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SERVEI DE JOVENTUT 
 

 Àrea: Polítiques de Ciutadania    Presidenta: Llorens Carbonell, Teresa 

   Coordinadora: Cortada de la Peña, Núria 

 Regidoria: Regidoria de Joventut  Regidora:  Albà Pujol, Blanca 

   Cap del Servei:   Targa Chicano, Elvira  

             

 Adreça: Pl. De la Vila, 11 Bxs Adreça-e: joventut@vilanova.cat  

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3032  

  93 893 77 77 (Oficina Jove) 

 Horari: de 9 a 14:30h de dilluns a divendres 

 Altra inf.: www.vilanova.cat/joves 
  www.oficinajove.cat/garraf 

 

   
 Missió: El Servei de Joventut es basa en una política afirmativa de consens, participació i 

d'implicació activa del col·lectiu. Planifica actuacions per a atendre la realitat actual 
del jovent sense oblidar el demà, de manera que el que es fa avui permeti enfrontar 
els reptes de futur. 

 
 Mitjans:  Manteniment de l’Oficina Jove 
  Serveis especialitzats d' informació, orientació i assessorament en: 

Salut 
Treball 
Emprenedoria 
Mobilitat 
Educació i formació 

Gestió de la Nau del Ferrocarril 
Organització d’actes i jornades 
Gestió del catàleg de recursos per a joves 
Convenis amb associacions 
Cursos de formació 

 
 Destinataris:  Col·lectiu de gent jove del municipi 
  Escoles d’ensenyament secundària, PQPI, cicles formatius i formació professional 
  Associacions juvenils 
  Estudiants 
  Joves en risc d'exclusió social 
 
 Finalitat: Potenciar la participació i implicació activa del jovent en les polítiques municipals 
  Donar eines per a l'emancipació dels joves 
  Dinamitzar l’espai públic 
  Millorar les relacions intergeneracionals 
  Informar i assessorar del què afecta el col_lectiu de gent jove. 
  Empoderament del col·lectiu jove de la ciutat 
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ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19  

� 1.4 Apropar i garantir l'accés a la cultura a tota la ciutadania com a eina de transformació social 

� 1.6 Garantir el desenvolupament integral de la persona en totes les etapes vitals 

� 2.2 Fomentar i millorar les polítiques locals d'ocupació i treball 

 
 

ALTRES ESTRATÉGIES - OBJECTIUS  

� Donar suport als clubs i entitats esportius en la seva tasca bàsica 
 
 
ORGANIGRAMA DEL SERVEI 
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COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS 

 
Despeses 
Capítol Descripció Crèdits Totals 

consignats 
Obligacions 
reconegudes 

Capítol I Despeses de personal 294.103,44 € 294.066,31 € 
Capítol II Despesa corrent 76.800,00 € 60.780,46 € 

Capítol IV Transferències corrents 10.100,00 € 10.100,00 € 

TOTAL 381.003,44 € 364.946,77 € 

%Execució pressupostària 96 % 
 
Ingressos 
Capítol Descripció Ingressos 

Previstos 
Drets 
reconeguts 

Capítol III Taxes i altres ingressos 10,00 € 289,00 € 
Capítol IV Transferències corrents. Generalitat, Diputació 67.900,00 € 92.605,00 € 

TOTAL 67.910,00 € 92.894,00 € 

%Execució pressupostària 137 % 
 
 
 
<Retorn índex document> 
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1.1. Foment de la creativitat juvenil 
Organització d’actes artístics amb finalitat cultural i de promoció dels valors positius del jovent 

DADES BÀSIQUES 
 

Responsable:. MONTSERRAT GRAU, MARTA 

 Adreça: Pl. De la Vila, 11 Bxs Adreça-e: joventut@vilanova.cat  

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3041 

 Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres 

Destinataris/àries: Tota la ciutadania 

 Altra inf.: Web: www.vilanova.cat/joves 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari,CODI: 3278 NOM: Administració general Joventut 
IMPORT:  294.066,31 € Capítol I 

Programa pressupostari,CODI: 3276 NOM: Foment de la creativitat juvenil 
IMPORT:  10.230,41 € Capítol II 
 
Despeses 
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I: 8% 
 
Foment de la creativitat juvenil 
 

Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

 2 2   4 8% 22.265,02 € 

TOTAL        22.265,02 € 

 
 
Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

09 3276 22799 PROJECTES I ACTIVITATS 15.000,00 € 10.230,41 € 

09 3277 2269901 
DESPESES NAU MUSEU 
FERROCARRIL 9.000,00 € 5.493,12 € 

TOTAL 24.000,00 € 15.723,53 € 
%Execució pressupostària: 66 % 
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Total despesa: Foment de la creativitat juvenil 
 
 

 
Ingressos 
Detall 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

45060 GENERALITAT, FITXES 32-34 JOVE 18,19% 10.005 € 
46121 DIPUTACIO, JOVENTUT 12.000 € 
34901 CIRCUÏT OCI NOCTURN 289 € 
 TOTAL INGRESSOS  22.294 € 
 
 
OBJECTIUSDEL INCLOSOS AL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL2015/19 (PAM) 

 

� 1.4.2. Promoure la creació artística cultural, professional i amateur 

 
EQUIPAMENTS RELACIONATS 

 

� Nau del Ferrocarril 

 

ACTIVITATS 
  

1.1.1. Organització i promoció d’actes artístics, culturals i d’oci  
Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves i fomentar la seva creativitat. 
 

Tràmits associats: 

� Reserva i lloguer del Banc de recursos de la Regidoria de Joventut 

� Sol·licitud per al ProjectG: Incorporació d’una paret de titularitat no municipal al catàleg de 

murs per a la realització d’obres d’art mural urbà 

� Sol·licitud per al ProjectG: realització de grafitis o pintures murals 
 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

� 1.4.2.3 Elaborar i consensuar el catàleg de murs de la ciutat per a l'expressió de l'art mural 

urbà  
 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 22.265,02 € 
II  Despesa corrent 15.723,53 € 
IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 37.988,55 € 
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1.1.1.1 Catàleg Parets Ciutat. Project Ge 
Donar suport i regular les iniciatives artístiques d’expressió en l’espai públic i establir el 
funcionament del catàleg de murs per a la realització d'obres d'art mural urbà a la ciutat en les 
parets designades per aquest ús.  
Oferir a la ciutadania espais habilitats i adequats per a la pràctica del graffiti. 
Normalitzar la pràctica del graffiti i adequar-la a la normativa vigent. 
Establir diàleg entre els joves usuaris dels espais públics amb l’administració. 
Donar prestigi i fer pedagogia de l’art del graffiti. 
Mostrar a la ciutadana els valors positius de l’expressió artística juvenil. 
Dignificar espais de la ciutat. 

El Project G. Catàleg de murs per a la realització d’obres d’art mural urbà,  és un projecte liderat per la Regidoria 
de Joventut, amb la participació i implicació de l’Organització Zero, el Servei de Mesures Alternatives, la Policia Local, 
l’IMET i les regidories de Cultura, Participació, Via Pública, Esports, i Convivència que s’articula en 2 eixos de treball 
diferenciats i complementaris: 

� Suport a iniciatives artístiques d’expressió plàstica en l’espai públic, posant parets del municipi a la disposició 
de la pràctica cívica i ordenada de la pintura mural i del grafit, i 

� Promoció i execució d’accions pedagògiques adreçades al col·lectiu diana.   

El projecte s’inicia amb parets de titularitat pública, tot i que també contempla la possibilitat que els particulars s’hi 
adhereixin a través de la cessió de parets per incloure al Catàleg. 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Aprovació pel Ple municipal del Catàleg de Murs, el 6 
de juny de 2016 

� 
3 metres lineals destinats a la pintura mural lliure (10 

murs de  titularitat pública 
497 

3 metres lineals destinats a la pintura mural en espais 
d’especial interès  (6 murs de titularitat pública) 

360 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
- Reglament d’ús: 

Procediment per la incorporació de parets de titularitat municipal 
Procediment per la incorporació de parets de titularitat no municipal 
Condicions i procediment per a la cessió de parets a petició i les de titularitat no municipal. 

 
- Accions pedagògiques adreçades al col·lectiu de joves diana – 

S’han programat i executat 2 cursos d’Art Mural Urbà, a càrrec de membres d’Organització 
Zero amb el suport dels tècnics de Joventut, Serveis Socials i Serveis Viaris. Aquests cursos 
han contemplat, a més de la vessant artística, una píndola específica per conscienciar als joves 
del cost  que suposa la neteja d’una pintada sense fonament artístic (o tag) per la ciutat. 
Aquesta píndola ha estat oferta per membres de la Brigada de neteja d’aquest Ajuntament. 

 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Joves de la UEC (abril-juny 2016) Amb la participació de: 8 joves 
3 Joves del Centre Obert ( octubre-desembre 2016). Amb la 

participació de: 
15 joves 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat      
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- Jornada de presentació del Project G: VNG Hip-Hop  

Dissabte 19 de març a la zona esportiva de Vilanova i la Geltrú, la Regidoria de Joventut, 
juntament amb l’entitat VNG Pastelera i l’associació Organització Zero van organitzar una jornada 
dedicada a la cultura urbana amb motiu de la presentació del Project G, amb una exhibició de 
grafits en un tram de 116 metres quadrats, situat al lateral de l'Estadi de Futbol dels Alumnes 
Obrers a càrrec de l’Organització Zero. 

La jornada també va comptar amb activitats diverses adreçades al públic juvenil com els  tallers 
d’slackline, competicions d’Skate, un concert de Hip-Hop i competicions entre músics de rap.  
 
 
Resultats: 
Tipus* Indicadors 2016 

3 Participació a l’esdeveniment 350 joves 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

1.1.1.2. Gestió del catàleg de recursos de l’Oficina Jove per a organitzar un acte o 
espectacle (equip de so, equip de llums, projector, carpa, etc)  

Promocionar manifestacions artístiques per al col·lectiu jove. 
Donar eines al teixit associatiu per tal d’organitzar activitats per al col·lectiu jove. 

La Regidoria de Joventut posa a l'abast de les entitats i associacions de la ciutat un banc de 
recursos, per tal de donar suport a les activitats que promouen i organitzen aquestes entitats. 
Enguany s’han renovat l’equip de llums del banc de recursos, que estava en mal estat. 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Préstec de l’equip de so i de llums a les entitats joves 
que l’han sol·licitat 

60 cessions 

3 Préstec de la carpa plegable a les entitats joves que 
l’han sol·licitat 

17 cessions 

3 Préstec projector i ordinadors portàtils a entitats per actes 
concrets 

14 cessions 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 

1.1.1.3. Programa de promoció d’activitats musicals de joves músics: l’Aclústics 
Promoure i divulgar la música en directe dels grups joves emergents del Garraf. 
 
L’Aclústics és un programa de foment de la creació musical entre els joves. Iniciat l’any 2011, amb l’impuls i 
suport de la Regidoria de Joventut, el Xiringuito l’U i el Servei de Joventut del Consell Comarcal.  A través 
d’aquest programa els grups novells poden donar-se a conèixer davant el públic i alguns promotors culturals, 
experimentar el directe i copsar les respostes del públic. 
L’Aclústics s’ha anat consolidant any rere any, com a espai de referència en la promoció de la música en 
directe que fan joves músics, principalment de Vilanova i comarca, tot i que també hi ha participat grups del 
Penedès i de la província de Barcelona.  
En l’edició de 2016 s’han pogut escoltar repertoris diversos, amb estils musicals que han anat des del jazz i el 
folk fins al rock acústic o el reggae. 
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Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Concerts celebrats entre  el 5 de juliol i el  24 d’agost 12 
3 Participació de grups de músics joves 

1 escola de música 
17 

3 Persones de públic 720 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
 
 
 
<Retorn índex document> 
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1.2. Foment de l’emancipació i autonomia dels i les joves 
Serveis, formació i assessorament envers la joventut. Les relacions , el risc d’exclusió, el treball, 
l’ensenyament, etc. 

DADES BÀSIQUES 
 

Responsable:. CONTRERAS MAFFIOLI, DÍDAC 

 Adreça: Rasa del Miquelet, 16 Adreça-e: joventut@vilanova.cat  

 Telèfon: 93 893 77 77  

 Horari: de 10 a 14h de dilluns a divendres. Dimarts a dijous de 16 a 19h 

Destinataris/àries: Tota la ciutadania 

 Altra inf.: Web: www.oficinajove.cat/garraf 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari,CODI: 3278 NOM: Administració general Joventut 
IMPORT:  294.066,31 € Capítol I 

Programa pressupostari,CODI: 3275 NOM: Foment de l’emancipació i autonomia dels i les joves 
IMPORT:  42.775,22 € Capítol II 
 
Despeses 
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I: 53% 
 
Foment de l’emancipació i 
autonomia dels i les joves 

Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

 4 2 1  7  53% 154.594,86 € 

TOTAL        154.594,86 € 

 
 
Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

09 3275 2269900 OFICINA JOVE 50.000,00 € 42.775,22 € 
      

TOTAL 50.000,00 € 42.775,22 € 
%Execució pressupostària: 86 % 
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Total despesa: Foment de l’emancipació i autonomia dels i les joves 
 

 
Ingressos 
Detall 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

45060 GENERALITAT, FITXES 32-34 JOVE 81,81% 45.000 € 

45054 
GENERALITAT SOC, PROGRAMA DE 
GARANTIA JUVENIL 25.600 € 

 TOTAL INGRESSOS  75.600 € 
 
 
OBJECTIUSDEL INCLOSOS AL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL2015/19 (PAM) 

 

� 1.6.2 Donar resposta a les necessitats i demandes reals d'un major nombre de joves de la 
ciutat 

� 2.2.1 Millorar l'ocupabilitat de les persones per accedir o mantenir-se al mercat de treball 
 
EQUIPAMENTS RELACIONATS 

 

� Oficina Jove del Garraf 

 

ACTIVITATS 
  

1.2.1. Activitats amb joves en risc d’exclusió social 
Les accions d’aquesta línia de servei s’han desenvolupat a través d’accions promotores d’autonomia i de 
capacitació de les persones. També, en aquest sentit, s’han vehiculat els objectius a través dels programes 
d’educació no formal, com el Projecte Educatiu, i el programa Project G descrits en aquesta memòria. 

�  Vertebrar els projectes, les activitats  i els serveis adreçats al col·lectiu jove des d’una visió polièdrica de la 
persona, atenent les seves necessitats i demandes  de forma integral i no segmentada 

�Facilitar l’accés del jovent a recursos educatius formals i no formals, adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés. 
 
�Capacitar els joves per augmentar en el possible la seva ocupabilitat.  
 
� Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa entre els joves 
 
� Potenciar l’educació en el lleure i l’educació no formal com a eines per adquirir capacitats i habilitats 
adequades de cara el mercat laboral.  

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 154.594,86 € 
€ II  Despesa corrent 42.775,22 € 

IV  Transferències corrents - € 
 TOTAL 197.370,08 €
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� Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic. 

 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Han participat en les accions del Projecte Educatiu: joves 
pertanyents a la Unitat d’escolarització compartida (UEC), el 
Centre Obert, i l’hospital de Dia (Salut Mental)  

130 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
1.2.2. Cursos de formació reglada i no reglada de l’Oficina Jove. El 

Projecte educatiu 
La Regidoria de Joventut, com a resposta a les necessitats dels joves de la ciutat,  articula i executa un 
projecte de programa educatiu no formal, amb la finalitat de donar eines als joves per tal de millorar la seva 
formació i capacitat d’emancipació. 
 
Objectius: 

� Facilitar l’accés del jovent a recursos educatius formals i no formals, adequant-los a les demandes i a 
les necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés. 

� Capacitar els joves per augmentar en el possible la seva ocupabilitat.  
� Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa entre els joves. 
� Potenciar l’educació en el lleure i l’educació no formal com a eines per adquirir capacitats i habilitats 

adequades de cara el mercat laboral.  
� Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic. 

 
El projecte conté un calendari d’activitats formatives al llarg de tot l’any, a l’abast dels joves de la ciutat.  
 
El projecte s’articula a través de 2 formats:  
 
Piulades: Tallers i xerrades d’una sessió, d’un màxim de dues hores i  gratuïtes 
Blocs: Cursos de formació no reglada, d’una durada mínima de dues sessions, amb quota d’inscripció o 
gratuïts depenent del cas concret.  
 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Realització de tallers/piulades 15 
3 Joves participants 203 
3 Realització de blocs formatius  6 
3 Participació de  joves. 112 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
L’any 2016 s’han adreçat majoritàriament l’oferta de tallers i cursos del Projecte Educatiu a grups i demandes 
tancades per tal d’incidir en els joves pertanyents a col·lectius amb menys oportunitats, sobretot amb els 
grups de joves de programes de serveis socials, com són la UEC i el Centre Obert. Tanmateix, hem ofert 
tallers a la globalitat del col·lectiu juvenil, sobretot en els temes de mobilitat internacional, per les seves 
característiques. 
Veure Annex I 
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1.2.3. Informació i dinamització als centres d’educació secundària 
� Augmentar l’accés dels joves als serveis d’orientació i formació específics de l’Oficina Jove: 

educació i formació, treball i emprenedoria, salut, sexualitat, mobilitat internacional, 
associacionisme. 

� Potenciar l’aprenentatge servei i el desenvolupament d’habilitats socials i cíviques bàsiques dels 
alumnes voluntaris dels centres d’educació secundària. 

� Millorar el coneixement de la realitat juvenil per part de l’administració municipal, a través dels grups 
d’alumnes voluntaris per tal d’actuar amb més eficàcia en la solució de les mancances detectades. 

 
 
1.2.4. Formació als joves agents entre iguals, programa Boca-Orella  
El programa  fomenta una millora en les transicions juvenils, una millora en l’accés dels joves a 
la informació en formació, salut, cultura i treball, una millora en l’accés a l’Oficina Jove del 
municipi i una millora de la relació entre iguals en els centres de secundària. 
 
La informació juvenil als centres de secundària ha estat dinamitzada per joves alumnes 
voluntaris, formats al llarg del curs en els àmbits temàtics treballats des de l’Oficina Jove. 
Aquests alumnes han organitzat activitats a iniciativa pròpia per informar, assessorar i dinamitzar 
els seus propis companys en formació (reglada i no reglada), salut (afectivitat, sexualitat, consum 
de drogues), accés al treball i emprenedoria, activitats d’oci i lleure, oferta cultural, fomentant la 
cohesió social i l’arrelament. 
 
El projecte també ha inclòs la dinamització i el suport a les activitats autogestionades pels 
mateixos joves, i l’impuls a aquells projectes o actuacions adreçades a augmentar la interrelació 
entre joves autòctons i joves immigrats. 
 
� Promoure una plena transició a la vida adulta dels joves (en relació a l’educació, el treball, la 

cultura, la participació activa, la interculturalitat, la mediació, etc), mitjançant l’accés directe 
als serveis d’orientació i informació especialitzats. 

� Garantir la igualtat d’oportunitats en les transicions a l’adultesa, mitjançant la lluita contra les 
desigualtats socials. 

� Fomentar la implicació dels i les joves en el seu entorn social, particularment en la xarxa 
associativa local i dinamitzar la seva participació comunitària. 

� Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de 
discriminació 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

� 1.6.2.3 Augmentar els joves voluntaris inscrits al projecte Boca-orella 
 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre d’alumnes 68 
3 Nombre centres de secundària inscrits al programa 9 
3 Alumnes que han finalitzat el programa 27 
3 Sessions formatives (1 setmanal) d’una hora de 

durada, en les quals es va involucrar als tècnics de 
l’Ajuntament i a entitats de la ciutat (Associació 
Makers i Voluntaris per la Llengua). 

30 

3 Joves assistents a la Festa “Vila Summer”, el dissabte 
2 de juliol 

500 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
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1.2.5. Informació, assessorament i orientació de l’Oficina Jove 
L’Oficina Jove és un espai de referència de tots els serveis gratuïts i especialitzats en diversos 
àmbits d’atenció, orientació i assessorament, que es presten als joves. 
 
� Informar i assessorar al col·lectiu de gent jove de totes aquelles facetes de la vida que els són pròpies 
� Donar eines per a l'emancipació dels joves 
� Centralitzar tots els serveis de referència per als joves, independentment de qui presti el servei, en un 

sol espai  
 
Tràmits associats: 

� Accés gratuït a Internet i xarxa WiFi 

� Assessorament i orientació acadèmica per a joves 

� Borsa d'habitacions en pisos compartits 

� Consulta de la borsa de professors / hores de repàs 

� Consultar o penjar un anunci al tauler d'anuncis virtual de l'Oficina Jove Garraf 

� Consultar o posar ofertes de feina de l'Oficina Jove Garraf 

� Informació i assessorament laboral per a joves 

� Informació i assessorament per a joves (Oficina Jove Garraf) 

� Informació i assessorament per a joves sobre el consum de drogues 

� Informació i assessorament sobre emprenedoria 

� Informació i assessorament sobre habitatge per a joves 

� Informació i assessorament sobre projectes de Mobilitat Internacional 

� Inscripció al Butlletí Jove 

� Tramitació del carnet d'alberguista adult 

� Tramitació del carnet d'alberguista de grup 

� Tramitació del carnet d'alberguista familiar 

� Tramitació del carnet d'alberguista jove 

� Tramitació del carnet internacional d'estudiant 

� Tramitació del carnet internacional de professor/a 
 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

2.2.1.4 Impulsar el Programa de Garantia Juvenil   
 
 
1.2.5.1. Informació juvenil generalista de l’Oficina Jove, SIJ 
 
� 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. 
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Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Atencions 1.040 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
 

 
1.2.5.2. Expedició de carnets  
Tramitació dels carnets d’alberguista, carnet internacional d’estudiant, carnet internacional de 
professor i carnet jove internacional. Informació i difusió del Carnet Jove.  
 
 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Carnet d'alberguista adult 11 
3 Carnet d'alberguista familiar 7 
3 Carnet d'alberguista juvenil 6 
3 Carnet ISIC 22 
3 Carnet ITIC 7 
3 Informació sobre carnets 48 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
1.2.5.3. Assessoria sobre circuits formatius i educatius de l’Oficina Jove  
� 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. 
 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Atencions sobre ensenyament i formació. 8.078 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
1.2.5.4. Assessoria sobre salut en general (trastorns alimentaris,  pírcings i 

tatuatges...) 
� Informació sobre alimentació saludable. 
� Informació sobre deixar de fumar. 
� Informació sobre salut i esport. 
� Informació sobre tatuatges i pírcings. 

 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de consultes ateses sobre aquest àmbit de la 
salut. 

23 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
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1.2.5.5. Assessoria afectiva sexual  
� Informar sobre mètodes anticonceptius i tractament postcoital (píndola de l’endemà).  
� Informar sobre Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i VIH / sida.  
� Dispensació gratuïta de preservatius masculins i femenins.   
� Oferir material divulgatiu de prevenció.  
� Espai de consulta bibliogràfica.  
� Consultes sobre relacions en igualtat de gènere. 
 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Consultes ateses al llarg del 2016. Això suposa un 
creixement de 1.604 consultes respecte el 2015 

3.765 

3 Tallers de sexualitat i afectivitat a tots els centres de 
secundària i algunes escoles de primària 

65 

3 Tallers de relacions lliures de violència, coordinat per 
la regidoria de Convivència i Equitat 

34 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
1.2.5.6. Assessoria i actuacions en prevenció de drogues  
� 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.  
 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Consultes sobre aquest àmbit. 1.839 
3 Campanya de prevenció de la salut  en el marc dels 

carnavals del Garraf 
� 

3 Campanya de prevenció de la salut en el marc de les 
festes d’estiu i revetlles 

� 

3 tallers de prevenció de drogues als centres de 
secundària 

41 

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

� 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
 

1.2.5.7. Assessoria en habitatge  
� 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. 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Consultes. 21 més que el 2015. 50 
3 Continuen sent poques les consultes sobre habitatge, degut a la manca 

de possibilitats d’emancipació dels joves i a manca d’ajuts concrets pel 
col·lectiu 

� 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
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1.2.5.8. Assessoria i orientació en mobilitat internacional juvenil de l’Oficina Jove  
� Informació i assessorament sobre voluntariat internacional. 
� Informació i orientació per anar a treballar a l’estranger. 
� Informació in orientació per anar a estudiar, aprendre idiomes o fer programes de pràctiques a 

l’estranger. 
� Foment de la mobilitat internacional 
 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Atencions en aquest àmbit. 132 
3 Aquest 2016 ha continuat la col·laboració amb l’entitat 

juvenil Nowa Reggae per tal de poder repetir el  camp 
de treball internacional a Vilanova en el marc del 
Festival de música reggae 

� 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
1.2.5.9. Assessoria laboral de l’Oficina Jove  
� 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. 
 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Atencions. 6.061  
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
1.2.5.10. Assessoria d’emprenedoria de l’Oficina Jove 
� 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. 

 
Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Número d’assessoraments 40 
3 Número de nous projectes assessorats  25 
3 Número de persones promotores dels projectes  32 
3 Número de plans d’empreses realitzats 3 
3 Número d’empreses creades 3 
3 Número de llocs de treball generats  6 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 
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1.2.5.11. Servei d’impuls a la Garantia Juvenil  
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil. Garanteix 
oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de: 
 
� FORMACIÓ per a desenvolupar competències professionals. 
� INSERCIÓ en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals. 
� EMPRENEDORIA i autoocupació. 
� ORIENTACIÓ laboral. 

 
� Donar a conèixer el programa entre els joves de 16 a 29 anys i facilitar la seva inscripció. 
� Orientació sobre itineraris formatius i/o laborals als joves inscrits/es al programa i que 

requereixin d’aquest servei. 
� Informar sobre tots els programes concrets de formació i ofertes de feina pròpies de la 

Garantia Juvenil i d’altres que, tot i no ser-ho, els poden ser d’interès.  
� Donar a conèixer les bonificacions a les empreses per a contractacions de persones inscrites  

la Garantia Juvenil. 
 
 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Persones joves han demandat informació, 
assessorament, orientació, inscripció al programa i 
tutories de seguiment. 

2.112 

3 Persones inscrites al programa a 31 de desembre de 
2016. 

750 

3 Persones han comptat amb tutories de seguiment  i 
orientació personalitzada 

232 

3 han estat derivats a feines i/o formacions. 418 
3 Es van enviar un total de missatges de whatsapp a 

usuaris/àries de la Garantia Juvenil amb 
informacions de formació i treball. 

7.729 

3 Missatges rebuts amb consultes particulars dels 
usuaris/àries 

5.679 

3 Col·laboració amb les entitats que ofereixen 
programes per la recerca de joves interessats/ades. 
Específicament implicats amb el Projecte 
JoveCoop, per  a joves que volien emprendre en 
l’àmbit dels disseny i les noves tecnologies. 

� 

3 La Regidoria de Joventut lidera la taula de seguiment 
mensual del programa de la Garantia Juvenil a la 
comarca del Garraf amb el SOC, Consell Comarcal 
del Garraf, IMET. 

� 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
1.2.6. Instal·lació de punts de salut descentralitzats en espais d’oci 

nocturn  
Punts d’informació descentralitzats en espais propers als i les joves. 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 
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les seves necessitats. Aquestes intervencions s’han fet coordinades entre les Regidories 
de Salut i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova. 
 
Atenció i prevenció en espais d’oci nocturn. 
 
Tràmits associats: 

� Accés a preservatius 

� Informació i assessorament per a joves sobre el consum de drogues 

� Informació sobre salut sexual i reproductiva per a joves 
 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 L’Arrivo, Carnaval 2016. Punt de salut amb material 
de prevenció de drogues, a càrrec dels tècnics 
d’ATRA Associació. 

� 

3 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. 

� 

3 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. 

� 

3 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 

� 

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

� 

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

� 

3 Suport a una entitat organitzadora d’una festa de 
Cap d’any, amb material de prevenció sobre salut. 

� 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
1.2.7. Organització d’actes de commemoració de dies mundials  
Actes per posar de relleu la importància del col·lectiu i la prevenció 
 
 
1.2.7.1. Actes de celebració del Dia Mundial de la SIDA  
 
L'1 de desembre es va celebrar el Dia Mundial de la SIDA, i un any més, Vilanova i la Geltrú es va sumar als 
actes commemoratius a través de diversos actes i accions. 
 
L’Oficina Jove va instal·lar unt de Salut  amb material informatiu a la rambla Principal a la cantonada amb el 
carrer de Manuel Marquès, de 12 a 15 h i de 16.30 a 19 h, amb joves voluntaris del programa Boca-Orella. 
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Les activitats al voltant del Dia Mundial de la SIDA, sota el lema “Aixequem els mans per la #prevencioVIH”, 
van estar organitzades des de l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Salut, juntament amb l'Oficina Jove 
del Garraf, l'Institut Català de la Salut i la Xarxa de Biblioteques Municipals, amb la col·laboració del Grup 
ATRA i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria. 
 

1.2.8. Tallers i xerrades PAE als centres de formació secundària 
Formació i informació als alumnes de secundària dins el Pla d’Animació Educativa en diversos 
àmbits especialitzats que atenyen al jovent 
 
 
 
1.2.8.1. Tallers i xerrades en l’àmbit de treball i l’emprenedoria  
En el marc del PAE s’ofereix el taller Com i on buscar feina, que es posen a disposició dels 
centres educatius per tal de donar a conèixer el funcionament del mercat laboral i com entrar-hi.. 

� Conèixer i aprendre a utilitzar adequadament els diversos canals de recerca de feina.  
� Oferir una visió realista del mercat i les oportunitats laborals, per desmitificar idees preconcebudes 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Tallers sobre Com i on buscar feina 16 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

1.2.8.2. Tallers i xerrades en l’àmbit de ús responsable de les xarxes socials i la 
identitat digital  

En el marc del PAE s’ofereix el taller Xarxes socials i identitat digital, que es posen a disposició 
dels centres educatius per tal de millorar la relació dels joves amb les noves tecnologies. 

� Donar eines per un ús responsable de les xarxes socials 
� Agafar consciència de com construir una identitat digital 
� Alertar dels perills més usuals a la xarxa per  ajoves 

Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Xerrades Xarxes socials i Identitat digital 13 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
1.2.8.3. Tallers i xerrades en l’àmbit dels circuits formatius i educatius 

En el marc del PAE s’ofereixen tallers i xerrades d’orientació educativa, que es posen a disposició 
dels centres educatius per tal de reforçar l’orientació dins dels centres. 

� Informar als joves i les seves famílies dels diferents itineraris formatius.  
� Donar eines per continuar itineraris formatius en acabar les etapes educatives. 
� Donar a conèixer els serveis de formació i educació de l’Oficina Jove Garraf. 
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Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 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. 

3 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. 

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

2 
xerrades. 

3 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. 

3 Xerrada d’orientació Després del PFI, per explicar 
les sortides als alumnes del PFI, redefinir itineraris, 
informació sobre les proves.  

4 xerrades 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

<Retorn índex document> 
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1.3. Suport al teixit associatiu 
Col·laboració amb el teixit associatiu juvenil i gestió i impuls d'espais i equipaments que facilitin 
l'associacionisme juvenil 

DADES BÀSIQUES 
 

Responsable:. MONTSERRAT GRAU, MARTA 

 Adreça: Pl. De la Vila, 11 Bxs Adreça-e: joventut@vilanova.cat  

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3041 

 Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres 

Destinataris/àries: Tota la ciutadania 

 Altra inf.: Web: www.vilanova.cat/joves 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  685.543,98 € Capítol I 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  2.540,83 € Capítol II 
 
Despeses 
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I: 14 % 
 
Suport Teixit Associatiu 
 

Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

 4 2 1  7 14% 40.749,19 € 

TOTAL        40.749,19 € 

 
 
Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

09 3277 48202 CONVENIS I SUBVENCIONS 10.100,00 € 10.100,00 € 

TOTAL 10.100,00 € 10.100,00 € 

%Execució pressupostària: 100 % 
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Total despesa: Suport Teixit Associatiu 
 

 

 
OBJECTIUSDEL INCLOSOS AL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL2015/19 (PAM) 

 

� 1.6.2 Donar resposta a les necessitats i demandes reals d'un major nombre de joves de la 

ciutat 

 

 

ACTIVITATS 
  

1.3.1. Col·laboració amb el teixit associatiu juvenil 
Fomentar la implicació de les persones joves en el seu entorn social, particularment en la xarxa associativa 
local, i dinamitzar la seva participació. 
 

1.3.1.1. Ajuts econòmics i suport tècnic a entitats juvenils 
 
Accions: 
Durant l’any 2016 s’han concedit 10 subvencions a entitats juvenils per al desenvolupament de 
diverses activitats per valor de 10.100 euros. 
 
Aquestes 10 sol·licituds s’han ajustat als requisits per poder optar a subvenció recollits a les Bases 
reguladores de les subvencions destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú aprovades pel Ple 
municipal del dia 6 de maig de 2013. 
 
S’han avaluat i puntuat cadascuna de les sol·licitud com s’estableix a les bases i a la convocatòria  aprovada 
per la Junta de Govern Local del 12 d’abril de 2016. 
 
Criteris específics que s’han tingut en compte (màxim 70 punts): 
 
Considerant el Pla Local de Joventut com una eina participada de planificació estratègica de la política de 
joventut de la ciutat, s’han valorat i considerat especialment totes aquelles activitats relacionades amb els 
objectius i activitats previstos en el Pla Local de Joventut, especialment la participació de les entitats en 
l’avaluació i seguiment del Pla: 
 
1. Que la proposta vagi adreçada principalment al col·lectiu de joves de la ciutat per a fomentar la 
convivència, la interrelació, l’equitat i els valors solidaris entre joves. (de 0 a 15 punts) 
2. Que la proposta la presentin, organitzin i executin de forma conjunta dues o més entitats de la ciutat. (de 0 
a 15 punts) 
3. Que la proposta incorpori la coordinació i treball conjunt amb els serveis municipals, 
especialment amb la Regidoria de Joventut. (de 0 a 5 punts) 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 40.749,19 € 
II  Despesa corrent -  € 
IV  Transferències corrents 10.100,00 € 

 TOTAL 50.849,19 € 
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4. Que la proposta respongui a les línies i activitats relacionades amb els objectius i activitats previstos en el 
Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú. (de 0 a 10 punts) 
5. Que l’entitat participi al llarg de l’any de forma activa en les reunions convocades per l’ajuntament per al 
seguiment i desenvolupament del Pla Local de Joventut. (de 0 a 10 punts) 
6. Que la proposta fomenti la relació entre joves de la ciutat i d’altres vinguts de l’estranger per al 
desenvolupament d’activitats conjuntes que els posin en relació (de 0 a 15 punts) 
 
 
 SUBVENCIONS ATORGADES 2016 
                                     

IMPORT  NOM ASSOCIACIÓ PROJECTE/ACTIVITAT 
800€ ASSOCIACIO CINECLUB SALA1 EL ROTLLO D'EN ROIG 
600€ ASSOCIACIO SINGLOT FES-T’HI D’HIVERN 
1300€ JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU DOCANROL 

800€ LA UNIO VILANOVINA 
ACTIVITATS CULTURALS I 
JUVENILS 2016 

300€ 
ASSOCIACIO JUVENIL LA CRIDA ¿PODEMOS CON 
ELLOS? 

PROGRAMACIÓ ANUAL 

1000€ ASSOCIACIO CULTURAL NOWA REGGAE FESTA DE ELS DONES 

600€ ASSOCIACIO CULTURAL NOWA REGGAE 
9A. TROBADA VNG LOVES 
SOUND 

2500€ ASSOCIACIO CULTURAL NOWA REGGAE 
CAMP DE TREBALL 
INTERNACIONAL 

700€ TABOO ASSOCIACIO MUSICAL PETIT TABOO 
1500€ ASSOCIACIO FESTUC PROGRAMACIÓ ANUAL 

 
 
1.3.2. Gestió, seguiment i impuls d’espais, equipaments i materials 

municipals per a activitats de les entitats juvenils 
. Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves i fomentar la seva creativitat 
. Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social de les persones joves 
. Impulsar la coordinació de la promoció cultural per als joves així com de la seva difusió incidint en les eines 2.0 
 
 
Tràmits associats: 

� Reserva i lloguer del Banc de recursos de la Regidoria de Joventut 

� Sol·licitud de l’equipament Nau del Ferrocarril 
 

 

1.3.2.1. Organització d’actes artístics, culturals i d’oci constructiu a la Nau del Ferrocarril 
Fruit d'un acord entre l'Ajuntament i el Museu del Ferrocarril de l’any 2013, es va cedir  l'ús d'una 
de les naus de l'espai museístic perquè fos utilitzada per a les activitats lúdiques i culturals de les 
entitats i molt especialment de les associacions juvenils de la ciutat. La Nau del Museu del 
Ferrocarril dóna cabuda a les activitats lúdiques, culturals i cíviques de petit i mitjà format, 
autogestionades per part de la Federació Coordinadora d'Entitats Juvenils i Culturals de Vilanova i 
la Geltrú i de la resta d'entitats de la ciutat.  Això vol dir que és un projecte per als joves amb la 
seva pròpia implicació, amb el suport, el foment i la promoció de la Regidoria de Joventut. 
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Resultats: 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Total usos gestionats 42 
3 Assistència de públic als actes 10.200 
3 Assistència assajos entitats 480 
3 Total persones que han fet ús de la Nau:  10.680 
3 Mitjana d’assistència de públic per acte 566 
3 Entitats i col·lectius que hi han desenvolupat activitats   10 
3 Número d’activitats desenvolupades per part de les entitats 16 
3 Actes executats com a organitzadors per part de 

l’Ajuntament 
2 

* Tipus 3. Indicador de Producte – Resultat 
 

ORGANITZADORS USOS 
Nowa Reggae 3 
La Unió Vilanovina 1 
Festuc 3 
Creu Roja 1 
Can Pistraus 3 
AAVV Tacó 1 
Falcons 1 
Pabordes 1 
Coordinadora d’entitats juvenils 1 
El Singlot 1 
Ajuntament 2 
Total actes desenvolupats  18 
 
Cal assenyalar que el conveni permet a l’Ajuntament la gestió per a activitats socials, culturals i de 
lleure de les entitats en el 50% del temps, per tant, això ens permet desenvolupar activitat tan sols 2 
caps de setmana al mes. En els períodes de les Festes de Nadal i Carnaval la utilització pot ser més 
intensiva i es compensa en la resta de mesos. 
ACTES DESENVOLUPATS PER MESOS  
Gener 2 
Febrer 2 
Març 2 
Abril 1 
Maig 1 
Setembre 1 
Octubre 1 
Novembre 2 
Desembre 6 
Total actes desenvolupats  18 

 

 

<Retorn índex document> 
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1.4. Administració general Joventut 
Activitats internes del Servei. Organització, coordinació, col·laboracions... 
 

DADES BÀSIQUES 
 

Responsable:. TARGA CHICANO, ELVIRA 

 Adreça: Pl. De la Vila, 11 Bxs Adreça-e: joventut@vilanova.cat  

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3032  

 Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  685.543,98 € Capítol I 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  2.540,83 € Capítol II 
 
 
Despeses 
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I: 26% 
 
Administració general Joventut  
 

Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

 4 2 1  7  26% 76.457,24 € 

TOTAL        76.457,24 € 

 
 
 
Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

09 3278 22000 DESPESES OFICINA 2.800,00 € 2.281,71 € 
      

TOTAL 2.800,00 € 2.281,71 € 
%Execució pressupostària: 81 % 
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Total despesa: Administració general Joventut 
 

 

ACTIVITATS  
El Servei de Joventut es basa en una política afirmativa de consens, participació i d'implicació activa del 
col·lectiu. Planifica actuacions per a atendre la realitat actual del jovent sense oblidar el demà, de manera que 
el que es fa avui permeti afrontar els reptes de futur. 
 
1.4.1. Anàlisi de la realitat en l’àmbit de la joventut  
 
Objectiu:  
 
�Planificar, executar , vetllar  i avaluar de forma estratègica i participada les polítiques de joventut de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Descripció:  
 
Les accions i estudis per la consecució de l’objectiu estan descrites i vinculades al punt 2.1.4. Lideratge, 
seguiment i avaluació del Pla Local de Joventut, descrit en aquesta memòria. 
 
Indicadors cost efectiu: 
 
Tipus*  2015 2106 

CE Superfície: suma de superfícies en metres quadrats 
de totes les instal·lacions de temps lliure 

692,89 692,89 

CE Núm. persones en plantilla adscrites al servei. 6,5 6,5 
*Indicadors CE. Cost efectiu del servei 
 
 
1.4.2. Difusió, webs i comunicació  
La Regidoria de Joventut té l’interès de fer arribar la informació al màxim nombre de persones 
joves, sobretot aquelles que estan en risc de vulnerabilitat. Per fer-ho cal innovar i utilitzar totes les 
eines que ens apropen a la població juvenil i revisar constantment les eines i campanyes de 
comunicació. 
 
Objectius: 
 

� Informar dels serveis i recursos propis de la Regidoria de Joventut i l’Oficina Jove. 
� Difusió d’informació d’interès per als joves. 
� Donar a conèixer les activitats organitzades pels joves entre el col·lectiu de la ciutat. 
� Complir amb la Carta europea de la informació juvenil. 

 
 
 
 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 76.457,24 € 
II  Despesa corrent 2.281,71 € 
IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 78.738,95 € 
€ 
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Accions/Indicadors: 
 

Tipus* Difusió, webs i comunicació  2016 
3 Web Servei de Joventut Nombre de vistes totals: 23.355 
3 Web Oficina Jove Nombre de pàgines visitades:  15.000 
3 Web Oficina Jove Continguts publicats: 83 

3 
Tauler d’anuncis virtual Oficina Jove 
Nombre de visites:  54.345 

3 
Tauler d’anuncis virtual Oficina Jove 
Nombre d’entrades efectuades: 345 

3 
Facebook Oficina Jove 
Nombre de seguidores de la pàgina:  3.595 

3 
Facebook Oficina Jove 
Nombre de posts:  327 

3 Twitter Oficina Jove. Nombre de seguidores:  1.136 
3 Twitter Oficina Jove. Nombre de tuits:  569 

3 
Google + Oficina Jove. Nombre de persones que 
ens tenen als seus cercles:  245 

3 Google + Oficina Jove. Nombre de posts:  360 

3 

Instagram Oficina Jove. Des del mes d’abril de 
2016. Nombre de seguidores:  
Nombre de publicacions: 51  120 

3 
Instagram Oficina Jove. Des del mes d’abril de 
2016. Nombre de publicacions:  51 

3 Butlletí digital. Nombre de subscriptores:  1.028 
3 Butlletí digital. Nombre de butlletins:  13 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 

 
� Notícies a premsa: 

o JoveCoop, Programa d'Emprenedoria en el marc de la Garantia Juvenil, 29/01/2016 Canal Blau 
Televisió  
http://canalblau.xiptv.cat/garraf-noticies/capitol/s-obren-les-inscripcions-del-programa-jovecoop-a-vng  

o JoveCoop, Programa d'Emprenedoria en el marc de la Garantia Juvenil 09/02/2016 Onda Cero 
https://m.facebook.com/126703737368601/photos/a.273359492703024.65675.126703737368601/108
2442395128059/?type=3&source=48   

o Project G, 9/03/2016 La Vanguardia: 
http://www.lavanguardia.com/local/vilanova/20160309/40314501858/vilanova-muros-grafitis.html  

o El disseny de la jove vilanovina Irene Garcia serà el logotip del Project G, el catàleg de murs per a 
grafiters de Vilanova, 11/05/2016 Diari de Vilanova: 
http://www.canalblau.cat/disseny-jove-vilanovina-irene-garcia-sera-logotip-project-g-cataleg-murs-
grafiters-vilanova/ 

o 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   

o 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     
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1.4.3. Dinamització i coordinació del Consell de Joves, Federació 
coordinadora d’entitats juvenils 

La Federació Coordinadora d’entitats juvenils i culturals La Sala va néixer  l’octubre de 2012, amb 
l’objectiu de reclamar un espai autogestionat apte per a oferir una programació cultural i d’oci 
estable per al conjunt de la ciutadania. Amb la incorporació, durant l’any 2016 de 9 entitats, un 
total de 19 entitats en formen part. 

La Federació Coordinadora d’entitats juvenils i culturals La Sala, forma part de la Comissió de 
Seguiment de la Nau del ferrocarril, com a ens cogestor de l’espai, juntament amb la Regidoria de 
Joventut i el Museu del ferrocarril. 

La Regidoria de Joventut manté una col·laboració estable i fluïda amb la Federació d’entitats 
juvenils i culturals, en tant que òrgan representatiu de la població juvenil associada, a través de 
reunions periòdiques, a més de les reunions mantingudes de forma sostinguda per a el treball 
conjunt de gestió d’activitats i de projectes concrets en què qualsevol d’ambdues parts 
(Coordinadora o regidoria de Joventut) requereix una interlocució sobre temes d’interès per al 
col·lectiu juvenil de la ciutat. 

Objectius: 

� Fomentar la implicació dels i les joves en el seu entorn social, particularment en la xarxa associativa 
local, i dinamitzar la seva participació. 

� Promoure la implicació dels joves en el disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques locals 
de joventut. 

Aquesta dinàmica i treball conjunt amb la Regidoria de Joventut,  s’ha fet palesa en les activitats, accions i 
projectes següents: 

Resultats: 

� Cogestió de l’equipament juvenil la Nau del ferrocarril juntament amb la Regidora de Joventut i el 
Museu del ferrocarril: 4 reunions  trimestrals (Comissió de seguiment La Nau del ferrocarril) per tal 
d’aprovar les activitats, establir criteris i millores per la gestió de l’equipament. 

� Pla Local de Joventut (2017-2021): 1 sessió de treball amb representants de la Coordinadora i 1 
sessió participativa amb membres de les entitats juvenils per a la realització de l’Anàlisi de la 
realitat Juvenil (PLJ 2017-2021). 

� Durant el 2016 s’han incorporat 9 entitats noves a la Coordinadora: La Medusa, Desperta, Drac de la 
Geltrú, Espavila, AV Sant Joan, Joves Tric, Ball de Diables de Vilanova, Cineclub Sala 1 i SEL Rugby. 

1.4.4. Lideratge, seguiment i avaluació del Pla Local de Joventut 
El Pla Local de Joventut (PLJ 2012-2016) de Vilanova i la Geltrú és el document que recull i 
endreça les línies estratègiques, els objectius, els programes i les accions que configuren el cos 
de les polítiques locals de joventut. El PLJ s’elabora i aprova cada 4 anys en base a la diagnosi 
exhaustiva de la realitat juvenil i les necessitats dels i les joves amb una visió integradora, 
transversal i polièdrica. 
L’any 2012 va entrar en vigor  el Pla Local de Joventut 2012-2016. Durant l’any 2016, per tant, 
s’esqueia la revisió d’aquest Pla i la confecció i aprovació d’un nou Pla Local de Joventut. 

Objectiu: 

� Planificar, executar , vetllar  i avaluar de forma estratègica i participada les polítiques de joventut de 
Vilanova i la Geltrú. 
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Resultats : 

Durant el darrer trimestre de 2016 s’han duta a terme els treballs inicials per la realització de l’anàlisi i 
diagnosi de la realitat juvenil de Vilanova i la Geltrú per al PLJ 2017-2021 consistents en:  

� Recull de dades estadístiques sociodemogràfiques. 
� Anàlisi i avaluació de les polítiques de Joventut de l’anterior PLJ 2012-2016. 
� Elaboració i disseny d’un qüestionari destinat als alumnes de Secundària , CFGM i  CFGS amb un total de 

57 preguntes sobre temes diversos que afecten en més o menys mesura als i les joves . 
� Sessió participativa amb el grup de joves agents entre iguals Boca-orella dels IES, amb la participació de 

25 joves. 
� Sessions participatives amb tècnics/es municipals, amb la participació de 12 regidories. 
� Sessió participativa amb joves associats, amb la participació de 14 joves pertanyents a les associacions 

juvenils membres de la Coordinadora d’entitats juvenils i culturals La Sala. 
 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

� 1.6.2.1 Elaborar i aprovar el nou Pla Local de Joventut 2017-2021   
 

 
1.4.5. Seguiment i participació en comissions transversals i grups de 

treball d’àmbits diversos a l’entorn del jovent 
En la gestió dels projectes de joventut, es dóna una combinació entre la part sectorial pròpia de 
gestió directa, amb aquells altres àmbits que necessàriament s’han d’abordar mitjançant el treball 
transversal com a principi bàsic i eina organitzativa imprescindible. Per aquest motiu, des de la 
regidoria de Joventut es participa en aquelles comissions i grups de treball transversals de 
l’Ajuntament sobre temes d’interès per al jovent i les polítiques de joventut. 

Objectiu:  

� Vertebrar els projectes, les activitat  i els serveis adreçats al col·lectiu jove des d’una visió polièdrica 
de la persona, atenent les seves necessitats i demandes  de forma integral i no segmentada. 

Resultats: 

Participació de tècnics/ques de la Regidoria de Joventut en les següents comissions: 

� Grup de treball i Comissió sobre Violència de Gènere  
� Comissió tècnica del Pla Comarcal de Joventut. 
� Comissió transversal Pla d’Equitat  
� Comissió transversal Pla d’Infància i Adolescència  
� Comissió transversal Pla Local de prevenció de les drogodependències  
� Comissió transversal Ponència d’Activitats a la Via Pública  
� Comissió transversal VNG Inclusió 
� Comissions de treball sectorials del Pla d’actuació Territorial de Polítiques de Joventut (PATJ 

2020) de la Generalitat de Catalunya 

 
<Retorn índex document> 
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VALORACIÓ 
 
 
Els RRHH assignats de forma estable a la Regidoria són insuficients per a poder desenvolupar en condicions 
adequades les línies estratègiques de treball de la Regidoria. El juny del 2016, 1 dels tècnics passa a treballar 
a una altra Regidoria i no es cobreix la seva vacant a Joventut. Aquesta mateixa situació es repeteix amb els 
baixes de llarga durada. 
Els recursos econòmics assignats a la Regidoria el 2016 són superiors als del 2015 però encara són molt 
insuficients i queden lluny de les que es disposaven el 2011. Caldria anar ampliant el % assignat a la 
Regidoria de Joventut en relació al % de població que s’atén i als resultats obtinguts i al % del total del 
pressupost municipal. 
 
La proporció de la càrrega de feina per treballador en relació als serveis, programes, projectes, accions i 
col·laboració transversal desenvolupats per la Regidoria posen de manifest la necessitat de major dedicació i 
centralitat en el conjunt de l’organització. 
 
S’ha mantingut la qualitat dels serveis. 
És un àmbit de treball que implica una càrrega de feina important amb intangibles i en permanent 
col·laboració amb molts agents i ciutadans/es joves, entitats, ... 
 
Els resultats obtinguts per l’Oficina Jove (23.307 tràmits o gestions, 7.600 més que el 2015) fan palès l’esforç 
realitzat per part del personal de la Regidoria i que els serveis esdevenen de referència per al jovent de la 
ciutat. 
 
El 2017 caldrà continuar treballant estretament de forma participada amb tot el teixit associatiu juvenil de la 
ciutat, també per a confegir el nou Pla Local de Joventut 2017-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Retorn índex document> 
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ANNEX 
 
� Realització de  tallers 
Data Àmbit Activitat Públic diana Lloc Assistents 
27.01.16 Salut Taller de prevenció de 

drogues 
Joves del Centre 
Obert 

Oficina Jove 8 

28.01.2016 Salut Taller de prevenció de 
drogues 

Joves del 
programa El 
Boca-Orella 

Oficina Jove 24 

28.01.2016 Salut Taller de prevenció de 
drogues 

Joves del 
programa El 
Boca-Orella 

Oficina Jove 30 

02.02.2016 Noves 
tecnologies 

Riscos a les Xarxes 
socials 

Joves de la 
Unitat 
d’Escolarització 
Compartida 
(UEC) 

Oficina Jove 8 

03.02.2016 Treball  Taller: Els serveis 
d’informació juvenil  

Joves estudiants 
del CFGS 
d’Integració 
social 

Oficina Jove 25 

10.02.2016 Treball Taller “la feina de buscar 
feina” 

Joves del 
programa “Joves 
per l’ocupació”  

Oficina Jove  17 

22.02.2016 Salut Taller de prevenció de 
drogues 

Joves de la 
Unitat 
d’Escolarització 
Compartida 
(UEC) 

Oficina Jove 4 

09.03.2016 Mobilitat 
internacion
al 

Xerrada Treballar d’Au 
Pair als Estats Units 

Joves de 18 a 
27 anys 

Oficina Jove 15 

22.03.2016 Salut Taller de gènere, 
sexualitat i afectivitat 

Joves de 
l’hospital de Dia 
(Salut Mental) 

Hospital de 
dia 

6 

30.03.2016  Salut Taller de gènere, 
sexualitat i afectivitat 

Joves del Centre 
Obert (14-17 
anys) 

Oficina Jove 19 

06.04.2016 Educació Taller Després de l’ESO 
què ?? 

Joves de la 
Unitat 
d’Escolarització 
Compartida 
(UEC) 

Dependèncie
s de la UEC 

6 

07.04.2016 Salut Taller de prevenció de 
drogues 

Joves de 
l’hospital de Dia 
(Salut Mental) 

Oficina Jove 8 

20.04.2016 Salut Taller de gènere, 
sexualitat i afectivitat 

Joves de la 
Unitat 
d’Escolarització 
Compartida  

UEC 4 
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11.05.2016 Mobilitat 
internacion
al 

Xerrada Voluntariat a 
l’estranger  

Joves de 18 a 
27 anys 

Oficina Jove 17 

20.05.2016 Salut Taller de gènere, 
sexualitat i afectivitat 

Joves del Centre 
Obert (12-14 
anys) 

Oficina Jove 12 

 

� Realització de  blocs formatius 

Mes Àmbit Activitat Públic diana Lloc Assistents 
Febrer Art Taller de Lletres de rap 

antiracistes 
Joves del Centre 
Obert 

Centre 
Obert 

15 joves 

Abril-juny Art Curs d’Art mural urbà Joves de la Unitat 
d’Escolarització 
Compartida 
(UEC) 

UEC 8 joves 

Juny Formació 
en el 
lleure 
educatiu 

Curs de pre-monitor/a de 
lleure 

Joves de 16 a 18 
anys de la 
comarca 
 

Oficina 
Jove 

18 joves 

Juny-juliol Formació 
en el 
lleure 
educatiu 

Curs de Monitor/a de 
lleure 

Joves de 18 a 35 
anys de la 
comarca 
 

Oficina 
Jove 

22 joves 

Octubre-
desembre 

Creixeme
nt 
personal, 
autoconei
xement 

La Akademia: Curs de 
creixement personal 

Joves de 18 a 35 
anys de la 
comarca 
 
 

Oficina 
Jove 

10 joves 

Octubre-
desembre 

Art Curs d’art mural urbà Joves del Centre 
Obert  

Centre 
Obert 

15 joves 

Desembre - 
gener 

Formació 
en el 
lleure 
educatiu 

Curs de Monitor/a de 
lleure 

Joves de 18 a 35 
anys de la 
comarca 
 

Oficina 
Jove 

24 joves 
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