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1. Context 

 
El 17 d’abril de 2009 se signava el conveni que posava en funcionament l’Oficina Jove Garraf. 
D’aleshores ençà s’han aconseguit els propòsits inicials d’agrupar els serveis per a joves de la ciutat, 
esdevenint la porta d’entrada als serveis de l’Ajuntament per als i les joves, i establint el treball en xarxa amb 
la resta de regidories del propi ajuntament i amb els diversos serveis de joventut de la comarca. 
 
L’Oficina Jove Garraf depèn orgànicament de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Aquest 2016 hem pogut recuperar recursos, principalment humans, que havien anat minvant des de l’any 
2013, cosa que ha estat cabdal per a poder anar atenent la demanda creixent de serveis per part del col·lectiu 
de joves de la ciutat i comarca i per aconseguir els millors resultats en número de consultes, usos i serveis 
des de la posada en funcionament de l’Oficina. 
 
Des del mes de maig del 2014, l’Oficina Jove esdevé punt de referència de la gestió i impuls del Programa de 
Garantia Juvenil, ajudant els i les joves a tramitar la seva inscripció al programa i orientant-los, assessorant-
los i tutoritzant-los en el seu procés d’ocupació i/o formació. 
 
Per altra banda, hem continuat ajustant els recursos a les necessitats reals del jovent i hem continuat 
apostant pel treball en xarxa per tal de ser més efectius i eficients en la nostra feina.  

2. Principis de treball de l’Oficina Jove 

 
L’Oficina Jove Garraf i el treball dels i les tècnics/es de la Regidoria es regeixen per uns principis i valors 
que són el  motor de la manera de fer i treballar i que faciliten l’assoliment de l’objectiu principal que és ajudar 
i facilitar als i les joves la transició cap a la seva plena emancipació. 
 
Aquests valors i principis són: 
 
� Oferir sempre serveis de qualitat i especialitzats. 
� Responent sempre a les necessitats reals dels i les joves 
�  Atenció personalitzada, sempre que sigui necessari 
�  Confidencialitat 
�  Accessibilitat  
�  Gratuïtat 
�  No discriminació, equitat 
� Porta única d’entrada, no estigmatitza ningú  
�  Professionals especialitzats i qualificats. 
�  Proximitat i empatia, utilitzant un llenguatge clar, comprensible i acollidor. 
�  Funció educativa en totes les nostres accions. 
� Treball transversal i en xarxa 
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3. Assessories 

 
L’Oficina Jove Garraf durant el 2016 ha comptat amb les següents assessories, donant continuïtat als serveis: 
 
� Servei d’Informació Juvenil (Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
� Assessoria de formació i educació (Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
� Servei d’atenció psicopedagògica (Conveni de la Direcció General de Joventut amb l’Associació 

Catalana d’Orientació) 
� Servei de Treball (Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú). 
� Servei d’Emprenedoria (Conveni de la Direcció General de Joventut amb la Fundació per a la 

Promoció de l’Autoocupació de Catalunya) 
� Servei de mobilitat internacional (Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
� Assessoria de Salut General (Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
� Servei d’atenció psicològica (Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
� Assessoria d’afectivitat i sexualitat (Conveni de la Regidoria de Salut i Joventut amb Atra Associació) 
� Assessoria de drogues (Conveni de la Regidoria de Salut i Joventut amb Atra Associació) 
 
L’horari actual és de dilluns a divendres de 10 a 14h i de dimarts a dijous de 16 a 19h. 
Durant els períodes de les vacances d’estiu i Nadal dels instituts, l’horari ha estat intensiu, obrint al públic de 
dilluns a divendres de 10 a 14h. 
 

4. Registres 2016 

 

Aquest  2016 hem atès a 10.451 persones que han rebut 23.307 serveis o tràmits 
 
Això suposa un increment de 2.215 persones ateses i un increment en els serveis prestats, de més de 
7.637 respecte el 2015. 
 
Aquestes dades suposen els millors resultats en quan a serveis prestats i un increment significatiu 
d’usuaris, cosa que no succeïa des de 2013, quan es van començar a tenir dificultats per a sostenir els 
recursos humans i econòmics de la regidoria, degut a la crisi general que ha afectat fortament les 
administracions. 
 
Una vegada analitzades les dades i avaluant el context d’aquest any, arribem a les conclusions següents: 
 
� El 2016 ha estat un any punt d’inflexió respecte les dificultats que han tingut les administracions per a 

poder sostenir els serveis i els recursos assignats per a començar a revertir la situació. 
� Haver pogut recuperar una part dels recursos humans assignats permet recuperar nivells de qualitat en 

els serveis que, com indiquen les dades de resultats d’aquest any 2016, es traslladen a serveis més 
integrals, abordant des d’àmbits complementaris i inter-relacionats la dificultat que ens trasllada la 
persona per a respondre a la necessitat real de cada usuari/ària (2 àmbits de consulta per usuari/a de 
promig). 

� La incorporació de la Garantia Juvenil ha fet que hagi crescut el número de persones usuàries ja que 
responem a una necessitat d’emancipació bàsica per al jovent. 
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Tipologia d’usuaris i usuàries. 
 
La majoria de persones ateses són homes (amb una diferència de 5 punts respecte les dones). Es redueix 
la diferència de l’any anterior que va arribar a ser de prop de 12 punts entre usuaris i usuàries.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Respecte la segmentació per edat, són majoria les persones en edat d’estudiar, al voltant del 62 % de 
joves usuaris/es tenen edats que van des dels menors de 16 anys als 20, una dada similar a la dels 
resultats de l’any anterior, tot i que trobem en aquest segment un creixement dels menors de 16 anys a costa 
dels d’entre 16 i 20 anys. En canvi, ha crescut el segment de joves d’entre 21 i 29 anys, que represneten 
més del 27 % (un 5 % més que l’any anterior). Això segurament s’explica pel creixement d’usuaris/es del 
Programa Garantia Juvenil.  
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                            MEMÒRIA 2016 

 6

 
Les dades en diuen que es consolida la tendència de l’increment de les atencions presencials a 
l’equipament de l’Oficina Jove per sobre de les realitzades en dinamitzacions descentralitzades i fora 
de l’Oficina Jove. Al voltant del 29 % d’atencions es fan descentralitzades i un  71 % a l’Oficina. 
Continua l’increment en la tendència, que ja varem constatar l’any 2015, que la major demanda és dels 
serveis que aporten un valor afegit, aquells serveis específics que suposen orientacions i 
assessoraments de professionals amb atencions personalitzades (+ 3 %), els tràmits (+ 1’5 %) i 
assessoraments especialitzats (+ 3 %). En canvi, baixen els serveis com l’autoconsulta i les 
informacions més generals que estan a l’abast dels i les joves per altres mitjans. Possiblement haver 
fet més i més intensa difusió d’informació a través de xarxes 2.0 també hi contribueix. 
 
 

 
 

 

 
 
Temàtica de la consulta 
 
Pel que fa a la temàtica de les consultes, formació i treball sumen més d’un 65% d’usuaris i usuàries 
de l’Oficina, dades molt similars a les de l’any anterior, segurament degut a la consolidació del Programa de la 
Garantia Juvenil que incideix directament en aquests àmbits de consulta. Tot i així, cal destacar que el 
increment més important respecte les dades obtingudes dels resultats del 2015, es dóna en les 
consultes de salut, amb un 25’54% de les consultes i un increment del 15 % respecte l’any anterior. 

 

Treball, formació/educació i salut sumen més del 90% dels usos  
de l’Oficina Jove Garraf. 
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Usuaris/àries per àmbit temàtic. 
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5. Desglossament de resultats per assessories: 

5.1. Servei d’informació juvenil (SIJ) 

 
El Servei d’informació juvenil serveix com a porta d’entrada a l’Oficina Jove. Des d’aquest servei redirigim les 
consultes al serveis específics i especialitzats i/o atenem les que són pròpies del servei. Com el seu nom ja 
indica, el SIJ ofereix informació i també és el punt d’autoconsulta de treball, habitatge i d’autoconsulta per 
Internet. Normalment són atencions que necessiten de menys temps que els assessoraments i orientacions 
especialitzades. Tot i així, també ofereix suport en informació i orientació al Programa de Garantia Juvenil i, 
en aquestes consultes, sí és necessari més temps d’atenció a cada usuari/a. 
 

El 2016 hi ha hagut 5.180 consultes / usos al SIJ 
 
Serveis que s’ofereixen des del SIJ: 
� Tramitació dels carnets d’alberguista, carnet internacional d’estudiant, carnet internacional de professor i 

carnet jove internacional. Informació i difusió del Carnet Jove.  
� Informació d’activitats d’oci i culturals d’interès pels joves. 
� Borsa de professors/es de repàs.  
� Bossa de talleristes 
� Tauler d’anuncis, virtual i a l’Oficina Jove Garraf. Espai d’autoconsulta d’oferets de feina, habitatge i 

anuncis varis. 
� 2 punts de connexió a Internet gratuïts i servei Wifi a tot l’equipament. 
� Viatgeteca: Recursos i materials per preparar viatges. Actualització dels continguts en funció de la 

demanda. 
� Informació dels programes de Mobilitat internacional: camps de treball, SVE, intercanvis internacionals, 

programes de cooperació. 
� Suport a l’atenció i informació sobre el Programa de Garantia Juvenil. 
� Gestió de l’agenda de les assessories especialitzades. 
� Gestió del Banc de recursos a disposició de les entitats juvenils. 
 
Banc de recursos per a entitats: 
S’han gestionat 91 cessions de materials durant l’any 2016: 
� Préstec de l’Equip de so i llums a les entitats joves que l’han sol·licitat. Hem estrenat nou equip de 

llums, que estava en mal estat. 60 cessions. 
� Préstec Carpa plegable a les entitats joves que l’han sol·licitat. 17 cessions. 
� Préstec projector i ordinadors portàtils a entitats per actes concrets. 14 cessions. 
� Inscripcions a tallers i xerrades que s’han fet a l’Oficina Jove.  
� Inscripcions Cercavila de l’Imaginari. 
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5.2. Assessoria de Formació i Educació 
S’ha implementat un sistema de cita prèvia per a assessoraments especialitzats, per tal de millorar el servei i 
la qualitat d’aquest. Els temes més tractats són: 
 
� Orientació i assessorament personalitzat en matèria de formació: Programes de formació i inserció, 

ESO, batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris, ensenyament no reglat, preparació de proves 
d’accés, convalidació d’estudis, preinscripcions... 

� Informació i tramitació en línia de les beques del Ministeri d’Educació, Beques Equitat i Acreditació de 
caràcter econòmic de l’AGAUR. 

� Inscripcions en línia a les proves d’accés a Cicles formatius. 
 

El 2016 s’han realitzat 8.079 assessoraments / orientacions personalitzades 
sobre formació i educació. 

 
També s’ofereixen xerrades temàtiques informatives a tots els INS de la ciutat a través del Menú d’activitats 
per a la Secundària. Les xerrades especialitzades les realitza als centres d’ensenyament el/la tècnic/a de 
l’Oficina Jove, segons sigui l’àmbit d’especialització. El 2016 s’han desenvolupat un total de 44 xerrades 
descentralitzades als centres d’educació. 
 
El 2016 s’han desenvolupat les següents xerrades per àmbits: 
� I després de l’ESO, què? Per alumnes i famílies de 4t d’ESO amb les sortides que tenen després de 

l’ensenyament obligatori.12 xerrades. 
� I després del Batxillerat, què? Per alumnes i famílies de 2n de Batxillerat, recull les opcions en acabar 

el batxillerat i intenten reconduir al Servei d’Informació Juvenil com a punt de referència dels alumnes 
que deixen els Instituts, quan necessiten un assessorament més personalitzat. 12 xerrades. 

� Xarxes socials i Identitat digital. Amb la intenció de reflexionar al voltant de les xarxes socials, els 
seus riscos i la importància de la reputació digital. 13 xerrades. 

� Xerrada Orientació Educativa a 2 grups del Curs de preparació de proves d’accés a l’INS 
Cubelles. 2 xerrades. 

� Visita i xerrada sobre els serveis d’informació Juvenil i les Oficines Joves, per als estudiants 
d’Integració Social, a petició de l’INS Alexandre Gal·lí de Sant Pere de Ribes. 1 xerrada. 

� Xerrada d’orientació Després del PFI, per explicar les sortides als alumnes del PFI, redefinir 
itineraris, informació sobre les proves. 4 xerrades. 
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5.3. Servei de mobilitat Internacional 

 

Aquest 2016 s’han realitzat 132 atencions d’orientació i assessorament 
en mobilitat internacional 

 

Mobilitat, solidaritat i relacions internacionals 132 

Cooperació al desenvolupament 2 

Ensenyaments a l'estranger 17 

Idiomes 21 

Pràctiques professionals i beques 15 

Subvencions 2 

Treballar a l'estranger 39 

Unió europea 1 

Voluntariat internacional 35 

Total general 132 

 

5.4. Servei de treball 

 

Aquest 2016 s’han realitzat un total de 6.061 consultes en l’àmbit laboral. 
 
S’han recuperat les xerrades de treball que no es van poder desenvolupar el 2015 i juntament amb la 
incorporació de la Garantia juvenil l’augment de consultes enguany quasi ha doblat el nombre de 
consultes del 2015. 
 
Serveis: 
� Servei d’Orientació Laboral, seguiment de la recerca de feina, orientació sobre formació ocupacional i 

altra formació, conjuntament amb el servei d’informació juvenil que porta els temes educatius. 
� Servei d’assessorament jurídic laboral. 
� Intermediació en el mercat de treball: prospecció i difusió d’ofertes de treball, també entre els serveis 

d’ocupació de la comarca.  
� Espais d’autoconsulta d’ofertes de feina, recursos per buscar feina, guies i llibres. 
� Programa de Garantia Juvenil 
 
Treball en xarxa:  
� Xarxa de difusió d’ofertes de feina entre serveis locals d’ocupació i serveis d’informació juvenil. 
� Difusió d’informació i notícies de caire laboral per Internet als professionals dels serveis locals 

d’ocupació i serveis d’informació juvenil. 
� Elaboració i aplicació  d’un sistema de derivació entre l’assessoria de treball de l’Oficina Jove Garraf i 

l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) de Vilanova i la Geltrú. 
� Aplicació del sistema de derivació d’usuaris/àries amb els Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú.  
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Difusió de recursos i ofertes de feina:  
Els mètodes de recerca d’ofertes de treball han estat la cerca activa al carrer i a través de portals d’Internet i 
xarxes socials. A més, hem rebut ofertes per part de pròpies empreses interessades en contractar a joves. 
S’han prioritzat aquelles ofertes de la comarca o rodalia i els perfils per a joves. Aquest 2016 hem gestionat 
206 ofertes laborals a joves, 60 més que l’any anterior. 
 
 

Programa de Garantia Juvenil: 
El Programa de Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per a fer viable i potenciar la ocupabilitat 
dels i les joves. A Catalunya, estan implicats en aquesta tasca la Direcció General de Joventut, el SOC, les 
Cambres de Comerç, els consells comarcals i els Ajuntaments, especialment aquells que disposen d’Oficina 
Jove, com és el cas de Vilanova i la Geltrú. S’ofereix als i les joves informació, orientació, ajuda a la inscripció 
al programa, tutories de seguiment cas per cas i derivació tan a les ofertes de feina del territori com a un 
ventall ampli de formacions al seu abast per a millorar les seves capacitats i oportunitats de contractació. 
 
De les 6.061 atencions de l’Oficina Jove en l’àmbit de treball, específicament per al programa de 
Garantia Juvenil, han estat 2.112 persones joves que han demandat informació, assessorament, 
orientació, inscripció al programa i tutories de seguiment. 
D’aquestes, han concretat la seva inscripció al programa 750 persones; han comptat amb tutories de 
seguiment del seu cas particular 232; i han estat derivats a feines i/o formacions 418 persones. 
 
Aquests resultats representen un volum proporcionalment més gran en % que el que es dóna en ciutats amb 
major població juvenil que no pas Vilanova. 
 
El 60% dels joves atesos en el Programa de Garantia Juvenil són homes, d’entre 21 i 25 anys, seguits 
d’un 37% de joves d’entre 16 i 20 anys. El 77% han nascut a Catalunya. Per nivells formatius, el 41% no 
tenen acreditat l’ESO; un 25% tan sols tenen l’ESO acreditada; un 26% tenen estudis post-obligatoris; i 
un 8% són joves amb titulacions universitàries. 
   
Les tècniques i tècnics de l’Oficina Jove atenen personalment i de forma particular a cadascuna de les 
persones per a poder valorar i orientar en el cas per cas les opcions més adients i oportunes per a cadascú. 
Les ofertes de feina i formatives, així com altres informacions útils per al jovent inscrit es difonen i se’ls fan 
arribar per diversos mitjans: a través de Facebook, Twitter, Instagram, amb mails personals, amb trucades 
telefòniques i a través de whatsapp. Aquest darrer mitjà, en ser un dels més directes i utilitzats pel jovent, ha 
estat especialment útil. 
El 2016, es van enviar un total de 7.729 missatges de whatsapp a usuaris/es de la Garantia Juvenil de 
Vilanova i la Geltrú i es varem rebre un total de 5.679 missatges per part d’usuaris/es. 
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5.5. Servei d’emprenedoria 
 

�Número d’assessoraments: 40 
�Número de persones promotores dels projectes: 32 
�Número de plans d’empreses realitzats: 3 
�Número d’empreses creades: 3 
�Número de llocs de treball generats: 6 

 
Aquestes dades suposen un increment dels projectes assessorats, 23 més que al 2015 i una empresa 
més creada. 
 
Aquest Servei és fruit d’un conveni de la Direcció General de Joventut amb la CP’AC ( Fundació per la 
Promoció de l'Autoocupació de Catalunya).  
 
Serveis: 

� Acompanyament gerencial: acompanyar els joves emprenedors en el procés de recerca de recursos per 
a posar en marxa el seu projecte empresarial. Tutoritzar els joves en el procés d’inici de la seva activitat 
empresarial i fins a la consolidació del negoci. 

� Orientació i assessorament: tutoritzar els joves emprenedors en el procés de d’elaboració del pla 
d’empresa. Avaluar objectivament la viabilitat dels projectes empresarials dels joves. 

� Informació i sensibilització: Fomentar l’esperit emprenedor dels joves promocionant la seva inserció 
laboral mitjançant un itinerari d’Autoocupació. Donar a conèixer les diferents formes jurídiques, ajuts i 
subvencions i línies de finançament a l’abast dels joves emprenedors. 

� Programa de Mentoring i seguiment per part de persones amb experiència en projectes empresarials 
similars. 

 

5.6. Assessories de salut 

 

S’han atès 3.765 consultes en l’àmbit de salut. 
 
Això suposa un creixement de 1604 consultes respecte el 2015.  
 
Les diferents assessories de l’àmbit de la salut, es presten mitjançant un conveni de col·laboració amb 
diferents entitats i professionals que treballen a la ciutat: la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
de l’ASSIR, l’entitat ATRA i la regidoria de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
La principal novetat ha estat l’ús de l’eina del whatsApp com a mitjà per fer consultes sobre salut. Un 
mitjà més àgil i proper a la joventut. 
 
Assessoria sobre salut en general: 
� Informació sobre alimentació saludable. 
� Informació sobre sexualitat i afectivitat. 
� Informació sobre deixar de fumar. 
� Informació sobre Drogues. 
� Informació sobre salut i esport. 
� Informació sobre tatuatges i pírcings. 
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Aquesta assessoria ara funciona sota demanda, és a dir amb cita prèvia. 
 
Assessoria de Drogues::  
Aquesta assessoria rep les consultes de joves que fan consums, sobretot de les persones derivades des del 
Programa de Mesures Alternatives a les sancions relacionades amb el consum de drogues. Les consultes han 
continuat amb cita prèvia. 
 
� Informació i orientació sobre gestió de plaers i riscos associats al consum de drogues. 
� Assessorament legal respecte a sancions relacionades amb el consum. 
� Informació sobre recursos on dirigir-se.  
 
Assessoria d’afectivitat i sexualitat: 
Aquest servei es fa tots els dijous de 16 a 19 de la tarda i un  matí a la setmana durant l’horari d’estiu. Més 
enllà de l’horari fix, es pot demanar cita prèvia. 
 
� Informar sobre mètodes anticonceptius i tractament postcoital (píndola de l’endemà).  
� Informar sobre Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i VIH / sida.  
� Taller del preservatiu; aprendre a utilitzar-lo.  
� Dispensació gratuïta de preservatius masculins i femenins.   
� Orientació psicològica.  
� Oferir material divulgatiu de prevenció.  
� Espai de consulta bibliogràfica.  
� Consultes sobre relacions en igualtat de gènere. 
 
Des del finals del 2016 es poden fer les consultes a través del WhatsApp, que responen les tècniques abans 
de 24h, entre dilluns i divendres. 
 
Consulta sobre Sexualitat:  
Es fa una derivació directa i conduïda des de l’Oficina Jove al propi recurs de l’ASSIR (Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva), ubicat al CAPI Jaume Primer, que està molt pròxim a l’Oficina Jove, ja que d’aquesta 
manera es pot prestar el servei qualsevol dia de la setmana i es preserva l’accés directe i la confidencialitat 
absoluta en les consultes. 
 
Punts de Salut: 
Atenció i prevenció en espais d’oci nocturn. Suport a les entitats joves organitzadores de festivals de música 
amb dispensació de material preventiu i de sensibilització i de suport econòmic. Aquesta col·laboració va ser 
pactada amb les entitats organitzadores, que van decidir el tipus d’intervenció a fer en funció del públic i les 
seves necessitats. Aquestes intervencions s’han fet coordinades entre les Regidories de Salut i la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova. 
Aquest 2016 les intervencions han estat 6, i en moments clau del calendari festiu de la ciutat per al 
jovent: 
 
� L’Arrivo, Carnaval 2016. Punt de salut amb material de prevenció de drogues, a càrrec dels tècnics 

d’ATRA Associació. 
� Revetlla de Sant Joan, 23 de juny de 2016. Punt de salut amb material de prevenció de drogues i 

sexualitat, a càrrec dels tècnics d’ATRA Associació, col·laborant amb el dispositiu a les platges de 
Protecció Civil. 
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� Festival VIDA, a la Masia en Cabanyes de Vilanova, juliol de 2016. Punt de salut amb material de 
prevenció de drogues i sexualitat, a càrrec dels tècnics d’ATRA. 

� Ball de les 5 hores de Festa Major, al Parc de Ribes Roges, 4 d’agost de 2016. Punt de salut amb 
material de prevenció de drogues i sexualitat, a càrrec dels tècnics d’ATRA 

� Dia Mundial sense Alcohol, a la Pl. Del Mercat, el 15 de novembre de 2016. Punt de salut amb material 
de prevenció d’alcohol. 

� Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA 2015, 1 de desembre de 2016, a la rambla Principal. Punt de 
salut amb material sobre prevenció del VIH. 

 
Tallers del Servei de Salut: 
� S’han realitzat tallers de sexualitat i afectivitat a tots els centres de secundària i algunes escoles de 

primària de Vilanova i al Geltrú, coordinat per la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Aquest curs s’ha treballat també el tema de relacions en igualtat de gènere. 

� S’han realitzat tallers de prevenció de drogues als centres de secundària de Vilanova i la Geltrú. 
Coordinat per la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

� Tallers de drogues i de sexualitat i afectivitat als joves de l’hospital de dia del  CESMIJ.  
 
 

5.7.Servei d’habitatge 

 

S’han atès 50 joves amb consultes sobre habitatge 
 
Continuen sent poques les consultes sobre habitatge a l’Oficina Jove, en part, segurament per la manca de 
possibilitats d’independitzar-se dels joves i, sobretot, a manca d’ajuts concrets adreçats al col·lectiu. 
a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament. 
 
S’ha informat i fet difusió dels diversos ajuts i de les convocatòries de sol·licitud de pisos de protecció oficial a 
la comarca. Tot i així, davant la demanda de gestions concretes es deriva els i les joves als serveis 
corresponents per poder fer efectius els tràmits, segons cada cas i necessitat, a l’Oficina Local d’Habitatge de 
Vilanova i la Geltrú o a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarca del Garraf. 
 
 
Serveis: 
� Espai d’autoconsulta en matèria d’habitatge 
� Borsa de pisos de lloguer i compartir habitatge. L’oficina compta amb un tauler d’anuncis amb pisos de 

lloguer i habitacions en pis compartit a l’Oficina i virtual a través de la web de l’Oficina. 
� Borsa Compartir-habitatge.net. El Consell Comarcal del Garraf té un conveni amb el Consell Comarcal 

del Barcelonès per l’ús del portal web i els serveis d’aquesta pàgina, que permet penjar i consultar 
ofertes d’habitacions en pis compartit a la demarcació de Barcelona. A més es pot comptar amb el 
suport jurídic en temes de compartir habitatge.  

� Consulta dels pisos de la borsa mitjançant l’Intranet de les dues borses que hi ha a la comarca. 
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6. Difusió 

 
La difusió es fa sobretot a través dels nous canals de difusió, utilitzant les noves tecnologies i les xarxes 
socials, mitjans aquests més propers al joves.  
� Presència a la Mostra d’Educació, Zona-E, de Vilanova i la Geltrú, 14 i 15 d’abril de 2016. 
� Reedició de la postal informativa dels serveis de l’Oficina Jove Garraf. 
� Reedició de la postal informativa específica de les assessories de salut. 
� Edició desplegable amb els serveis de l’Oficina Jove Garraf. 
� Participació en directe al programa Vilanova Matí de Canal Blau Ràdio, d’abast comarcal, presentant i 

informant de la Garantia Juvenil a la comarca. 
� Notícia Canal Blau Televisió JoveCoop, Programa d'Emprenedoria en el marc de la Garantia Juvenil 

http://canalblau.xiptv.cat/garraf-noticies/capitol/s-obren-les-inscripcions-del-programa-jovecoop-a-vng  
� Entrevista a Onda Cero JoveCoop, Programa d'Emprenedoria en el marc de la Garantia Juvenil 

https://m.facebook.com/126703737368601/photos/a.273359492703024.65675.126703737368601/108244239512
8059/?type=3&source=48   

�  L'oficina Jove Garraf atén gairebé 17.000 consultes durant l'any 2015, 27/06/2016 Diari de Vilanova 
       http://www.diaridevilanova.cat/noticia/1910/oficina/jove/garraf/gaireb/17000/consultes/durant/any/2015    
� L'Oficina Jove i la Regidoria de Salut posen en marxa un servei de Whatsapp per resoldre les demandes 

de salut dels i les joves 
https://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=32190619  

� Butlletí Digital quinzenal, tot l’any.  
 

Presència de l’Oficina Jove Garraf als mitjans web i a la xarxa: 
 
� Web www.oficinajove.cat/garraf i nova aplicació informàtica per a mòbils de les Oficines Joves.  
� Presència a les xarxes socials: Facebook, Google +, Twitter i Instagram 
� Web de l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú 
� Web Consell Comarcal del Garraf 
� Tauler d’anuncis virtual 
� Resta de webs municipals i blocs de joventut dels ajuntament de tota la comarca: 

www.vilanova.cat/joves , www.sitges.cat/joventut, canyellesjove.blogspot.com; 
espaijovecubelles.blogspot.com, puntjoveolivella.blogspot.com,  

 
Registre de dades de difusió.  
 
Web Oficina Jove Garraf 
Continguts publicats: 83 
Nombre de pàgines visitades: 15.000 
 
Tauler d’anuncis virtual 
Nombre d’entrades efectuades: 345  
Nombre de visites: 54345 
 
Facebook 
Nombre de posts: 327  
Nombre de seguidores de la pàgina: 3595 
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Twitter 
Nombre de tuits: 569 
Nombre de seguidores: 1136 
 
Google + 
Nombre de posts: 360 
Nombre de persones que ens tenen als seus cercles: 245 
 
Instagram. Des del mes d’abril de 2016. 
Nombre de publicacions: 51 
Nombre de seguidores: 120 
 
Butlletí digital 
Nombre de subscriptores: 1.028 
Nombre de butlletins: 13 

 

7. Valoració i propostes per al 2017 

 
La feina feta aquest 2016 s’avalua com a bona i positiva ja que s’han aconseguit resultats superiors als dels 
anys anteriors en molts àmbits, tant quantitativament com qualitativament. 
 
Els reptes de millorar constantment cada servei i en conjunt l’Oficina Jove ens fan mirar amb optimisme el 
futur.  El fet d’haver incorporat tota la tasca d’informar, inscriure i impulsar la Garantia Juvenil a l’Oficina Jove 
fa que el volum de feina s’hagi incrementat molt, ja que la majoria de consultes requereixen d’un nivell 
d’orientació i assessorament personalitzat important i, com en la resta d’àmbits, atendre als i les joves 
adequadament suposa abordar la dificultat des de diversos àmbits que es relacionen. 
 
De cara el 2017 es proposa consolidar estructures i recursos i potenciar noves oportunitats: 
 
� En els possibles, ampliar les hores dedicades a l’Assessoria Laboral. 
� Acabar la revisió de les línies estratègiques a mig i llarg termini per definir el full de ruta de l’Oficina Jove 

Garraf, dels propers anys. 
� Elaborar un decàleg de bones pràctiques per la difusió d’ofertes de feina i anuncis a través dels nostres 

mitjans. 
� Establir mecanismes de coneixement mutu i treball en xarxa amb les Oficines Joves de la nova Vegueria 

Penedès (Alt i Baix Penedès, Anoia i Garraf). 
 
 

 
 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Març 2017. 
 
 
 

 


