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ÀMBIT/S

o ECONÒMIC



SOCIAL

o MEDIAMBIENTAL

o GOVERNANÇA

TITOL
OFICINA JOVE DEL GARRAF
DESCRIPCIÓ
Serveis d’informació, assessorament i orientació personalitzats i adaptats a les necessitats i
demandes concretes, en diversos temes especialitzats que ajuden els i les joves a resoldre
aspectes que els faciliten la seva autonomia personal.
Valors que regeixen l’atenció a l’Oficina Jove: Oferir serveis de qualitat (enquestes de
satisfacció d’usuaris/es), atenció personalitzada, confidencialitat, accessibilitat, universalitat,
gratuïtat, sense estigmatitzar ningú, professionalitat i especialització, llenguatge clar i
intel·ligible, tracte proper i acollidor, esdevenint espai de referència per al jovent.

SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
L’Oficina Jove entra en funcionament l’abril de 2009, oferint des d’aleshores als i les joves
serveis especialitzats en diversos àmbits: salut (sexualitat, afectivitat, drogues, altres
aspectes), educació i formació, mobilitat internacional, treball, emprenedoria, Programa de
Garantia Juvenil –des del mes de maig de 2015 -, servei de mesures alternatives a les
sancions, associacionisme i voluntariat, cursos de formació no reglada capacitadora, grups
d’autoajuda, ...
Les dades d’evolució de persones usuàries i d’atencions realitzades anualment, assenyalen que
el servei esdevé d’utilitat i referència per al jovent en la seva emancipació. Així, l’any 2010 es
van atendre 7.842 persones que van realitzar 9.492 consultes. Aquestes xifres han anat
augmentat fins l’any 2015, amb 9.401 persones que han realitzat 16.889 consultes.

INDICADORS - RESULTATS
16.889 atencions realitzades a joves, durant l’any 2015.
74 xerrades a grups classe dels centres d’educació secundària, batxillerat i cicles de la ciutat, el
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darrer curs.
300 joves participants a les sessions i cursos formatius no reglats, durant el 2015.
16 accions formatives desenvolupades durant el 2015.
26.000 consultes al web de joventut en el darrer any.
45.256 visites al tauler d’anuncis virtual de l’Oficina Jove

MÉS INFORMACIÓ
Dependència orgànica de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Oficina Jove Garraf
Rasa del Miquelet, 16
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 937 777 / 938 140 000 (extensió 3045).
Horari: De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de dimarts a dijous, de 16 a 19 hores.
Webs: www.vilanova.cat/joves i www.oficinajove.cat/garraf
Tècnic coordinador de l’Oficina Jove:
Dídac Contreras Maffioli
dcontreras@vilanova.cat
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