats d’assessorament en matèria de 

treball, educació i mobilitat per a les persones joves de la comarca. 

Està ubicada a l’equipament juvenil GRA (plaça de l’Església, 8 08401 Granollers) i el seu horari 

d’obertura és el següent: 

● Matins de dimarts a divendres, de 9 h a 13 h. 

● Tardes de dilluns a dijous, de 16 h a 20 h. 

 
 
 
 

SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENIL DE L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL 

Més concretament, l’Oficina Jove del Vallès Oriental ofereix els següents serveis d’informació juvenil: 
 

 

 SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL GENERALISTA 

Àmbits informatius: Informació genèrica sobre formació i educació, oci i lleure, associacionisme, 

vacances, tramitació de carnets internacionals. Té la mateixa funció que els Punts d’Informació 

Juvenil que hi ha ubicats als municipis. 

Principalment, des del Servei d’Informació generalista es fa la primera atesa, informant o orientant en 

funció de la consulta i la derivació a l’assessoria especifica si és necessari. 

El servei informació generalista és també la porta d’entrada a les demandes que després es 

dinamitzen des d’altres àmbits, així doncs des d’aquest servei també es tramiten les cessions d’espai 

de l’equipament o les inscripcions a cursos i tallers, entre d’altres. 

Horari d’atenció: Matins de dimarts a divendres (de 9 h a 13 h) i tardes de dilluns a dijous (de 16 h a 

20 h). 

Nom de la persona responsable: Sandra i Laura 

Telèfon de contacte: 93 842 66 84 

Correu de contacte: gra@grajove.cat 

Com demanar cita prèvia: No és necessari demanar-ne. 

Com derivar: A través de correu electrònic o telèfon. 

mailto:gra@grajove.cat


 

SERVEI DE TREBALL 

Àmbits informatius: Recerca activa de feina, ofertes de treball, informació ocupacional i contínua, 

com fer un currículum i superar una entrevista de feina, treball a l’estranger. 

Prestacions complementàries: 

A part del servei d’informació a l’OJVO, també existeix el servei descentralitzat de treball. La tècnica 

responsable d’aquest servei es desplaça quinzenalment als municipis que el tenen contractat, i 

imparteix les orientacions i assessories des del mateix municipi. 

El servei de treball de l’OJVO també ofereix tallers i xerrades formatives als centres educatius i 

equipaments juvenils de la comarca. 

Horari d’atenció: 

Oficina Jove Granollers: 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

x De 9h a 13h De 9h a 13h De 9h a 13h De 9h a 13h 

x x De 16h a 20h De 16h a 20h x 

 
Servei descentralitzat a municipis: 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

x x x x x 

De 16h a 20h 

Caldes de Montbui; 

Montmeló 

De 16h a 20h 

Parets del Vallès; 

la Llagosta 

De 16h a 20h 

L’Ametlla del Vallès; 

Bigues i Riells 

De 16h a 20h 

Sta. Eulàlia de 

Ronçana; Lliçà de Vall 

 
x 

 
Nom de la persona responsable: Maria (servei descentralitzat) i Bernat (Oficina Jove). 

Telèfon de contacte: 93 842 66 84 

Correu de contacte: treball.vallesoriental@oficinajove.cat / treball2.vallesoriental@oficinajove.cat 

Com demanar cita prèvia: A través dels correus electrònics, trucant o passant per l’Oficina o Punt 

d’Informació Juvenil. 

Com derivar: A través de correu electrònic o telèfon. 

mailto:treball.vallesoriental@oficinajove.cat
mailto:treball2.vallesoriental@oficinajove.cat


 

SERVEI ACADÈMIC 

Àmbits informatius: Informació i accés a estudis reglats i no reglats, convalidacions, sortides 

professionals, orientació sobre itineraris acadèmics, titulacions, reorientació acadèmica i professional. 

Prestacions complementàries: El servei d’ orientació acadèmica de l’OJVO també ofereix càpsules 

informatives als centres educatius i equipaments juvenils de la comarca a càrrec de les referents 

d’ocupació. 

Horari d’atenció: 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

x x De 9h a 13h x x 

x x De 16h a 20h x x 

 
Nom de la persona responsable: Mònica i Ester 

Telèfon de contacte: 93 842 66 84 

Correu de contacte: ocupaciojuvenil.vallesorienta@oficinajove.cat 

Com demanar cita prèvia: A través de correu electrònic, trucant, per Whats App o passant per 

l’Oficina. 

Com derivar: A través de correu electrònic o telèfon. 
 
 

 

SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL 

Àmbits informatius: Treballar, estudiar o fer pràctiques a l’estranger, projectes de voluntariat i 

educació no formal, turisme alternatiu, gestions i tràmits, projectes europeus. 

Prestacions complementàries: El servei de mobilitat internacional també ofereix xerrades per a 

instituts o equipaments juvenils. Per sol·licitar una xerrada cal enviar un correu a 

joventut@vallesoriental.cat 

Horari d’atenció: 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

x x x x x 

x x x 
Cada 15 dies 

De 16h a 20h 
x 

 
Nom de la persona responsable: Alba 

Telèfon de contacte: 93 842 66 84 

Correu de contacte: voriental@tacc.com 

Com demanar cita prèvia: Via correu electrònic o per telèfon. Cal indicar que esteu interessats o 

interessades en aquest servei personalitzat, la vostra consulta i dades personals, i la persona de 

referència es posarà en contacte amb vosaltres per concretar dia i hora de l'atesa. 

Com derivar: Via correu electrònic o per telèfon. 

mailto:ocupaciojuvenil.vallesorienta@oficinajove.cat
mailto:voriental@tacc.com


ALTRES SERVEIS DE L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL 
 

 
 

 

 

TAULA DE SALUT JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL 

Esta formada per diferents professionals de la comarca en àmbit de Joventut i Salut. Des de l’any 

2011 la Taula organitza una Jornada anual sobre salut jove adreçada a professionals de diferents 

àmbits que treballen amb o per a joves. Formen part de la Taula les professionals responsables de: 

• Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17: Garriga, L’Ametlla del Vallès, Figaró- 

Montmany, Tagamanent i Les Franqueses del Vallès. 

• Pla Integral sobre Addicions El Tritó del Baix Montseny: Campins, Fogars de Montclús, Gualba, 

Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, 

Santa Maria de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 

• Pla de drogues i promoció de la salut de la Vall del Tenes: Bigues i Riells, Santa Eulàlia, Lliçà 

d’Amunt i Lliçà de Vall. 

• Programa CRÍTIC: Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès, Vallromanes, Martorelles i Santa 

Maria de Martorelles. 

• Personal tècnic de Joventut i Salut dels Ajuntaments de: Canovelles, Granollers, Vilanova del 

Vallès. 

• Tècniques del Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental. 



RESUM HORARI OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
 
 

 

Dilluns 
 

Dimarts 
 

Dimecres 
 

Dijous 
 

Divendres 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 

 
Servei Laboral 

de 9h a 13h 

 
Referents 

d’Ocupació 

Juvenil 

de 9h a 13h 

 
Info. generalista 

de 9h a 13h 

 
Servei Acadèmic 

de 9h a 13h 

 
Servei Laboral 

de 9h a 13h 

 
Referents 

d’Ocupació 

Juvenil 

de 9h a 13h 

 
Info. generalista 

de 9h a 13h 

 
 

Servei Laboral 

de 9h a 13h 

 
Referents 

d’Ocupació 

Juvenil 

de 9h a 13h 

 
Info. generalista 

de 9h a 13h 

 
 

Servei Laboral 

de 9h a 13h 

 
Referents 

d’Ocupació 

Juvenil 

de 9h a 13h 

 
Info. generalista 

de 9h a 13h 

 
 
 
 
 
 

Info. 

generalista 

de 16h a 20h 

 
 
 
 

Referents 

d’Ocupació 

Juvenil 

de 16h a 18h 

 
Info. generalista 

de 16h a 20h 

 
Servei Acadèmic 

de 16h a 20h 

 
Servei Laboral 

de 16h a 20h 

 
Referents 

d’Ocupació 

Juvenil 

de 16h a 18h 

 
Info. generalista 

de 16h a 20h 

 

 
Servei Mobilitat 

Internacional 

Cada 15 dies, de 

16h a 20h 

 
Servei Laboral 

de 16h a 20h 

 
Info. generalista 

de 16h a 20h 

 
 
 
 
 
 
 

x 
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