
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
El Servei de Joventut té com a objectiu principal 
atendre les necessitats a nivell informatiu, orientatiu 
i d’assessorament dels joves, així com donar suport 
a les iniciatives que des d’aquest col·lectiu es gestin. 

QUÈ FEM? 
El pla local de Joventut aprovat pel Ple municipal és 
l’eina de treball i dona forma i orienta el disseny i 
execució dels diferents programes en l’àmbit de 
joventut al voltant de: 

- Participació 
- Habitatge 
- Cohesió social i vertebració territorial 
- Educació 
- Ocupació 
- Cultura, esport i oci inclusiu 
- Salut 

QUÈ OFERIM? 
Programa d’activitats regulars per augmentar el 
nivell de participació i implicació dels joves pel que 
fa a les activitats liderades des de l’Ajuntament i pel 
que fa a la proposta de noves activitats, mitjançant 
la dinamització dels joves. Entenem la dinamització i 
la participació com un mitjà per al desenvolupament 
dels joves com a ciutadans que els ha d’acostar a les 
institucions públiques, a interactuar amb altres 
agents de la societat i a fer-se seu el municipi. 
 
Oferta d’activitats d’oci més divers i més adequat a 
tots els joves de Premià de Mar. 
 
Projectes per treballar competències participatives i 
de gestió de projectes dels joves perquè aquests 
n’extreguin una experiència significativa que els 
interpel·li i que els faci pensar sobre l’impacte social 
de projectes que puguin sortir d’ells. 
 
Servei de nits d’estudi durant l’època d’exàmens.

 
Suport a les entitats juvenils mitjançant 
l’atorgament de subvencions i la col·laboració en 
projectes liderats per elles. Cessió d’espais 
municipals i cessió de material i altres 
infraestructures per als seus actes. 
 

A QUI ENS ADRECEM? 
Joves a partir de 12 anys de manera genèrica 
(quan inicien la seva etapa d’educació secundària 
obligatòria). 
 
Associacions juvenils i grups de joves sense 
personalitat jurídica. 
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Realitzar i consolidar periòdicament el 
programa Premià Jove amb l’objectiu de 
promoure oci alternatiu. 
 
Realitzar projectes amb les escoles i institut amb 
la voluntat de treballar les competències 
participatives. 
 
Respondre les sol·licituds de material per  a 
les activitats de les entitats juvenils municipals 

Respondre les consultes, queixes i 
suggeriments en un màxim de 7 dies. 

Difondre les activitats juvenils que es 
realitzen per tal de donar-los projecció. 

Oferir un horari ampli per estudiar durant 
l’època d’exàmens. 

Adaptar els diferents programes existents a 
les necessitats vives i creixents del col·lectiu 
juvenil. 
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AJUDEU-NOS A MILLORAR 

Adreceu-nos les vostres propostes 
d’activitats 

Consulteu el web municipal per informar-
vos de les activitats que es realitzen i si 
cal inscripció. 

Comuniqueu qualsevol incidència o 
anomalia que detecteu al nostre servei i 
als equipaments en què realitzeu les 
activitats 

Feu un bon ús dels espais d’acord amb les 
normes d’ús i respecteu la resta d’usuaris. 

Formuleu les queixes i suggeriments de 
millora que estimeu convenients a través 
dels sistemes establerts. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 2019 2020 

Nombre d’activitats lúdiques formatives i 
educatives realitzades. 

35   

Nombre d’escoles i instituts participants als 
projectes de participació juvenil 

4   

Nombre de subvencions atorgades a entitats 
juvenils del municipi 

3   

Nombre de joves de les Nits d’estudi 2.110   

 
 
  
 
 

  
  

 

 

DADES DE CONTACTE 
 
Servei de Joventut 
Esperança, 19 
08330 Premià de Mar 
Tel. 937529990 
joventut@premiademar.cat  
Horari:   de  dilluns  a   divendres   de  9:30    a  13  h i de 
17 a 21 h i dissabtes de 17 a 21 h 

 


