Quadre de classificació municipal

Codi

Nom

Nivell

R100

JOVENTUT I LLEURE

Grup de sèries

R101

PLANIFICACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

Subgrup de sèries

R102

PLA DE JOVENTUT LOCAL

Sèrie

R104

Hereta

Funció

Arxiu Municipal de Terrassa

Suport

Taules d'avaluació
documental

Disposició

Gestionar les activitats que tinguin com a objecte el segment de població establert com a
jove.

No avaluable

No avaluable

R100

Promoure l’interès per la ciutat, l’associacionisme i l’oci no malsà de l’estrat de població
considerat com a jove.

No avaluable

No avaluable

R101

Agrupa la documentació relacionada amb la gestió, administració i seguiment del Pla
Estratègic de la Joventut, que és un procés de treball conjunt entre els i les joves de
Terrassa i l'Ajuntament que permetrà dissenyar quines han de ser les futures accions en
matèria de joventut a la ciutat.

Sense TAD

Permanent

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ I FOMENT Subgrup de sèries
DE LA CULTURA

R100

Administra i gestiona les funcions tendents a dotar de contingut les polítiques de joventut,
tals com el Districte Jove (adreçat als joves d'entre 13 i 18 anys), Corresponsals d'Institut,
el Festival de Curtmetratges Baumann V.O., "Aquí pots" espais autoritzats per pintar
graffitis, el Servei Jove d'Habitatge, l'Espai de Música Jove, l'Espai BIT i manté una
col·laboració permanent amb les associacions juvenils de la nostra ciutat.

No avaluable

No avaluable

R105

EXPEDIENTS D'INTERVENCIÓ AL
TERRITORI

Sèrie

R104

Sense TAD

Permanent

R106

EXPEDIENTS DE FOMENT DE LA
CULTURA

Sèrie

R104

Sense TAD

Permanent

R107

ASSESSORAMENT JUVENIL

Subgrup de sèries

R100

Administrar i gestionar l'assessorament en matèria econòmica, jurídica i social del
col·lectiu de joves de la ciutat.

No avaluable

No avaluable

R108

EXPEDIENTS D'ASSESSORAMENT

Sèrie

R107

La documentació generada per dur a terme l'activitat d'assessorar cada situació particular
dels joves que pretenen emancipar-se, tant davant la compra d’un habitatge i la
tramitació d’una hipoteca, com davant de l’opció de lloguer, oferint en aquest cas la
possibilitat de sol·licitar un pis de lloguer de la Borsa Jove d’Habitatge.

Sense TAD

Permanent

R115

CARNET JOVE

Sèrie

R107

Administrar i gestionar els procediments del Carnet Jove de Terrassa, que és un servei
de l'Ajuntament de Terrassa adreçat als joves del municipi entre 14 i 29 anys (ambdós
inclosos) que permet beneficiar-se de tot un seguit d'avantatges i descomptes en
diversos serveis, sobretot en activitats culturals, esportives, d'oci i turisme.

Sense TAD

Permanent

R109

ACTIVITATS DE LLEURE

Subgrup de sèries

R100

Donar suport a la xarxa d'entitats d'educació en el lleure per tal de donar resposta a les
demandes i necessitats de lleure de la ciutat.

No avaluable

No avaluable

R110

COLÒNIES, RUTES I CAMPAMENTS

Sèrie

R109

Administrar i gestionar les colònies, rutes i campaments, activitats desenvolupades per
les entitats de Lleure Educatiu de Terrassa i que es duen a terme sense cap mena d'ànim
de lucre. No tenen caràcter familiar ni escolar. Les activitats estan adreçades a menors
de divuit anys i tenen una durada de quatre o més dies consecutius.

Sense TAD

Permanent

R111

ESPLAIS DIARIS

Sèrie

R109

Sense TAD

Permanent

R112

CASALS D'ESTIU

Sèrie

R109

Agrupa la documentació generada per dur a terme l'Esplai diari, que és el conjunt
d'activitats que es porten a terme de dilluns a divendres a les entitats de lleure educatiu i
en horari extraescolar. Les activitats promouen l'educació en el temps lliure mitjançant el
joc, l'expressió, els tallers, les xerrades, l'animació, etc. i estan orientades a atendre les
demandes de les famílies i de la comunitat educativa durant les hores de lleure dels
infants i joves.
Administrar i gestionar els casals d’estiu i avaluació del servei ofert per una entitat.

Sense TAD

Permanent

R113

ACTIVITATS ORDINÀRIES I
EXTRAORDINÀRIES

Sèrie

R109

Agrupa totes les activitats que es desenvolupen a Terrassa en l'àmbit infantil i juvenil.

Sense TAD

Permanent

R114

PLA DE FORMACIÓ DE LLEURE

Sèrie

R109

Agrupa la documentació generada per acomplir l'activitat de posar a l'abast dels joves
una oferta completíssima en matèria de cursos i monogràfics, facilitant la formació de tots
aquells voluntaris que realitzen tasques educatives en el temps d'oci d'infants i joves de la
ciutat.

Sense TAD

Permanent

Nivell de protecció
segons LOPD

