
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-18-09-2017/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2017 

 
 
Acta núm. 14 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:04 hores del dia 18 de setembre de 2017, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
DAVID MONTES MUÑOZ (No adscrit) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 



 

 

 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
    1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 

l’Ajuntament de 31 de juliol de 2017. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
  2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia que contesta el recurs de reposició 

interposat per la Sra. Ariadna Llorens García i el Sr. David Montes Muñoz. (Exp. 
60/2017-SEC) 

  3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de suport al Referèndum. (Exp. 152/2017-
SEC) 

  4. Donar compte de l’acord de la JGL de 25.07.2017, d’aprovació del conveni entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Esportiu del Garraf. (Exp. 
38/2017-ESP) 

 
 
DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Hisenda 
 
   5. Aprovació, si escau, del Compte General 2016. (Exp. 43/2017-INT) 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
Govern Obert 
 
   6. Aprovació, si escau, de la renovació d’alguns dels membres de la Comissió 

d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 270/2017-
PAR) 

 



 

 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Joventut 
 
    7. Aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2021. (Exp. 56/2017-JOV) 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Llicències i Disciplina 
 
   8. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient sancionador incoat per la 

construcció de mur de pedra paral·lelament al filat metàl·lic i les obres de 
construcció de tanca entre la via del tren i l’habitatge, que comporten una 
reducció en uns 90 cm. l’amplada del camí públic dels Colls i ampliant d’aquesta 
manera la part privada de la finca situada al camí dels Colls (II,3).  (Exp. 
58/2016-DIS) 

   9. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient sancionador incoat per 
construcció d’una bassa de 200 m3 i construcció de talús amb terres i roca d’uns 
4 metres d’alçada, aproximadament. (Exp. 6/2017-DIS) 

 
 

MOCIONS 
 
Grup Municipal del PP 
 
 10.  Moció per rebutjar el referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d’octubre de 

2017. (Exp. 68/2017-eMOC) (ordre del dia Ple anterior) 
 
Grups Municipals d’ERC, CiU i PSC 
 
  11. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de 

reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. (Exp. 
70/2017-eMOC) 

 
Grup Municipal de la CUP 
 
  12. Moció per a l’eliminació de l’exempció fiscal a favor d’entitats religioses. (Exp. 

71/2017-eMOC) 
 
Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
  13. Moció per a la creació de la targeta Vilanova Jove. (Exp. 72/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal de C’s 
 



 

 

  14. Moció de rebuig als atacs violents i als efectes de la turismefòbia. (Exp. 
73/2017-eMOC) 

  15. Moció per al reconeixement del Carnaval de Vilanova i la Geltrú com a festa 
d’interès turístic internacional. (Exp. 74/2017-eMOC) 

 
 

PREGUNTES 
 

  16. Pregunta de la CUP: (ordre del dia Ple anterior) 
 

- Sobre la pedrera de Cales de Pachs. 
 

  17. Preguntes de la regidora no adscrita Carmen Reina: (ordre del dia Ple 
anterior) 

 
- Realment és necessari el canvi de sentit en alguns carrers del barri de Ribes 

Roges i s’ha valorat si és favorable aquesta mesura amb els veïns afectats? 
- Es portarà a terme alguna mesura urgent per esmenar el gran nombre de 

pèrdues de places d’aparcament a la zona de Ribes Roges a causa de la 
implantació de la zona verda? 

 
  18. Preguntes d’ERC: (ordre del dia Ple anterior) 
 

-  Sobre l’actualització, ampliació i adaptació a format digitals i interactius el 
projecte educatiu “Descobrim Vilanova i la Geltrú”. 

-  Sobre les fonts públiques de Vilanova i la Geltrú. 
 

  19. Pregunta del PP: (ordre del dia Ple anterior) 
 

-  Què té previst fer el govern de Vilanova i la Geltrú respecte a l’anunci del 
referèndum del proper 1 d’octubre a l’Ajuntament, quines instruccions ha previst 
o té previst de donar als funcionaris d’aquesta administració i quins espais 
municipals té previst d’utilitzar amb aquest fi? 

 
  20. Preguntes de la regidora no adscrita Carmen Reina: 
 

- En el bon funcionament de la deixalleria a l’hora d’atendre l’usuari, què preval: 
el criteri del responsable que es trobi en les instal·lacions o la normativa vigent 
referent a això? 

- Si algun ciutadà decideix realitzar una autoreforma a casa que no requereix de 
permís d’obra però la peça a substituir es qualifica com a runa, pot dipositar la 
peça substituïda a la deixalleria? 

 
 21. Pregunta d’ERC: 
 

- Sobre els resultats de la tarifació social de l’IBI. 
 

 22. Preguntes de C’s: 



 

 

 
- Sobre l’estat de la façana de l’Ajuntament. 
- Sobre el servei de jardineria. 
 

 23. Preguntes de SOM VNG: 
 

- Sobre l’obertura dels nous cinemes a l’antic centre comercial Vila Lauren. 
- Sobre la Comissió d’Empadronament. 
 

 24. Preguntes de la regidora no adscrita Ariadna Llorens: 
 

- Té previst el govern municipal descartar l’ús residencial en la qualificació de la 
zona de l’Ortoll? 

- Quin seguiment, accions i avaluació del seu resultat, ha mantingut el govern 
municipal amb relació a la moció aprovada el 3 de juliol de 2017, sobre l’escola 
Ginesta? 

  
 
PRECS 
 
 

    1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 31 DE JULIOL 
DE 2017. 

 
 

A petició de la Sra. Adelaida Moya, es deixa sobre la taula l’esborrany de l’acta perquè 
els enllaços al vídeo que hi surten no funcionen i perquè troba a faltar la inclusió 
d’unes intervencions que s’han fet en el darrer punt.  
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

   2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA QUE CONTESTA EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. ARIADNA 
LLORENS GARCÍA I EL SR. DAVID MONTES MUÑOZ. (Exp. 60/2017-
SEC) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret de l’Alcaldessa núm. 6846-2017, de data 7 de 
setembre de 2017, de desestimació del recurs de reposició interposat per la Sra. 
Ariadna Llorens García i el Sr. David Montes Muñoz, el qual es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
         Decret núm. 6846-2017 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000060/2017-SEC 
 



 

 

 
 
Relació de fets 
 
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. Ariadna Llorens i García i el Sr. David 
Montes Muñoz, de data 7 de juliol de 2017, amb registre d’entrada núm. 2017022466, 
contra el Decret núm. 4045-2017, de data 30 de maig de 2017, amb relació a la 
desestimació de la petició de reconèixer els interessats com a grup municipal d’Unió 
Democràtica de Catalunya (UDC). 
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’informe elaborat pel Sr. Josep Gomariz Meseguer, de data 8 d’agost de 2017, 
de contestació al recurs de reposició esmentat, que es transcriu literalment a 
continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
Objecte. 
 
Contestació de recurs de reposició interposat per la Sra. Ariadna 
Llorens Garcia i el Sr. David Montes Muñoz, Regidors Municipals, 
contra la desestimació de la seva petició de tenir Grup Municipal 
d’UDC. 
 
Antecedents de fet 
 
I. En data 7.7.2017 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
un escrit de la Sra. Ariadna Llorens i Garcia i del Sr. David Montes i Muñoz 
mitjançant el qual interposen recurs de reposició contra el Decret d’Alcaldia 
de 30.5.2017, número 4045-2017 que desestima la seva petició de ser 
considerats grup municipal. 
 
II. Fonamenten el recurs en manca de motivació de les seves al·legacions 
que sustentaven la petició de ser considerats com a integrants d’un grup 
municipal propi. 
 
Fonaments jurídics 
 
Primer.- Segons que reconeixen els propis recurrents en l’email que van 
trametre a l’Alcaldia el 28.3.2017, que adjunten com annex 6 del seu 
recurs, van expressar a l’Alcaldessa que:  
 
“Amb aquest email et comuniquem per escrit, i formalment, en data 28 de 
març de 2017, que els regidors David Montes i Ariadna Llorens deixem el 
govern municipal i ens anem a l’oposició. Quedi així per escrit aquesta 
voluntat que farem efectiva quan abans. 
Ariadna i David” 
 



 

 

Aquesta comunicació no és aquella que com a conseqüència de l’obertura 
del procés de liquidació considera el Sr. Secretari General del Comitè de 
Govern d’Unió Democràtica de Catalunya que els recurrents adjunten com 
a Annex 1 al seu recurs, segons la qual: 
 
“...és important assenyalar que l’obertura del procés de liquidació no altera 
el funcionament dels grups municipals i supramunicipals constituïts arran 
de les eleccions de maig de 2015. Aquests grups podran continuar exercint 
amb normalitat les seves responsabilitats polítiques fins al final del mandat 
(maig de 2019), mantenint el nom d’Unió en la denominació dels mateixos. 
En els casos que així ho estimin els regidors/res d’Unió directament 
concernits, aquests podran procedir a la creació de grups municipals 
diferenciats, en els termes establerts per la legislació vigent”. 
 
Segon.- És evident que la decisió municipal de què els Regidors d’Unió 
Democràtica de Catalunya passin a tenir la consideració de Regidors no 
adscrits no ve fonamentada per l’obertura del procés de liquidació d’aquest 
partit. Si només hagués tingut lloc aquest fet, el Grup d’Unió Democràtica 
de Catalunya podria haver continuat exercint amb normalitat les seves 
responsabilitats polítiques fins al final del mandat de la Corporació 
Municipal. 
 
El fet diferencial ve donat per la decisió de les dues persones Regidores, 
ara recurrents, de “deixar el govern municipal i anar a l’oposició”. 
 
Aquesta decisió és la que es considera abandonament de la Federació 
electoral, equivalent a la dels Regidors que abandonen el grup polític amb 
el qual es van presentar a les eleccions, per això la conseqüència ha de 
ser la de passar a Regidors no adscrits. 
 
Conclusió. 
 
Per no aportar-se nous arguments més enllà dels que es van adduir per fer 
la petició que es va desestimar, correspon ara, també, desestimar el recurs 
de reposició presentat.” 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la Sra. 
Ariadna Llorens i Garcia i el Sr. David Montes Muñoz, de data 7 de juliol de 2017, 
atès que no aporta nous arguments, més enllà dels que es van adduir per fer la 
petició que es va desestimar. 
 
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.” 

 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
 



 

 

 
   3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE SUPORT AL 

REFERÈNDUM. (Exp. 152/2017-SEC) 
 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret de l’Alcaldessa núm. 6800-2017, de data 7 de 
setembre de 2017, de suport al Referèndum, el qual es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
           Decret núm. 6800-2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000152/2017-SEC 
 
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per 
a l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de 
la Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017, 
 
L’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en exercici de les atribucions de 
representació, 
 
MANIFESTA: 
 
“PRIMER. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat per al proper dia 1 d’octubre 
de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 
 
SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió ordinària que se celebri. 
 
TERCER. Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI).” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

   4. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL DE 25.07.2017, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ I EL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF. (Exp. 38/2017-
ESP) 

 
Vist que la Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2017 va prendre l’acord d’aprovar 
el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Esportiu del Garraf. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que s’ha de donar compte al Ple de la 
Corporació. 
 



 

 

Per tot això ES DÓNA COMPTE de l’acord de la Junta de Govern del dia 25 de juliol 
de 2017, que diu literalment el següent: 
 
“Relació de fets 
 
1.- Atesa la Llei 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’Esport, per la qual es 
reconeixen els consells esportius com a ens dedicats bàsicament al foment i a la 
promoció de la pràctica esportiva en edat escolar. 
 
2.- Atesa la continuïtat, des de la seva constitució de data 17 de juliol de 1981, del 
Consell Esportiu del Garraf. 
 
3.- Atesa l’activitat que desenvolupa el Consell Esportiu del Garraf, organitzant els 
Jocs Esportius Escolars, col·laborant en altres activitats esportives de lleure i donant 
suport als diferents municipis de la comarca del Garraf per al desenvolupament 
d’aquestes activitats. 
 
4.- Atès que hi ha una aplicació pressupostària amb número 33.3410.48103 
CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF, del vigent pressupost ordinari de 
l’any 2017 de la Regidoria d’Esports. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local, els articles 51 i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, la 
Llei 38/2003, general de subvencions, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, el Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya i l’Ordenança municipal reguladora de les 
subvencions. 
 
 
Per tot això la Junta de Govern Local aprova el següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell 
Esportiu del Garraf en data segons figura el conveni i fins el 31 de desembre de 2017, 
segons els pactes que s’estableixen en el conveni que s’adjunta. 
 
SEGON. Atorgar una subvenció econòmica per import de 41.000 €, tal i com 
s’especifica en el conveni, de la partida 33.3410.48103 CONVENI CONSELL 
ESPORTIU DEL GARRAF, del vigent pressupost ordinari de l’any 2017 de la 
Regidoria d’Esports. 
 
TERCER. L’atorgament d’aquesta subvenció resta condicionada al compliment d’allò 
que disposa el conveni així com el que disposen la Llei 38/2003, general de 
subvencions, el Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis del ens locals de Catalunya i l’Ordenança municipal reguladora de les 
subvencions. 



 

 

 
QUART. Aprovar la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta, per tal de facilitar la 
publicació de les dades. 
 
CINQUÈ. DISPOSAR LA PUBLICACIÓ EN EL DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió, i en el 
Portal de Transparència de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que disposen 
l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu comú i l’art. 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
SISÈ. Facultar l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària per a la formalització del present acord.  
 
SETÈ. Donar compte al Ple d’aquesta proposta.” 
 
 
ANNEX I 
 
MODEL FITXA-EXTRACTE 
 
Descripció: Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Esportiu 
del Garraf 
 
Data: mes de juliol de 2017 
 
Signataris: Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, Sra. Blanca Albà i Pujol i Sr. 
Marcel·lí Pons i Duat 
 
Objecte: Donar continuïtat als Jocs Esportius Escolars, al Pla Català d’Esport a 
l’Escola, al Programa d’Activitats de Suport a la Tasca Docent, als Programes de 
Dinamització Esportiva per als centres d’ensenyament en horari no lectiu, a les 
Activitats Esportives de Lleure, al Suport Tècnic Esportiu per promoure l’increment i 
la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives per a la difusió i 
educació en valors,  per a l’adquisició d’hàbits saludables i per la millora quantitativa i 
qualitativa de la pràctica esportiva al municipi de Vilanova i la Geltrú i a la comarca 
del Garraf 
 
Drets i Obligacions: 
 
1. El Consell Esportiu del Garraf, atesa la seva composició i organització, 

desenvoluparà els programes i activitats esportives, tant recreatives com de 
formació, incloses en el Pla de Mandat, que des dels seus òrgans de govern 
siguin acordades. 

 
2. El Consell Esportiu del Garraf vetllarà perquè en el desenvolupament de les 



 

 

activitats anteriorment esmentades s’acompleixin les normes establertes que en 
garanteixin el bon funcionament. 

 
3. El Consell Esportiu del Garraf assumirà els aspectes de gestió i organització que 

li corresponguin d’acord amb les directrius i normatives dels programes i activitats 
a desenvolupar; admetent en tot moment la col·laboració i el suport de les entitats 
i organismes que també en siguin competents. 

 
4. L’organització i el desenvolupament de les activitats previstes es realitzarà 

d’acord amb l’organigrama i l’estructura del Consell Esportiu del Garraf, seguint 
en tot moment les directrius que es preveuen en els estatuts i reglament de règim 
intern d’aquesta entitat. 

 
5. El Consell Esportiu del Garraf realitzarà al final de cada exercici una memòria 

d’activitats i una d’econòmica que posarà a disposició dels seus membres, 
seguint el que està establert en les normes i estatuts d’aquesta entitat. 

 
6. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a membre de l’entitat del Consell 

Esportiu del Garraf, actuarà i participarà, d’acord amb les normes establertes, en 
els òrgans de representació i gestió d’aquesta entitat que li corresponguin. 

 
7. D’acord amb aquest principi, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 

facilitar el desenvolupament de les tasques i activitats que en el si del Consell 
Esportiu del Garraf siguin acordades. 

                                                
8. La signatura del present conveni implicarà la constitució d’una comissió formada 

pels tècnics d’esports dels municipis de la comarca, per un representant del 
Consell Comarcal del Garraf, i per un representant del Consell Esportiu del 
Garraf. Aquesta comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim quatre 
vegades a l’any i, de forma excepcional, quan sigui necessari i serà convocada 
pel Consell Esportiu del Garraf. 

 
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, procurant atendre els acords i compromisos 

adoptats en el si del Consell Esportiu del Garraf, satisfarà inicialment  la quantitat 
econòmica de QUARANTA-UN MIL EUROS (41.000 €) per aquest any 2017, que 
inclou la quota anual fixa per import de 750 €. 

 
10. El valor de la cessió d’espais per a ús d’oficines i magatzems, serà contemplat 

com a subvenció no dinerària en els comptes anuals del Consell Esportiu del 
Garraf per l’import de NOU MIL € (9.000 €) 

 
11. El valor de la cessió d’instal·lacions i espais esportius per a les activitats que 

siguin objecte dels presents acords, serà tarifada a raó de les taxes vigents i 
contemplada com a subvenció no dinerària en els comptes anuals del Consell 
Esportiu del Garraf. 

 
12. L’incompliment de qualsevol dels pactes establerts en el present conveni donarà 

lloc a la seva denúncia. 
 



 

 

13. I en prova de conformitat, les parts signen el present document en el lloc i data 
assenyalats a l’encapçalament. 

 
Vigència: 31 de desembre de 2017 
 
 
 
ANNEX II 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL 
ESPORTIU DEL GARRAF 
 
Vilanova i la Geltrú,       de                        de 2017 

REUNITS 
 
D’una part la Sra. Neus Lloveras i Massana , alcaldessa presidenta de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, assistit pel Sr. Marcel·lí Pons i Duat, secretari d’aquest 
Ajuntament. 
 
I de l’altra la Sra. Blanca Albà i Pujol, presidenta del Consell Esportiu del Garraf. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficient per a la formalització 
del present conveni i, en representació de les respectives institucions, 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que d’acord amb la Llei 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la  Llei de l’Esport, on 

es reconeixen els consells esportius com a ens dedicats bàsicament al foment i la 
promoció de la pràctica esportiva entre la població en edat escolar. Es determina 
la seva constitució i composició d’acord amb els principis de representació 
democràtica i se’ls reconeix la seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al 
compliment de les seves funcions. 

 
II. Que des de la data de la seva constitució, 17 de juliol de 1981, el Consell Esportiu 

del Garraf, registrat al cens d’entitats esportives del Registre d’Entitats de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 93, ha mantingut un funcionament 
continuat, organitzant els Jocs Esportius Escolars, promovent activitats esportives 
de lleure i donant suport als diferents municipis de la comarca del Garraf per al 
desenvolupament d’aquestes activitats. 

 
III. Que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es valora positivament la tasca 

duta a terme pel Consell Esportiu del Garraf. 
 



 

 

IV. Aquest conveni es signa per un període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017. 

 
V. Que resta pendent la confecció d’un pressupost extraordinari per fer front al deute 

contemplat en el treball que el Consell Català de l’Esport va encarregar dels 
comptes del Consell Esportiu del Garraf dels exercicis 2004, 2005 i 2006.  Fins 
llavors qualsevol saldo positiu que es produeixi en la liquidació del pressupost 
anual anirà destinat a rebaixar l’esmentat deute. 

 
Exposats aquests antecedents i atès l’interès, tant de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú com del Consell Esportiu del Garraf, en donar continuïtat als Jocs Esportius 
Escolars, al Pla Català d’Esport a l’Escola, al Programa d’Activitats de Suport a la 
Tasca Docent, als Programes de Dinamització Esportiva per als centres 
d’ensenyament en horari no lectiu, a les Activitats Esportives de Lleure, al Suport 
Tècnic Esportiu per promoure l’increment i la participació dels infants i joves en 
activitats físiques i esportives per a la difusió i educació en valors,  per a l’adquisició 
d’hàbits saludables i per la millora quantitativa i qualitativa de la pràctica esportiva al 
municipi de Vilanova i la Geltrú i a la comarca del Garraf, les parts signen el present 
conveni que es regirà pels pactes que segueixen. 

PACTES 
 
1. El Consell Esportiu del Garraf, atesa la seva composició i organització, 

desenvoluparà els programes i activitats esportives, tant recreatives com de 
formació, incloses en el Pla de Mandat, que des dels seus òrgans de govern 
siguin acordades. 

 
2. El Consell Esportiu del Garraf vetllarà perquè en el desenvolupament de les 

activitats anteriorment esmentades s’acompleixin les normes establertes que en 
garanteixin el bon funcionament. 

 
3. El Consell Esportiu del Garraf assumirà els aspectes de gestió i organització que 

li corresponguin, d’acord amb les directrius i normatives dels programes i 
activitats a desenvolupar; admetent en tot moment la col·laboració i el suport de 
les entitats i organismes que també en siguin competents. 

 
4. L’organització i el desenvolupament de les activitats previstes es realitzarà 

d’acord amb l’organigrama i l’estructura del Consell Esportiu del Garraf, seguint 
en tot moment les directrius que es preveuen en els estatuts i reglament de règim 
intern d’aquesta entitat. 

 
5. El Consell Esportiu del Garraf realitzarà al final de cada exercici una memòria 

d’activitats i una d’econòmica que posarà a disposició dels seus membres, 
seguint el que està establert en les normes i estatuts d’aquesta entitat. 

 
6. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a membre de l’entitat del Consell 

Esportiu del Garraf, actuarà i participarà, d’acord amb les normes establertes, en 
els òrgans de representació i gestió d’aquesta entitat que li corresponguin. 



 

 

 
7. D’acord amb aquest principi, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 

facilitar el desenvolupament de les tasques i activitats que en el si del Consell 
Esportiu del Garraf siguin acordades.  

                                                
8. La signatura del present conveni implicarà la constitució d’una comissió formada 

pels tècnics d’esports dels municipis de la comarca, per un representant del 
Consell Comarcal del Garraf i per un representant del Consell Esportiu del Garraf. 
Aquesta comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim quatre vegades a 
l’any i, de forma excepcional, quan sigui necessari i serà convocada pel Consell 
Esportiu del Garraf. 

 
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, procurant atendre els acords i compromisos 

adoptats en el si del Consell Esportiu del Garraf, satisfarà inicialment  la quantitat 
econòmica de QUARANTA-UN MIL EUROS (41.000 €) per a aquest any 2017, 
que inclou la quota anual fixa per import de 750 €. 

 
10. El valor de la cessió d’espais per a ús d’oficines i magatzems, serà contemplat 

com a subvenció no dinerària en els comptes anuals del Consell Esportiu del 
Garraf per l’import de NOU MIL EUROS (9.000 €). 

 
11. El valor de la cessió d’instal·lacions i espais esportius per a les activitats que 

siguin objecte dels presents acords, serà tarifada a raó de les taxes vigents i 
contemplada com a subvenció no dinerària en els comptes anuals del Consell 
Esportiu del Garraf. 

 
12. L’incompliment de qualsevol dels pactes establerts en el present conveni donarà 

lloc a la seva denúncia. 
 
13. I en prova de conformitat, les parts signen el present document en el lloc i data 

assenyalats a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

   5. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2016. 
(Exp. 43/2017-INT) 

 



 

 

Relació de fets 
 
El dia 26 de juny de 2017, la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General de 2016. 
 
Atès l’article 212, apartat 3, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els Comptes Generals de 2016 han 
restat exposats al públic en el BOPB de 12 de juliol de 2017 i en el tauler d’edictes 
electrònic del web municipal per un període de 15 dies i fins a vuit dies més, sense 
que s’hagin presentat reclamacions al respecte. 
 
Vist l’expedient dels Comptes Generals, corresponent a l’exercici 2016, de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels seus organismes autònoms locals OAL 
IMET Institut Municipal d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor Balaguer, de 
l’EPEL Neàpolis i de les societats municipals Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM), 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM), Serveis d’Aparcaments 
de Vilanova i la Geltrú (SAVSAM) i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
(CAVSAM), així com dels Consorcis adscrits. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’art. 212, apartat 4, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD: 
 

“ÚNIC. Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2016 de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, dels organismes autònoms locals OAL IMET Institut Municipal 
d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les 
societats municipals Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM), Informació i 
Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM), Serveis d’Aparcaments de Vilanova i 
la Geltrú (SAVSAM) i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (CAVSAM). Així 
mateix s’inclouen els Comptes dels Consorcis adscrits Consorci Sanitari del Garraf, 
Consorci de Serveis a les Persones, Consorci Agència de Desenvolupament del 
Garraf, Consorci Teledigital del Garraf i Consorci dels Colls i Miralpeix.” 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
               Vots a favor:  CiU (4) i PSC (5) = 9 vots 
           Vots en contra:  CUP (5) i C’s (1) = 6 vots 
              Abstencions: ERC (4), SOM VNG (2), PP (1), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes,  

    regidors no adscrits = 10 vots 
 
 
 



 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 

   6. GOVERN OBERT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENOVACIÓ 
D’ALGUNS DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA I BON 
GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 
270/2017-PAR) 

 
Relació de fets 
 
Atesa la voluntat de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
de fer palès un compromís d’anar més enllà de la legislació vigent pel que fa a 
l’establiment de pautes que fonamentin una cultura ètica dins l’organització.  
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar en sessió plenària de 8 
d’abril de 2013 el Codi d’Ètica i Bon Govern i amb posterioritat en va revisar i 
actualitzar el seu contingut aprovant-lo pel Ple del mes de juny de 2016. 
 
Atès que l’esmentat codi contempla l’existència de la Comissió d’Ètica i Bon Govern, 
integrada per set persones, tres amb caràcter fix, en funció del càrrec que ostentin, i 
quatre que aniran variant cada dos anys. 
 
Atès que darrerament s’han produït diferents canvis en les persones que figuraven en 
la comissió en funció del seu càrrec i que cal renovar també algunes de les persones 
que en formen part amb caràcter variable. 
 
Atesa la voluntat de desplegar els continguts recollits en el Codi d’Ètica i Bon Govern 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com una etapa més de la voluntat d’aquesta 
administració de treballar per una millor gestió municipal, tot reforçant el seu 
compromís amb la ciutadania i amb l’entorn. 
 
Fonaments de dret 
 
Art 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local pel que 
fa a la potestat d’autoorganització, atès que aquest codi estableix no solament les 
pautes i els principis que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tots els seus ens, 
entitats, organismes i empreses dependents han de respectar, sinó també per a la 
creació de la comissió de seguiment del compliment d’aquest codi. 
 
Art. 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 6 de juny de 2016, pel qual s’aprova la revisió i 
actualització del Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament  



 

 

 
ACORDA: 

 
“PRIMER. Aprovar la renovació d’alguns dels membres que formaran la Comissió 
d’Ètica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir dels diferents canvis soferts, 
d’acord amb que es recull en el punt setè del Codi d’Ètica i Bon Govern i que són:   
 

• Sra. M. Núria Plana Morata, en qualitat de Defensora de la Ciutadania. 
• Sr. Fèlix Matamala de Miguel, com a membre de les organitzacions sindicals 

municipals. 
• Sr. Manuel Cano Tebar, com a ciutadà. 

 
SEGON. Així doncs, la composició de la comissió quedarà definida per les set 
persones següents:  
 

• Sr. Fermín Ortega Vázquez, en qualitat de director de Recursos Humans. 
• Sra. M. Núria Plana Morata, en qualitat de Defensora de la Ciutadania. 
• Sr. Carles Anson i Massich, com a coordinador de la Unitat de Responsabilitat 

Social Corporativa.  
• Sr. Josep Gomariz Meseguer, en qualitat de membre dels Serveis Jurídics 

municipals. 
• Sr. Fèlix Matamala de Miguel, com a membre de les organitzacions sindicals 

municipals. 
• Sr. Josep Orriols Mas, en qualitat de treballador municipal. 
• Sr.  Manuel Cano Tebar, com a ciutadà. 

 
TERCER. Traslladar aquest acord a totes les persones interessades.”  
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), PP (1), Sra. Carmen Reina, 
    Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
    adscrits = 13 vots 
  Abstencions: CUP (5), C’s (1) i SOM VNG (2) = 8 vots 
 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

   7. JOVENTUT. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021. 
(Exp. 56/2017-JOV) 

 
 
 
 
 



 

 

Relació de fets 
 
1. Atès que els plans transversals són eines metodològiques estratègiques de 

l’administració per tal de coordinar, integrar i millorar l’eficàcia de les seves 
accions envers un col·lectiu determinat de ciutadans i ciutadanes. 

 
2.  Vist que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb diversos d’aquests 

instruments estratègics per atendre, entre d’altres, els col·lectius de persones 
grans, d’infància i adolescència, així com per aconseguir la igualtat real entre 
homes i dones, l’atenció a les drogodependències i la inclusió social. 

 
3.  Vist que el Pla Local de Joventut 2012-2016 va acabar la seva vigència i va ser 

prorrogat per Ple Municipal en data 12 de setembre de 2016 fins el desembre de 
2017.  

 
4.  Vist que per tal d’acomplir els terminis per a l’aprovació del nou Pla Local de 

Joventut (endavant PLJ) 2017-2021, segons estableix la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, per tal d’accedir a les línies de subvenció 
per part dels ajuntaments de tot el territori català, s’han dut a terme les diferents 
fases per a la seva elaboració: diagnòstic de la realitat juvenil del municipi i anàlisi 
de les polítiques de joventut municipals incloses al PLJ 2012-2016. 

 
5.  Vist que també s’ha comptat amb la participació de grups de treball formats per 

tècnics municipals de totes les regidories que des dels diversos àmbits treballen 
per al col·lectiu juvenil de la ciutat, de persones joves del municipi tant a nivell 
personal com del moviment associatiu de la ciutat i amb agents del territori que 
treballen en l’àmbit de la joventut des de diverses perspectives (socials, 
educatives, sanitàries, culturals, esportives). 

 
6.  Vist que fruit d’aquest treball col·laboratiu i d’una anàlisi exhaustiva de totes les 

dades recollides s’han establert les línies estratègiques d’atenció i acció municipal 
prioritària que se’n deriven i les accions més rellevants a abordar en els propers 
quatre anys, establint sistemes d’avaluació i seguiment de les mateixes, que 
confegeixen el document preliminar per a la seva aprovació inicial en el Ple 
municipal. 

 
7. Aquest document preliminar recull les aportacions realitzades per part dels grups 

municipals. 
 
8.  Vist l'informe tècnic i l'infome d'Intervenció. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Vist que poder accedir a les línies de subvenció de la Direcció General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya Disposar de Pla Local de Joventut vigent és fonamental, 
atès que, entre d’altres motius, els Serveis de Joventut dels ens locals necessiten un 
PLJ aprovat pel Ple Municipal. 
 



 

 

Vist allò que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
Vist allò que estableixen els articles 66.2 i 71.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. 
 
Decret 90/2013, de 29 de gener, per qual s'aprova el Pla nacional de joventut de 
Catalunya 2011-2020. 
 
Vista la proposta de la regidora de Joventut, d’acord amb les facultats que li reconeix 
el Decret de l’Alcaldessa de data 18 de juliol de 2017, de refosa de totes les 
delegacions efectuades a favor seu i que foren publicades en els BOPB de dates 14 
de setembre de 2015 i 31 de maig de 2017. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 

“ÚNIC. Aprovar el Pla Local de Joventut 2017-2021 que es troba a l'annex d'aquesta 
proposta.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Índex 
 
Introducció 
 
Metodologia 

 Metodologia per a la Diagnosi del PLJ de Vilanova i la Geltrú  

 Metodologia per al Disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 La participació en el Disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021  

Resum dels principals aspectes sorgits de l’anàlisi de la realitat i de les 
polítiques juvenils en la diagnosi per al PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 Recursos destinats a polítiques de joventut 

 Eix Emancipació 

 Eix Cohesió social 

 Eix Participació i Cultura 

El marc del PNJCat 2010-2020. Seguiment dels principis rectors  

 Participació i autonomia 

 Transformació 

 Transversalitat i integralitat. Interdepartamentalitat i interadministració 

 Qualitat 

Els principis del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

Bases del PLJ de Vilanova i la Geltrú i estratègia 2017-2021 

 Els objectius del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 La missió del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 Visió estratègica, eixos estratègics vinculats als reptes del PNJCat i 
 objectius estratègics del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 Actuacions segons reptes del PNJCat, objectius estratègics i objectius 
 operatius 

 Actuacions segons lideratge i responsabilització 

Fitxes d’actuacions 

 Eix estratègic Emancipació. Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria 
 educativa de les persones joves 

 Eix estratègic Emancipació. Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria 
 laboral de les persones joves 



 

 

 Eix estratègic Emancipació. Repte 3. Èxit en la transició domiciliària de 
 les persones joves 

 Eix estratègic Emancipació. Repte 4. Promoure una vida saludable de 
 les persones joves 

 Eix estratègic Cohesió social i convivència. Repte 7. Avançar cap a un 
 nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
 territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora 

 Eix estratègic Apoderament de les persones joves. Repte 5. Avançar 
 cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de 
 les persones joves en allò col·lectiu 

 Eix estratègic Apoderament de les persones joves. Repte 6. 
 Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 
 l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment 
 cohesionadors  

Avaluació 

 Què s’avalua? 

 Qui ho avalua? 

 Quan es realitza l’avaluació? 
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Introducció 
 
Vilanova i la Geltrú té una població total de 65.972 persones, segons dades 
del Padró a gener de 2017. Del total de la població, el 13,45% tenen edats 
compreses entre els 16 i els 29 anys, que correspon a la franja d’edat que 
denominem “joventut”. Tot i així, les polítiques de joventut s’adrecen a un 
segment de població força més ampli. Es contempla la intervenció de les 
polítiques de joventut també en l’adolescència, entre els 12 i els 15 anys i, en 
la franja d’edat les persones joves més grans, que tenen entre els 30 i 35 anys, 
sobretot pel que fa a àmbits com el treball, l’emprenedoria i l’habitatge. Per 
tant, les polítiques de Joventut municipals s’articulen i s’adrecen a prop d’un 
20% de la població del municipi. Tot i que en els darrers anys el número 
absolut de joves al municipi ha baixat, la tendència en els propers anys és de 
recuperar el pes específic d’aquest segment de població. 
 
 



 

 

 

Població de Vilanova i la Geltrú. 2017 

Dades de població desagregades per edats. De 0 a 
35 anys. 

DADES RELATIVES de la 
població de 0 a 35 anys sobre 

el TOTAL de la població 
 Homes Dones Total Homes Dones Total 

Població de 0 a 15  
anys 5593 5363 10956 8,48% 8,13% 16,61% 

Població de 16 a 29  
anys 4483 4389 8872 6,80% 6,65% 13,45% 

Població de 30 a 35  
anys 2477 2608 5085 3,75% 3,95% 7,71% 

Població de VNG  
de 0 a 35 anys 12553 12360 24913 19,03% 18,74% 37,76% 

Font: Elaboració pròpia 
 

El Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 (PLJ de Vilanova i la 
Geltrú 2017-2021) és un document viu i dinàmic de treball metodològic que 
recull les línies estratègiques, els objectius i les accions adreçades al jovent de 
Vilanova i la Geltrú en els propers anys. 
 
El PLJ de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 s’emmarca en el 
context del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat 2010-
2020) i fa seus els principis de participació, transformació, integralitat i qualitat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha fet en els darrers anys un gran esforç 
per ampliar el protagonisme i els recursos destinats al desenvolupament de les 
polítiques locals de joventut. 
 
Aquesta aposta obeeix a la consideració de la joventut com un àmbit 
estratègic i prioritari d’intervenció. 
 
En la legislatura 2003-2007 es crea la Regidoria de Joventut i en el següent període 
(2007-2011) es consolida amb una més gran atribució de recursos i competències, 
donant peu, per exemple, a la creació del Pla Local de Joventut 2009-2011 i 
articulant i posant en funcionament l’Oficina Jove Garraf, que ha anat 
consolidant serveis i recursos i esdevenint referent per al jovent de la ciutat i 
comarca. L’any 2012 es va posar en funcionament La Nau del Ferrocarril, un 
equipament de referència per a les entitats juvenils i culturals per a organitzar i 
autogestionar actes i activitats d’oci, a l’abast de tot el jovent de la ciutat i 
comarca. L’equipament es cogestiona amb les entitats i, alhora, facilita la 
interrelació i la participació activa en les polítiques de joventut del municipi en 
sentit ampli per part de les persones joves. Des d’aleshores ençà, la conjuntura 
social i econòmica ha anat canviant. 
 



 

 

Tot i que el pes específic de la població jove respecte el conjunt de la 
població de la ciutat ha baixat, en els propers anys es preveu un repunt i això 
significarà major incidència i transcendència de les persones joves en el 
conjunt de la societat. Les persones joves són actives i a la ciutat tenen un pes 
específic molt gran en les entitats i associacions. Entre el període del 2009 al 
2017 s’ha passat de treballar amb les 3 entitats juvenils que existien  a 
comptar-ne amb 24 constituïdes com a juvenils o com a culturals però 
conformades per persones joves majoritàriament. Moltes d’aquestes entitats 
formen part de la Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals, 
constituïda el 2014, i que esdevé un interlocutor directe entre el col·lectiu i 
l’administració. 
 
La crisi econòmica ha tingut repercussió en tots els àmbits, també en els 
serveis públics i en les polítiques de joventut, però, malgrat la dificultat i que 
els recursos assignats mai han estat sobredimensionats –ans al contrari-, s’han 
pogut desenvolupar polítiques de Joventut efectives i la “mirada jove” ha 
estat traslladada a la totalitat dels àmbits de treball de l’administració, 
facilitant el treball transversal amb major fluïdesa. 
 
El 2017, moment que es treballa en aquesta eina estratègica al servei dels i les 
joves de la ciutat, la corporació ha assignat les competències en matèria 
d’Infància i Adolescència a la Regidoria de Joventut. Aquesta nova tessitura 
obre portes i oportunitats per articular les polítiques socials en un continu i 
amb uns objectius sostinguts que facilitin major eficiència en àmbits tan 
importants en la constitució autònoma de la persona com són la salut, la 
formació, l’equitat, la cohesió social i la participació. Per tant, la vertebració 
entre el futur Pla Local d’Infància i Adolescència i aquest Pla Local de 
Joventut serà preceptiu i transcendent. 
 

Metodologia 

Metodologia per a la Diagnosi del PLJ de Vilanova i la Geltrú  

 
Per elaborar la diagnosi participativa del PLJ de Vilanova i la Geltrú s’ha 
realitzat un estudi exhaustiu de la documentació aportada pel consistori, 
s’han realitzat diverses sessions de treball amb les referents de l’equip tècnic, 
s’han dut a terme diverses sessions participatives i un qüestionari, tant per a 
majors de 18 anys com a per a menors de 18 anys. 
 
Les fases de la diagnosi participativa han estat les següents:  
 



 

 

Plantejament 

Aquesta primera fase de treball ha consistit en una fotografia i una primera 
exploració del territori i la realitat en la qual es proposa la intervenció. Per a 
fer-ho,  en primer lloc s’han abordat diverses dades sociodemogràfiques del 
municipi,  i del col·lectiu de joves específicament. Posteriorment s’ha realitzat 
un primer anàlisi sobre el territori i els agents que estan en contacte o que 
formen part d’aquest col·lectiu. 
S’han realitzat trobades amb l’equip tècnic per ampliar aquesta fotografia 
obtinguda a partir de les dades estadístiques i l’anàlisi de documentació, i 
que han permès anar detectant quins són els actors principals de les 
polítiques de joventut, quina relació hi ha entre ells i quines influències 
exerceixen. 
 
Anàlisi 

En aquesta segona fase s’ha realitzat una anàlisi més exhaustiva de la realitat, 
on s’ha detectat quines són les necessitats i les problemàtiques que tenen els 
joves del municipi, al mateix temps que s’ha cercat quines són les mesures, 
eines o recursos, etc., a través de les quals es dóna resposta actualment a les 
mateixes. 
 
Així doncs, aquesta segona fase s’ha dividit en dos moments, un primer 
moment d’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) i un segon moment d’anàlisi de les 
polítiques de joventut (APJ). 
 

Anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) 

De l’anàlisi de la realitat juvenil, cal remarcar-ne la part participativa i l’anàlisi 
de dades sociodemogràfiques extretes de les principals fonts disponibles. A 
més de la participació del col·lectiu de joves i agents implicats, es realitza una 
anàlisi estadística, que ens permet complementar i acabar de perfilar una 
radiografia del col·lectiu jove del municipi i d’obtenir els principals indicadors 
que els caracteritzen. Per això, es van consultar un seguit de fonts oficials: 
 

• Cens de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) 
• Padró de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) 
• Programa Hermes (Informació Estadística Local) de la Diputació de 

Barcelona 
 

En aquesta fase, es realitzen 10 sessions participatives amb diversos tècnics, 
joves i agents implicats i un qüestionari en línia adreçat a la població jove.  
 
El qüestionari, a més de ser una eina participativa disponible a la web 
municipal, també ha estat dinamitzat per la Regidoria de Joventut als centres 
de secundària de la ciutat, per tal d’abarcar un ventall més ampli de 
persones joves.  



 

 

 
Els centres que han participant en la dinamització del qüestionari i que han 
abarcat un nombre prou representatiu de joves han estat:  
 

• Institut Dolors Mallafré 
• Institut Joaquim Mir 
• Institut Baix a Mar 
• Divina Providència 
• Escola Pia 
• El Cim 
• Sant Bonaventura 
• Sta. Teresa de Jesús 
• Escola municipal d'ART 

 
A continuació es presenten les xifres de participació dels qüestionaris: 
 

Qüestionari per a menors de 18 anys Qüestionari per a majors de 18 anys 

 

 



 

 

 

Anàlisi de les polítiques juvenils (APJ) 

L’anàlisi de les polítiques de joventut s’ha basat principalment en el document 
marc de l’anterior PLJ 2012-2016, del qual se n’ha realitzat una part 
d’avaluació i, principalment, un anàlisi exhaustiu gràcies a les matrius d’anàlisi 
i avaluació que es van lliurar a totes els responsables dels diversos serveis que 
han participat en la implementació i l’execució de les actuacions que s’hi 
plantejaven.  
 

Metodologia per al Disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 
Per elaborar el disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 s’han tingut en 
compte les conclusions extretes de la diagnosi, que han dibuixat els eixos 
estratègics, els objectius i les actuacions per als propers anys.   
 
Les fases de l’elaboració del disseny han estat les següents:  
 
Formulació d’estratègies i objectius 

En aquesta etapa s’han treballat els objectius que es volen assolir amb el 
desplegament del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021, a partir de les 
conclusions i les situacions amb necessitat de canvi detectades a la diagnosi. 
Aquests objectius pretenien ser coherents i realistes. 
 
En aquesta fase hi ha intervingut els caps de servei, l’equip referent de la 
Regidoria de Joventut, grups de joves i membres de la societat local. 
 
Amb els caps de servei i l’equip referent de joventut s’ha treballat de manera 
interna. S’ha fet arribar als caps de servei les fitxes amb els resultats de la 
diagnosi,per tal que puguin fer una primera aproximació als objectius i línies 
estratègiques a seguir, i les fitxes de treball, per tal que es pugui incloure ja en 
un primer moment les actuacions plantejades en un inici per al Pla Local de 
Joventut 2017-2021. 
 

Documentació utilitzada 

� Presentació informativa dels resultats de la diagnosi per àmbits. 
� Fitxes informatives sobre els resultats de la diagnosi per àmbits. 
� Orientacions per al disseny (línies estratègiques). 
� Fitxes de treball per a la formulació d’actuacions concretes. 

Amb els grups de joves i membres de la societat local es van organitzar cinc 
sessions participatives. 
 



 

 

 
Anàlisi participada de la realitat juvenil 

Sessions i qüestionaris Participants 

Sessió d’anàlisi de la realitat juvenil amb entitats de la 
Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals 

14 persones (8 
entitats) 

Sessió per al disseny del Pla Local de Joventut i el futur de la  
gestió de la Nau del Ferrocarril 

26 persones  

Sessió amb agents clau 13 persones 

Sessió amb joves representants de partits polítics 4 persones 

Sessió 1 amb joves representants del Boca Orella 20 persones 
Sessió 2 amb joves representants del Boca Orella 

Sessió sobre Educació i Formació amb tècnics municipals 14 persones 

Sessió sobre Participació, Immigració i Oci amb tècnics 
municipals 

16 persones 

Sessió sobre Salut amb tècnics municipals 14 persones 

Sessió sobre Ocupació i Treball amb tècnics municipals 9 persones 

Sessió general amb tècnics municipals, caps de servei 14 persones 

Qüestionari per a joves menors de 18 anys 384 respostes 

Qüestionari per a joves majors de 18 anys 104 respostes 

Font: Elaboració pròpia 

 
La Federació Coordinadora d’entitats Juvenils i Culturals de Vilanova i la 
Geltrú va fer la convocatòria, oberta ales entitats que en formen part i a tota 
la ciutadania. En aquesta sessió hi van assistir 26 persones a títol individual, la 
Cap de Servei de la Regidoria de Joventut i la Coordinadora Tècnica de 
Projectes i Activitats de la Regidoria de Joventut.  
 
Aquesta reunió estava dividida en dues parts. La primera estava centrada en 
el pla local de joventut, en la qual es van presentar els resultats de la diagnosi, 



 

 

es van explicar les línies estratègiques i es van demanar aportacions a les línies 
estratègiques.  
 
La segona part, estava centrada en una de les línies estratègiques: la 
substitució de la Nau del Ferrocarril. En aquesta segona part es van debatre 
les propostes presentades per l’Ajuntament de Vilanova. 
 

Documentació utilitzada 
 

� Presentació informativa dels resultats de la diagnosi per àmbits. 
� Fitxes de treball per a la priorització d’objectius i recollida de 

propostes. 
� Documents: Mapa de la ciutat amb els terrenys municipals 

disponibles. 
� Plànol de planta del darrer projecte que es va dissenyar per a la 

Nau de Dradisa. 
� Aportacions i resultats del procés participatiu que es va realitzar 

el 2011 per a un equipament que no es va arribar a construir. 

 

Formulació d’actuacions 

En aquesta segona fase s’han llistat i descrit les actuacions que es pretenen 
desplegar per tal d’assolir els objectius estratègics plantejats. Per a fer-ho calia 
tenir present la realitat en la qual s’intervindrà i la disponibilitat de recursos, 
tant humans, tècnics, o econòmics dels quals disposa l’Ajuntament en 
matèria de joventut. A partir de les necessitats i problemàtiques detectades i 
els objectius plantejats, les àrees implicades en polítiques de joventut han 
formulat les actuacions, que s’han recollit i sistematitzat. 
 
En una segona etapa d’aquesta fase s’ha fet la devolució de les fitxes a les 
àrees implicades per tal de validar-les.  
 
Un cop  han estat validades s’han enviat a tots els grups municipals per tal de 
recollir-ne les seves aportacions. 
 

Disseny de l’avaluació 

Finalment, en aquesta tercera i última fase, s’ha dissenyat l’avaluació del Pla 
Local de Joventut. Per a fer-ho, en primer lloc, s’ha identificat als actors 
rellevants que participaran en l’avaluació; en segon lloc, les necessitats 
informatives i preguntes d’avaluació i en tercer lloc, i a partir de les preguntes 
d’avaluació s’han definit els indicadors que han de permetre avaluar el 
procés i el seu resultat. Un cop definits els indicadors també s’estableixen els  
mecanismes de recollida i anàlisi dels mateixos, que s’han treballat i 
consensuat amb l’equip referent de joventut de l’Ajuntament, de forma que 



 

 

el procés d’avaluació sigui fàcil i senzill de dur a terme, assegurant el seu 
seguiment i viabilitat. 
 

La participació en el disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 
El procés de diagnosi i de disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú per als 
propers anys, ha tingut en compte la participació del col·lectiu de persones 
joves del municipi, els caps i tècnics municipals i altres agents socials implicats 
i estretament relacionats amb la realitat juvenil. Així doncs, s’han realitzat un 
total de 10 sessions participatives en la fase de diagnosi, s’ha posat a 
disposició dels joves un qüestionari en línia i s’ha realitzat una última sessió 
participativa amb persones i entitats juvenils en la fase de disseny.  
 
 

Resum dels principals aspectes sorgits de l’anàlisi de 
la realitat i de les polítiques juvenils en la diagnosi per 
al PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 
En aquest apartat es presenten algunes conclusions rellevants extretes 
d’aquells aspectes que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar les noves 
polítiques de joventut per als propers anys. Els aspectes que es recullen aquí 
corresponen a mancances detectades, dades sociodemogràfiques que 
indiquen la necessitat d’una actuació concreta o bé situacions de tensió 
sorgits de l’anàlisi de la realitat juvenil durant el procés de diagnosi. També 
s’assenyalen alguns aspectes positius que ajuden a reforçar la reformulació, el 
disseny o la continuïtat de certes polítiques.   
 
Per la seva banda, tots els altres aspectes detectats en l’estudi es poden 
consultar en el document de diagnosi i també són una bona eina per a 
l’anàlisi de les polítiques de joventut que s’han estat desenvolupant fins al 
moment.  
A continuació es presenten alguns titulars respecte a recursos destinats a 
polítiques de joventut, per una banda, i respecte als 3 eixos treballats en 
l’anterior Pla Local de Joventut, que són: Emancipació, Cohesió social i, 
finalment,Participació i cultura.   
 

Recursos destinats a polítiques de joventut 
 

� Durant 2016 s’han atès a 10.451 persones que han rebut 23.307 serveis o 
tràmits per part de l’Oficina Jove Garraf. Això suposa un increment de 
2.215 persones ateses i un increment en els serveis prestats, de més de 



 

 

7.637 respecte l’any 2015. Concretament, el 2016 hi ha hagut 9.119 
consultes al SIJ.  

� El percentatge de joves entre 16 a 29 anys és superior a Vilanova i la 
Geltrú respecte a la comarca del Garraf i representa el 13,45% de la 
població.  Segons dades relatives de la població de 0 a 35 anys, 
aquesta franja representa el 37,76% sobre el total de la població 
vilanovina. 

� El pressupost de la Regidoria de Joventut sobre el total de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, que l’any 2017 és de 74.547.964, representa 
només el 0,53%.  

� Pèrdua de presència de l’Oficina Jove i la Regidoria de Joventut als 
instituts i  centres d’ensenyament secundari en general. Desaparició del 
programa Boca Orella per manca de recursos humans i disminució 
puntual de les xerrades realitzades als instituts.  

� No es disposa d’un equipament de centralitat i de referència únics. 
L’edifici de l’Oficina jove també es destina a activitats d’altres serveis.  

� La branca de projectes i programes de la Regidoria de Joventut 
compta amb pocs recursos humans i no es poden desenvolupar 
algunes funcions previstes per aquesta branca de la regidoria. Hi ha 
dues places vacans d’educadors/es socials per cobrir la intervenció en 
medi obert i als instituts i centres de secundària, que no es cobreixen, a 
més de la figura d’un tècnic superior vacant en la part de programes 
transversals.  

 
Eix Emancipació 
 

 Educació i formació 
 

� Pel que fa a equipaments educatius, Vilanova i la Geltrú compta amb 
una àmplia oferta de centres, tan públics com privats, per a tots els 
ensenyaments, des de l’educació infantil fins a la universitària, passant 
pels cicles formatius. 

� Els joves de Vilanova i la Geltrú valoren positivament l’oferta educativa 
que té la ciutat. Assenyalen que hi ha una bona i variada oferta. 

� Hi ha certa segregació de l’alumnat en funció de la situació 
socioeconòmica i el país de procedència. També en aquest sentit es 
valora que manquen recursos per atendre la diversitat a l’aula i 
recursos formatius adreçats a les famílies.  

 
 

 Ocupació 
 



 

 

� Necessitat d’ampliar l’Assessoria d’emprenedoria. Actualment només 
es disposa de 10 hores d’assessoria d’emprenedoria al mes i l’últim any 
hi ha hagut un increment de les demandes en aquest servei. S’han 
realitzat 40 assessoraments, amb 23 projectes més que al 2015 i s’ha 
creat una empresa.  

� Tot i que la taxa d’atur juvenil ha disminuït, al desembre del 2016 
representa el 19,3% dels joves que tenen entre 16 i 34 anys. 

� La taxa d’atur baixa en els períodes estivals, en tots els grups d’edat. 
Això es pot explicar pel paper del sector del turisme i serveis com a 
generador de llocs d’ocupació per a joves. Llocs de treball, però, que 
són temporals i provoquen aquests repunts en la taxa d’atur un cop ha 
passat la temporada.  

� A Vilanova i la Geltrú el gran gruix dels joves aturats presenten un nivell 
formatiu corresponent a l’educació general (59%). 

� Necessitat d’ampliar l’Assessoria Laboral, que ocupa només un 50% de 
la jornada de la persona que s’hi dedica. Això vol dir que no acaba de 
consolidar-se, de moment, perquè no s’hi destinen més esforços.  

 
 

 Habitatge 
 

� Falten lloguers a preus assequibles i cal un augment de l’oferta de 
lloguer. 

� La comarca del Garraf presenta uns preus mitjans de renda mensual 
del lloguer superiors al de Catalunya.  

� El preu mitjà de renda mensual del lloguer a Vilanova i la Geltrú va 
experimentar importants crescudes del especialment el període 2006-
2009 i segueix pujant a partir del 2015.  

 
 

 Salut 
 

� Dels joves que han participat al qüestionari en línia, més del 64% afirma 
practicar esport molt o força sovint. Entre les respostes s’observen 
diferències significatives entre els menors i majors de 18 anys. En la 
primera franja d’edat afirmen practicar esport de manera més 
habitual. 

� Es disposa de diversos equipaments esportius, ja sigui per la pràctica 
d’esport de manera més formal mitjançant equips o competicions 
organitzades o per activitats individuals i més espontànies com a 
l’skatepark, Cruyff Court o les instal·lacions d’street work out. Es valora 



 

 

que els equipaments que hi ha a la ciutat estan molt bé, però 
s’assenyala que alguns dels que estan a l’aire lliure estan en mal estat. 

� Si ens fixem en les conductes de risc (drogues, alcohol), es valora 
negativament l’abús a l’alcohol i les drogues, i es percep que aquest 
abús ha augmentat. L’alcohol s’associa a l’oci nocturn. 

 

Eix Cohesió social 
 

 Convivència i Igualtat 
 
� Arrelament dels joves a Vilanova i sentiment de pertinença. De l’anàlisi 

del qüestionari se’n desprèn que un 58% dels joves que responen que sí 
a la pregunta de si els agradaria seguir vivint a la ciutat. A més a més, 
un 60% dels joves pensen que podran seguir fent-ho. 

� Els joves fan servir el carrer com a espai de trobada, cosa que a 
vegades provoca conflictes amb els veïns a nivell de soroll. 

� Manca d’una figura de la Regidoria de Joventut amb presència a 
nivell comunitari, per tal de vincular els joves a l’Oficina Jove i a 
l’administració i que pugui actuar com a intermediari i mediador.  

 
 

 Desenvolupament sostenible i mobilitat 
 

� De les sessions participatives es considera que la situació geogràfica de 
Vilanova i la Geltrú és bona. Té Barcelona i Tarragona a prop, té mar, 
ferrocarril... 

� Les comunicacions interurbanes entre Vilanova i les zones del Penedès i 
El Garraf s’haurien de millorar. La dificultat de disposar d’una bona 
xarxa de transport públic cap a l’Alt Penedès limita les oportunitats de 
treball dels joves.  

 

Eix Participació i Cultura 
 

 Cultura, oci i lleure 
 

� A nivell cultural es destaquen els diferents fires, festes i festivals que hi ha 
a la ciutat, que es consideren de primer nivell. De tots ells, les entitats 
culturals i juvenils són especialment actives en l’organització de les 



 

 

celebracions i festivals, molt ben valorats no només a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú sinó també a la resta del territori.  

� Demanda d’un equipament juvenil que disposi de sala polivalent per 
poder-hi realitzar activitats de tot tipus. Segons la demanda dels joves, 
aquest espai hauria de ser exclusiu per a joves, fet que permetria que 
el sentissin seu i, per tant, més arrelats, i hauria de permetre 
desenvolupar-hi tot tipus d’activitats: des de les que es podrien 
organitzar com a casal de joves municipal fins a activitats d’oci 
nocturn.   

� Manca d’oferta d’oci per joves. Es demana un cinema, ja que 
actualment a la ciutat no n’hi ha cap. La programació es fa de forma 
rotativa al Teatre Principal i al Círcol Catòlic, però no cobreix tots els 
caps de setmana. Els joves fan servir el carrer com a espai de trobada, 
cosa que a vegades provoca conflictes amb els veïns a nivell de soroll. 

� Pèrdua de la Nau del Ferrocarril deguda al final de la cessió d’aquest 
espai efectuada pel Museu del Ferrocarril, el mes de maig del 2019. 
Aquest fet es viu com una pèrdua tant per l’espai físic en sí com per  la 
gestió que se’n fa per part de les entitats juvenils i culturals.  

 

 Participació 
 

� Hi ha un teixit associatiu ric i divers, amb moltes propostes d’acció que, 
a més, es desenvolupen amb èxit. Hi ha molt teixit cultural, d’oci i de 
cultura popular que esdevé un patrimoni immaterial i humà de gran 
valor distintiu de Vilanova i la Geltrú i que cal preservar. 

� Existència d’una coordinadora d’entitats juvenils: la Federació 
Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals. Aquesta Coordinadora es 
va formar el 2014 amb l’objectiu de fer de punt d’unió entre les entitats 
que en formen part i l’ajuntament, i també entre elles mateixes. La 
Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals cogestiona la 
Nau del Ferrocarril juntament amb l’Ajuntament. 

� Les entitats, sobretot les de cultura popular, juguen un paper important 
com a elements integradors i cohesionadors ja que es considera que 
acullen tant a persones nouvingudes com a persones en risc d’exclusió, 
per la seva gran capacitat organitzadora i mobilitzadora, arribant a 
totes les franges d’edat de la població.   

� El teixit associatiu manté una comunicació fluida amb la Regidoria de 
Joventut, que els dóna suport en allò que requereixen, però els 
responsables d’entitats també fan palesa la necessitat d’habilitar 
mecanismes formals de comunicació, coordinació i foment de la 
participació del teixit social en la definició de polítiques municipals, 
també en l’àmbit juvenil. Les entitats juvenils expressen estar a 



 

 

l’expectativa davant les respostes rebudes per part de l’administració 
en algunes qüestions relacionades amb la gestió de la Nau del 
Ferrocarril i altres situacions de conflicte relacionades amb 
l’organització d’activitats.   

� Es percep que creix l’associacionisme entre el joves però malgrat tot, 
s’expressa dificultat per poder arribar a tots els sector juvenils 

 

El marc del PNJCat 2010-2020. Seguiment dels 
principis rectors 
 
L’elaboració del Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
s’emmarca en principis i valors més generals, provinents del marc específic 
recollit a la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut que regula 
el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020.  
 
El desplegament d’aquest pla local a partir d’aquests principis i valors ens 
permet connectar la realitat local de les polítiques de joventut  amb la realitat 
que viu el conjunt de Catalunya i, per tant, treballant des de Vilanova i la 
Geltrú amb programes, serveis, recursos i actuacions que s’emmarquen en un 
relat global de quin impacte han de tenir les polítiques de joventut, què 
entenem per joventut i quines són les seves necessitats.  
 
Així doncs, tal i com especifica la llei anteriorment esmentada per polítiques 
de joventut entenem les intervencions dels agents que atenen les necessitats 
en els diversos àmbits de la vida de les persones joves, especialment les que 
es troben en una situació de més vulnerabilitat social. En aquesta línia i seguint 
amb l’especificació de termes, per persones joves s’entén amb caràcter 
general, el conjunt de persones d'entre setze i vint-i-nou anys amb residència 
a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes polítiques es poden ampliar 
aquests límits d'edat per a adaptar-los a la realitat social i als objectius a 
assolir. 
 
Per tant, la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, estableix 
que aquestes han de fer possible l’emancipació juvenil, és a dir, que els joves 
puguin construir un projecte de vida propi sobre la base de l’autonomia 
personal i l’exercici de la plena ciutadania. I al mateix temps, aquestes 
polítiques s’han de construir i desenvolupar amb la participació dels joves, és 
a dir, amb tot un conjunt d'accions i de processos que generin capacitat en 
els joves per a decidir llur entorn, llurs relacions i llurs possibilitats de 
desenvolupament personal i col·lectiu, per a intervenir-hi i per a transformar-
los.  
 



 

 

Conseqüentment, les polítiques de joventut que recollirà aquest pla seguiran 
el lideratge que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, i 
per tant malgrat tenir una visió específica i concreta centrada en la realitat 
de Vilanova i la Geltrú, s’alinearan amb la visió general, que dibuixa un 
escenari futur concretat en tres punts:  
 
1. Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes 

de vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...) 
entenent que aquesta és la major garantia d’un futur millor per al conjunt 
de la societat.  

2.  Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les 
expectatives i les possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de 
vida.  

3.  Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 
protagonista en el desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); 
que aposti per un creixement qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i 
els moviments juvenils, organitzats com a aposta estratègica perquè el 
conjunt de la ciutadania, i també les persones joves, tingui capacitat per 
incidir sobre el funcionament de la societat i traslladar la seva visió del 
món.  

 
Per tant, per poder fer realitat aquest escenari les polítiques que es 
desenvolupin han de seguir sempre una finalitat, és a dir, han de tenir present 
una missió. Aquesta missió es pot concretar en dues línies específiques:  
 
-  Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a 

la diversitat de formes i models de vida.  
-  Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu 

paper actiu com a ciutadans en el conjunt de la societat, oferint espais per 
a la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats per 
donar rellevància a la seva visió del món.  

 
En aquesta línia, és tant important on volem arribar amb la realització del Pla 
Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú com els principis que se seguiran per 
arribar-hi. Els principis marquen els valors que reflectiran les actuacions a 
desenvolupar i l’estil que es vol seguir al realitzar-les. Uns principis d’actuació 
establerts per la llei de polítiques de joventut i que es defineixen de la següent 
forma: 
 
 

Participació i autonomia 
 
L'actuació en matèria de joventut ha de tendir a facilitar les condicions 
bàsiques necessàries per a l'emancipació de les persones joves, construint una 
cultura participativa i facilitant que les persones joves, en els diferents àmbits 



 

 

socials, es puguin vincular als processos de presa de decisions i a les entitats 
juvenils i en formin part.  
 
L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir capacitat de 
decisió i gestió sobre els afers públics i potenciar la corresponsabilitat en el seu 
exercici. Els joves han de poder participar en les polítiques públiques, per si 
mateixos o per mitjà d'entitats, per a prendre part en el disseny de les 
polítiques socials destinades a les persones joves. 
 

Transformació 
 
L'actuació administrativa en matèria de joventut ha d'incorporar com a base 
per a la construcció de les polítiques de joventut la innovació permanent, 
l'aprenentatge social, l'experimentació i la negociació. 
 

Transversalitat i integralitat. Interdepartamentalitat i interadministració 
 
És un deure de les administracions públiques catalanes amb competència en 
aquesta matèria la coordinació, la cooperació i la planificació de les 
polítiques de joventut, tant pel que fa al disseny com a l'execució. 
  
Amb aquest objectiu, pel desplegament de les mesures d’aquest pla es 
promourà el treball interdepartamental a l’Ajuntament, tant a nivell tècnic 
com polític, i també s’establiran mecanismes de coordinació amb d’altres 
administracions que presten serveis i recursos als i les joves de Vilanova i la 
Geltrú, com el Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya o la Diputació 
de Barcelona.  
 

Qualitat 
 
Els programes i les actuacions adreçats als joves han d'estar dotats dels 
recursos suficients per a assolir els objectius previstos, donant-los un ús 
adequat a la seva finalitat i gestionant-los amb responsabilitat, per tal d’assolir 
eficiència, eficàcia i gestió responsable. Lespolítiques de joventut han de 
respondre a les necessitats detectades. A més, les polítiques de joventut s'han 
de planificar des de la proximitat, tot garantint-ne la plena eficàcia i 
l'execució. 
 
 
 



 

 

Els principis del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 

En l’actualitat, el marc general de les polítiques de joventut a Vilanova i la 
Geltrú es concreta en els següents principis: 
 
- A nivell substantiu, una aposta per les polítiques de ciutadania. Això és, 
polítiques que tenen inherent a la seva filosofia una visió complementària i 
integradora entre les polítiques afirmatives (d’apoderament i suport a les 
persones joves en la seva pròpia iniciativa i interessos) i les polítiques de 
transició (aquelles que posen al seu abast els serveis i recursos per a garantir la 
seva transició efectiva a la vida adulta amb igualtat de condicions). Aquestes 
polítiques contemplen la participació, la interlocució, l’acompanyament i la 
capacitació com a mecanismes propis d’intervenció.  
 
- A nivell operatiu, el ple suport a polítiques transversals i no exclusivistes, que 
necessiten del treball coordinat, consensuat i cooperat entre regidories i 
administracions. Són polítiques transversals en la mesura que atenyen i tenen 
incidència en les persones, entenent-les des de la una vessant 
multidimensional, integral i complexa, i tenint presents les situacions diverses 
que poden confluir en un moment determinat. 
 
- A nivell estratègic, polítiques a curt, mig i llarg termini, donant importància a 
la intervenció en la realitat actual, perquè actua sobre les necessitats i 
interessos presents dels ciutadans i de les ciutadanes joves (“polítiques de 
present”), i alhora tenint molt present l’impacte que aquestes polítiques tenen 
en el desenvolupament a mig i llarg termini de les persones i de la ciutat. Són, 
per tant, també “polítiques de futur”, en la mesura que incideixen-  i fins i tot 
poden condicionar- sobre la qualitat de vida dels ciutadans i de les 
ciutadanes que s’incorporaran a la vida adulta. 
 
A més, des de la regidoria de joventut es destaquen diferents elements que 
són constitutius del tarannà amb el que es planteja la intervenció amb joves. 
Subratllem l’aplicació del principis de: transparència, proximitat, cooperació, 
creativitat, innovació, responsabilitat, qualitat, integració, accessibilitat, 
implicació i participació. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Bases del PLJ de Vilanova i la Geltrú i estratègia 2017-
2021 
 

Els objectius del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 

L’objectiu general del Pla Local de Joventut és planificar de forma 
estratègica i participada les polítiques de joventut que es desenvoluparan a 
la ciutat en els propers quatre anys.  
 

La missió del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 
Quan parlem de la missió del Pla Local fem referència a la finalitat última 
d’aquest document estratègic per a la ciutat. 
 
La missió inspira, per tant, el conjunt d’objectius i també les actuacions que es 
duran a terme. Així, podem dir que la missió central del Pla Local de Joventut 
de Vilanova i la Geltrú és:  
 

“Possibilitar que els joves visquin amb plenitud la condició juvenil, de 
manera que, durant aquest període de la vida remarcablement 
llarg i intens, tinguin al seu abast tots els recursos que els permetin 
escollir i desenvolupar per si mateixos el seu projecte vital amb 
igualtat de condicions.” 

 

Destinataris del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 
Els destinataris d’aquesta pla són les persones joves de Vilanova i la Geltrú. Si 
partim del límits d’edat que planteja la Llei de Polítiques de Joventut de 
Catalunya (LPJC), aquesta limita la joventut entre els 16 i els 29 anys d’edat. 
Tot i així, el PNJ el PNJCat 2020 manté la referència de 16 a 29 anys però deixa 
oberta la definició en funció de cada realitat i de cada política i programa 
concret, per tal de flexibilitzar el marge i poder abarcar més realitats. En el cas 
de Vilanova i la Geltrú, se segueix el mateix criteri d’edat però s’amplia de 14 
a 35 en alguns serveis i programes determinats.  
 



 

 

 

Visió estratègica, eixos estratègics vinculats als reptes del PNJCat i 
objectius estratègics del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 
A continuació es representen, de manera esquemàtica, els tres eixos 
estratègics establerts per als propers anys i que basen l’estructura de les 
actuacions plantejades en el PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021. Aquests 
eixos s’han extret a partir del procés d’anàlisi de la realitat i de les polítiques 
de joventut de Vilanova i la Geltrú.   
 
 

Esquema 1. Eixos estratègics del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 
 

 
 
 
 
 
A la taula següent, es presenten aquests eixos estratègics en el marc dels 
reptes del PNJCat 2010-2020 i els objectius estratègics corresponents.  
 



 

 

Eixos, reptes i objectius estratègics del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 

Eixos Reptes PNJCat 2010-2020 Objectius estratègics 2017-2021 

Emancipació 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria educativa de les 
persones joves. 
 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral de les persones 
joves. 

Repte 3. Aconseguir l’èxit en 
transició domiciliària de les 
persones joves. 

Repte 4. Promoure una vida 
saludable de les persones joves. 

1.1. Facilitar l’accés 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. 

1.2. Millorar l’ocupabilitat dels joves del 
municipi propugnant una inserció laboral 
de qualitat. 

1.3. Promoure estils de vida saludable 
entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut 
en tots els àmbits que afecten a les 
persones joves. 

Cohesió 

social, 

sostenibilitat 

i innovació 

Repte 7. Avançar cap a un nou 
model de país i de societat 
cohesionada, vertebrada territorial-
ment, sostenible, inclusiva i 
innovadora en les formes 
d’organització col·lectiva. 

2.1. Promoure mesures de foment de la 
convivència ciutadana i la inclusió social 
dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, 
evitant qualsevol tipus de discriminació. 

2.2. Afavorir la conscienciació, la 
sensibilitat i l’acció de les persones 
joves  envers el medi ambient. 

Apoderament 

de les 

persones 

joves 

Repte 5. Avançar cap a 
l’autonomia, el desenvolupament 
personal i la participació de les 
persones joves en allò col·lectiu. 

Repte 6. Universalitzar la cultura 
entre la població juvenil: treballar 
perquè l’oferta cultural respongui 
als objectius educatius i socialment 
cohesionadors. 

3.1. Fomentar l’associacionisme juvenil i 
la participació de les persones joves. 

3.2. Millorar l’accés a la informació i 
l’assessorament de les persones joves i 
incrementar els canals de comunicació.  

3.3. Facilitar l’accés a la cultura de les 
persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural.  

 

 
   



 

 

Actuacions segons reptes del PNJCat, objectius estratègics i objectius operatius 

EIX REPTE OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS NÚM ACTUACIÓ PÀGIN
A 

EMANCIPACIÓ 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria educativa de les 
persones joves 

Facilitar l’accés 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. 

Impulsar i fomentar mesures per a 
la millora del rendiment escolar 
dels alumnes matriculats als 
centres de secundària de la ciutat.  

1 
Pla d’animació educativa 
secundària 47 

2 Pla d’Absentisme Escolar 48 
3 Pla d’animació a la lectura 49 
4 Projecte FAR 50 
5 Centre Obert Joves 51 

6 

“Descobreix la biblioteca” i 
“Fonts d’informació per a la 
realització del treball de 
recerca” 

52 

Ampliar les oportunitats de 
formació dels joves de la ciutat 

7 Projecte Tastets 53 

8 Aules d’estudi 54 

9 Plataforma virtual de 
formació i aprenentatge 55 

10 Assessoria d’Educació i 
formació de l’Oficina Jove 

56 

11 Xerrades d’orientació 
educativa de l’Oficina Jove 57 

12 
 

Cicle de xerrades 
educatives 58 

Donar suport a la tasca educativa 
de les famílies i als professionals 
relacionats amb el món educatiu 

13 Zona educació 59 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral de les 

Millorar l’ocupabilitat dels joves 
del municipi propugnant una 

Generar i facilitar l’accés a 
recursos que ajudin els joves a 

14 Projecte Mati, OTL Garraf 63 

15 Assessoria de treball de 64 



 

 
persones joves inserció laboral de qualitat maximitzar les seves condicions 

d’ocupabilitat 
l’Oficina Jove 

16 Programa de Garantia 
Juvenil 65 

17 Projecte educatiu de 
l’Oficina Jove 66 

18 
Xerrades: Voluntariat a 
l'estranger 67 

19 Habilitats emprenedores. 
Oficina Jove 68 

20 Xerrades d’orientació 
laboral de l’Oficina Jove 69 

21 Cooperació amb l’OTG 
local 

70 

Afavorir la inserció laboral dels  
joves del municipi 

22 
Servei prelaboral adreçat a 
persones amb problemes 
de salut mental 

71 

23 Projecte TIMOL  72 

24 TRÀNSIT 73 

25 PFI Adaptat 74 

26 
PFI_PTT (Programa de 
formació i inserció. Pla de 
transició al treball) 

75 

27 Joves per l’ocupació (JPO) 76 

28 Fem ocupació per a joves 
(FOJ) 77 

29 Programa Integrals 78 
30 FOAP 79 

31 
Escola de formació 
aeronàutica de Vilanova i la 
Geltrú (EFAV) 

80 

32 

Creació d’ocupació 
vinculada a nous sectors 
relacionats amb les noves 
tecnologies TIC 

81 

33 Servei de Suport a 
l’emprenedoria 

82 



 

 

34 Assessoria d'emprenedoria 
de l'Oficina Jove 83 

35 
Assessoria de Mobilitat 
Internacional de l'Oficina 
Jove 

84 

36 Espais de recerca de feina 85 

37 Servei d’intermediació 
laboral de l’IMET 86 

38 Crea&Co 87 
39 Creació d’un Fab Lab 88 

Repte  3.  Aconseguir  l’èxit  en  
transició  domiciliària  de  les 
persones joves 

Proporcionar recursos que 
redueixin les dificultats d’accés a 
l’habitatge per part dels joves 

Afavorir l’emancipació residencial 
de qualitat 40 Assessoria d'habitatge de 

l'Oficina Jove 91 

Repte 4. Promoure una vida 
saludable de les persones joves 

Promoure estils de vida 
saludable entre les persones 
joves i disminuir les conductes de 
risc associades a la salut en tots 
els àmbits que afecten a les 
persones joves. 

Promoure l’activitat física com a 
pràctica habitual entre els joves: 
Foment de l’esport diversificant 
disciplines i potenciant aquelles 
més alternatives i noves 

41 Juanita’s Vilanova Beach 
Sports Festival 95 

42 Patis oberts 96 

43 Campanya de prevenció de 
riscos associats a la festa 97 

44 
Taller de prevenció dels 
accidents de trànsit- La 
conducció més segura 

98 

45 

Taller de prevenció dels 
trastorns de la conducta 
alimentària: acceptar-se tot 
un repte 

99 

Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àmbits que afecten a les persones 
joves 

46 Punts de salut 100 

47 Assessories de salut. 
(Sexualitat i drogues) 101 

48 Programa de prevenció del 
consum de drogues 102 

49 Tallers de prevenció del 
consum de drogues 103 

50 Programa d’educació 
afectiva i sexual 104 

51 Tallers d’educació afectiva i 
sexual 105 



 

 

52 
Servei d’assessorament 
familiar sobre alcohol i 
altres drogues. SAFAD 

106 

53 
Programa màquina 
(dispensació de 
preservatius) 

107 

54 
Mesures educatives 
alternatives a la sanció per 
consum 

108 

55 Els joves amb la seguretat 
del trànsit 109 

COHESIÓ 
SOCIAL, 

SOSTENIBILITAT 
I INNOVACIÓ 

Repte 7. Avançar cap a un nou 
model de país i de societat 
cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible, 
inclusiva i innovadora en les 
formes d’organització col·lectiva 

2.1. Promoure mesures de 
foment de la convivència 
ciutadana i la inclusió social dels 
i les joves de Vilanova i la Geltrú, 
evitant qualsevol tipus de 
discriminació 

Promoure una plena transició dels 
i les joves LGTBI a la vida adulta 
mitjançant el foment de 
l’autoestima i l’autoacceptació. 

56 Grup de Suport per a joves 
LGTBI i aliats 113 

Promoure la cultura del diàleg i la 
gestió positiva dels conflictes. 57 

Servei de Mediació als 
centres educatius 114 

Contribuir al coneixement i a 
l’enriquiment mutu a nivell 
intergeneracional. 

58 Memòria de Futur 115 

Promoure la cultura del diàleg i la 
gestió positiva dels conflictes. 

59 Agents de civisme i 
convivència a l’espai públic 116 

60 
Tallers de sensibilització 
sobre convivència i equitat 117 

61 
Projecte d’integració a 
centres educatius 118 

Potenciar mesures de foment del 
civisme i  la convivència 
ciutadana.  Facilitar el 
coneixement de la societat local i 
una millor programació de les 
actuacions municipals, fent èmfasi 
en la població jove. 

62 

Col·laboració amb el tercer 
sector per evitar l’exclusió 
social de les persones 
joves 

119 

63 Observatori social de la 
Joventut 120 

 2.2. Afavorir la conscienciació, la Motivar als joves per respectar el 64 Agenda 21 Escolar 121 



 

 

 

sensibilitat i l’acció de les 
persones joves  envers el medi 
ambient 

mobiliari urbà, alhora de fomentar 
el reciclatge. 65 

Campanya d’art urbà amb 
pintura a les illes de 
reciclatge 

122 

APODERAMENT 
DE LES 

PERSONES 
JOVES 

Repte 5. Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament personal i la 
participació de les persones 
joves en allò col·lectiu 3.1. Fomentar l’associacionisme 

juvenil i la participació de les 
persones joves 

Donar suport a la creació de 
noves associacions i al creixement 
de les ja existents. 

66 Assessoria 
d'associacionisme juvenil 125 

67 
Programa de foment i 
suport a l'associacionisme 
juvenil 

126 

68 

Suport a les entitats 
d’educació en el lleure 
infantil i juvenil de Vilanova 
i la Geltrú 

127 

69 Pla de formació per a 
entitats 128 

Donar  resposta a les necessitats 
diverses dels joves, oferint-los una 
atenció integral, personal i gratuïta 

70 Servei d’Informació Juvenil 
de l’Oficina Jove 

129 

Repte 6:Universalitzar  la  
cultura  entre  la  població  
juvenil: treballar  perquè  l’oferta  
cultural  respongui  als  
objectius educatius i socialment 
cohesionadors 

71 

Taula permanent de 
Joventut. Seguiment i 
avaluació dels objectius del 
PLJ 2017-2021 

130 

3.2. Millorar l’accés a la 
informació i l’assessorament de 
les persones joves i incrementar 
els canals de comunicació 

Utilitzar les eines que  permeten 
comunicar més i millor la 
informació, la visió positiva de la 
població juvenil i les polítiques de 
joventut 

72 Pla de comunicació de 
l’Oficina Jove 131 

73 Gestió i manteniment de la 
Nau del Ferrocarril 135 

74 

Dotació d'un nou 
equipament multifucional 
per activitats d'oci alternatiu 
autogestionat 

136 



 

 

 

75 
Programa d’activitats 
paral·leles entorn La Sala i 
les exposicions temporals 

137 

 
 
3.3. Faciltar l’accés a la cultura 
de les persones joves i espais 
d’expressió, creació i oci cultural. 

 
 
Potenciar espais de cultura i 
equipaments per a joventut 

76 Programació i descomptes 
joves 

138 

77 Projecte pedagògic Tots 
Dansen 139 

78 

Programa de suport a 
iniciatives artístiques 
d’expressió en l’espai 
públic 

140 

79 

Programa de suport a la 
creació “Singulart” (arts 
visuals, música, teatre, 
dansa i circ) 

141 

Fomentar la creativitat entre els i 
les joves 

80 Aclústics 142 

81 Project G 143 



 

 

Actuacions segons lideratge i responsabilització 
 
LIDERATGE ACTUACIÓ 

SERVEI D'EDUCACIÓ IMET 

Programa d’animació educativa (PAE) 

Pla d’absentisme escolar 

Projecte Far 

Projecte Tastets 

Aules d’estudi 

Plataforma virtual de formació i aprenentatge 

Cicle de xerrades educatives 

Zona educació 

Patis oberts 

Escola de formació aeronàutica de VNG (EFAV) 

SERVEI DE TREBALL IMET 

Projecte mati,OTL Garraf 

Cooperació amb l’OTG local 

Servei prelaboral adreçat a persones amb problemes de 
salut mental 

Projecte TIMOL 

TRÀNSIT 

PFI_PTT (programa de formació i inserció. Pla de transició 
al treball) 

PFI_adaptat 

Joves per l’ocupació (JPO) 

Fem ocupació per a joves (FOJ) 

Programa Integrals 

Creació d’ocupació vinculada a nous sectors relacionats 
amb les noves tecnologies TIC 

Servei de suport a l’emprenedoria 

Espais de recerca de feina  

Servei d’intermediació laboral de l’IMET 

FOAP 

CULTURA + IMET Pla d’animació a la lectura 

JOVENTUT I SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA  

Programa de Garantia Juvenil 

NEÀPOLIS 
Crea &Co 

Creació d’un Fab Lab 

REGIDORIA DE JOVENTUT, 
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

Assessoria d’Emprenedoria de l’Oficina Jove 

Assessoria de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove 

Assessoria d’educació i formació de l’Oficina Jove 

Xerrades d’orientació educativa de l’Oficina Jove 



 

 

Assessoria de treball de l’Oficina Jove 

Projecte educatiu de l’Oficina Jove 

Xerrades: Voluntariat a l’estranger 

Habilitats emprenedores. Oficina jove 

Xerrades d’orientació laboral de l’Oficina Jove  

Assessoria d’habitatge de l’Oficina Jove 

Campanya de prevenció de riscos associats a la festa  

Assessoria d’associacionisme juvenil 

Programa de foment i suport a l’associacionisme juvenil 

Servei d’Informació Juvenil 

Taula permanent joventu. Seguiment i avaluació dels 
objectius del PLJ 2017-2021 

Pla de comunicació de l’Oficina Jove 

Gestió i manteniment de la Nau del Ferrocarril 

Dotació d’un nou equipament multifuncional per 
activitats d’oci alternatiu autogestionat  

Aclústics 

Project G 

Suport a les entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
de Vilanova i la Geltrú 

Centre Obert joves 

REGIDORIA DE CULTURA  

“Descobreix la biblioteca” i “Fonts d’informació per a la 
realització del treball de recerca” 
Programa d’activitats paral·leles entorn La sala i les 
exposicions temporals 

Programació i descomptes joves 

Projecte pedagògic Tots dansen 

Programa de suport a iniciatives artístiques d’expressió en 
l’espai públic 

Programa de suport a la creació “Singulart” (arts visuals, 
música, teatre, dansa i circ) 

REGIDORIA D'ESPORTS Juanita’s Vilanova Beach Sports Festival 

REGIDORIA DE SALUT 

Taller de prevenció dels accidents de trànsit – la 
conducció més segura 

Taller de prevenció dels trastorns de la conducta 
alimentària: acceptar-se tot un repte 

Punts de salut (sexualitat i drogues) 

Assessories de salut  (sexualitat i drogues) 



 

 

Programa de prevenció del consum de drogues 

Tallers de prevenció del consum de drogues 

Programa d’educació afectiva i sexual 

Tallers d’educació afectiva i sexual 

Servei d’assessorament familiar sobre alcohol i altres 
drogues – safad 

Programa Màquina (dispensació de preservatius) 

SERVEIS SOCIALS 

Mesures educatives alternatives a la sanció per consum 

Projecte d’integració a centres educatius 

Col·laboració amb el tercer sector per evitar l’exclusió 
social de les persones joves 

SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT 

Grup de suport per a joves LGTBI i aliats 

Servei de mediació als centres educatius 

Agents de civisme i convivència a l’espai públic 

Tallers de sensibilització sobre convivència i equitat 

VNG [IN]CLUSIÓ Observatori social de la Joventut 

REGIDORIA D'URBANISME, 
HABITATGE I MEDI AMBIENT 

Agenda 21 escolar 

POLICIA LOCAL El jove amb la seguretat del trànsit 

REGIDORIA DE GENT GRAN Tallers intergeneracionals: Memòria de Futur 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ Pla de formació per a entitats 

UNITAT SERVEIS MUNICIPALS Campanya d’art urbà amb pintura a les illes de reciclatge 

 
 
 



 

 

Fitxes d’actuacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eix estratègic Emancipació. 

Repte 1  

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 



 

 

 
1 PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA:  
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  

Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels 
alumnes matriculats als centres de secundària de la ciutat.  

Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

El Programa d'Animació Educativa és una eina per facilitar als centres una tria d'activitats de 
suport a la seva tasca pedagògica i alhora apropar l'alumnat al seu entorn més immediat: 
recursos, espais, serveis de la ciutat, etc. El programa s'envia a tots els centres educatius de la 
ciutat: d'educació infantil, de primària i secundària. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IIMET. 
� Col·laboren: Regidories divereses de l’Ajuntament Vilanova, entitats, organismes públics 

del territori, centres educatius. Diputació de Barcelona.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de 

comunicació permanent. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics. Pressupost PAE 2015-16: 9.533,26€. 
� Humans: Tècnica d’Educació. 
� Equipaments: centres educatius, seus d’organitzadors, espais arts escèniques. 
� Difusió: Pàgina web IMET, agenda Ajuntament, mailings, facebook, twiter... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

� Satisfacció centres educatius 
� Satisfacció organitzadors 

Quantitatius: 

� Nombre d’assistents activitats 
� Nombre d’activitats que s’ofereixen 
� Nombre de centres participants 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   



 

 

2 PLA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels 
alumnes matriculats als centres de secundària de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Acció de dinamització lectora que apropa als alumnes al món de la lectura d’una manera 
lúdica i participativa: l'activitat voluntària i implica la lectura de tres llibres, la posada en comú 
amb els autors, mitjançant trobades amb els mateixos, i la valoració de les tres obres per tal de 
triar una de guanyadora: la més votada. 

DESTINATARIS   

12-13 anys  14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys 
 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Cultura (Xarxa de Biblioteques Municipals) + Servei d’educació de 
l’IMET. 

� Col·laboren: Centres educatius de secundària. Escriptors locals. Llibreria La Mulassa 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de Treball, reunions periòdiques, 

canals de comunicació permanents. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics- Previsió pressupost curs 2017-18: 5.640€. 
� Humans: Tècnics de Cultura i Tècnics d’Educació. 
� Equipaments: Centres educatius.  
� Difusió: web, mailings, agenda ajuntament, flyers, pòsters, ràdio, tv... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� Satisfacció alumnat 
� Satisfacció centre participants 

Quantitatius: 
� Nombre de centres participants 
� Nombre d’alumnat participant 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

 

3 PLA D’ABSENTISME ESCOLAR 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels 
alumnes matriculats als centres de secundària de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Dins el marc de coordinació que s’estableix entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es resol crear diversos dispositius i mecanismes de 
sensibilització, d’informació i d’actuació sobre l’absentisme escolar. La finalitat és fomentar el 
dret a l’educació dels escolars i contribuir al tractament i la reconducció dels casos 
d’absentisme i d’abandonament escolar. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

 

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IMET. 
� Col·laboren: Serveis Socials, Inspecció Educativa, Mossos d’Esquadra, Centres 

educatius d’infantil, primària i secundària públics i concertats. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment Comissió d’Intervenció d’Absentisme Escolar. 

Reunions periòdiques. Canals de comunicació permanent. 
� Temporització:  

 
RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnica d’educació i tècnics d’altres serveis. 
� Equipaments:  
� Difusió: Pàgina web IMET, agenda Ajuntament, mailings. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    
Qualitatius:  Millora en assistència al centre d’alumnat absentista 
Quantitatius: Percentatge taxa absentisme escolar 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

 
4 PROJECTE FAR 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels 
alumnes matriculats als centres de secundària de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Mesura específica d’atenció a la diversitat. Es tracta de realització d’activitats formatives en 
instal·lacions exteriors al centre, dins del  període lectiu i amb una durada no superior al 40% de 
l’horari escolar setmanal.  

DESTINATARIS 

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IMET. 
� Col·laboren: Departament d’Ensenyament. Centres Educatius. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques. Canals de 

comunicació permanent.  Avaluació trimestral amb empreses.  
� Temporització:  

RECURSOS   

� Econòmics:  
� Humans: Tècnica educació. Centres Educatius, Teixit empresarial. 
� Equipaments: empreses col·laboradores. 
� Difusió: Pàgina web IMET, agenda Ajuntament, mailings, facebook, twiter... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� Seguiment amb les empreses i retorn institut 
� Fitxa d’avaluació de l’alumnat per part de l’empresa 

Quantitatius: 
� Nombre centres participants 
� Nombre alumnat inscrit 
� Nombre empreses col·laboradores 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

5  CENTRE OBERT JOVES 
EIX – EMANCIPACIÓ 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels 
alumnes matriculats als centres de secundària de la ciutat  i  promoure mesures de foment de 
la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant 
qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Motivar als joves per respectar el mobiliari urbà, alhora de fomentar el 
reciclatge. 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructura-
ció i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics 
i l’esbarjo, i compensa les mancances socioeducatives de les persones ateses. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut, infancia i adolescència 
� Col·laboren: regidoria de serveis socials, regidoria de participació, regidoria d’esports, 

regidoria de cultura, entitats i associacions del municipi 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions setmanals de CO, reunions mensuals 

de tots els CO del municipi, reunions setmanals amb coordinadora de xarxa de centres 
oberts, memòria trimestral, memòria anual.  

� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 246.067,03 € anuals per als 4 centres oberts del  municipi (inclós el centre 
obert Joves) 

� Humans: per a centre obert Joves: 2 educadors socials i coordinadora xarxa global de 
centres oberts contractats a través de cooperativa ACTUA SCCL. També els 9 
educadors/es socials de serveis socials bàsics i la tècnica municipal referents a més 
d’altres col·laboradors/es.  

� Equipaments: Per a Centre Obert Joves: Centre Cívic Sant Joan com a punt de 
trobada i també altres equipaments del municipi. 

� Difusió: A través de la web municipal, del blog centreobertvilanova.wordpress.com. 
Difusió en els llibrets de centres cívics. Difusió en el PAE.  Audiovisual.  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  Informe setmanal de seguiment, monitorització de la planificació estratègica, PEIs i 
plans de treball i memòria trimestral.  
Quantitatius: Base de dades amb diversos registres. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

6 “DESCOBREIX LA BIBLIOTECA” I “FONTS D’INFORMACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA” 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Accions d’animació i de formació a partir d’una part teòrica i d’una part pràctica en la que es 
donen a conèixer les biblioteques i els seus recursos com a eina fonamental per l’accés a la 
informació i l’aprenentatge dels joves. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: CULTURA (Biblioteques). 
� Col·laboren: Educació (IMET) + Centres escolars. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball - Reunions i avaluacions 

periòdiques – Canals de comunicació permanent. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: propis del pressupost de les biblioteques. 
� Humans: 2 tècnics/ques per biblioteca. 
� Equipaments: les dues biblioteques municipals. 
� Difusió: programa PAE (comunicació directa amb els centres) + Xarxes socials de les 

biblioteques. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
� Grau de satisfacció de les persones assistents (avaluacions realitzades pels alumnes i 

professionals assistents).Quantitatius: 
� Valor esperat (anual) – Al voltant de 20 sessions i de 500 alumnes 
� Valor de l'anualitat anterior: 30 sessions i 700 alumnes. 
� Valor real (anual): 30 sessions i 760 alumnes. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

7 PROJECTE TASTETS 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Realització de simulacions i pràctiques d’oficis dels Programes de Formació i Inserció (PFI) com 
una activitat de suport en el procés de triade l’itinerari professional. S’adreça a alumnat de 3r i 
4t ESO i cada centre proposa els participants. 
Els tastets s’organitzen en dos blocs i l’alumnat haurà de triar el que més s’adequa als seus 
interessos.  

PÚBLIC DIANA    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IMET. 
� Col·laboren: Centres Educatius  públics i concertats. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment. 
� Reunions periòdiques, Canals de comunicació permanents. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics. Pressupost curs escolar 2015-16: 1.962,81€. 
� Humans: 1 tècnica i 1 auxiliar tècnica Educació / Experts. 
� Equipaments: Tallers i aules IMET. 
� Difusió: Pàgina web IMET, agenda Ajuntament, mailings,, facebook, twiter... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Satisfacció dels centres educatius.  

Quantitatius: 
� Nombre de centres participants 
� Alumnes inscrits 
� Alumnes assistents 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

8 AULES D’ESTUDI 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Servei organitzat conjuntament entre el Servei d’Educació de l’IMET de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Regidoria de Cultura, que té com a finalitat atendre la demanda de 
disposar d’espais adequats per a estudiar durant les èpoques d’examen: preparació proves 
selectivitat, exàmens finals, recuperacions, etc. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IMET. 
� Col·laboren: Regidoria de Cultura, Biblioteques municipals, Centres Educatius. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment. Reunions periòdiques. Canals de 

comunicació permanent. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Pressupost curs 2015-16: 5.356,20€. 
� Humans: Tècnica d’Educació. Personal de les biblioteques municipals i escolars 
� Equipaments: Institut Joaquim Mir i Biblioteques Municipals. 
� Difusió: Web municipal i IMET. Directa (telèfon, mailings), cartells, punts de llibres, xarxes 

socials.  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� Valoració satisfacció estudiantsQuantitatius: 
� Nombre dies obertura 
� Nombre espais oberts 
� Perfils usuaris 
� Nombre usuaris 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

9 PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓ I APRENENTATGE 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Creació d’una plataforma virtual de formació i aprenentatge que permeti posar a disposició 
de la ciutadania en general i, en especial, del jovent i dels col·lectius més desafavorits, noves 
accions i formats formatius que permetin ampliar l’oferta existent, així com les persones que en 
són beneficiàries, superant les limitacions físiques i temporals que comporta la formació  
exclusivament presencial.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET. 
� Col·laboren: TIC’s i obert a tots els departaments municipals. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques. Canals de 

comunicació permanent. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  2016: 15.000€. 
� Humans: tècnics ocupació i educació . 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: web, Facebook, Twitter, mailings, agenda ajuntament, ràdio, tv... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Satisfacció i valoració usuaris.  
• Satisfacció i valoració del personal docent. 

Quantitatius:  
• Nombre d’accions formatives realitzades. Valor esperat (anual) 10 
• Nombre d’alumnes. Valor esperat (anual) 100 
• Nombre d’institucions i empreses col·laboradores. 
• Valor esperat (anual):  10 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

10 ASSESSORIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Servei d’informació, orientació i assessorament personalitzat sobre temes formatius, 
ensenyament no reglat i reglat i tots aquells temes que s’hi relacionen, com són les proves 
d’accés, les beques, processos d’inscripció. L’Assessoria pot facilitar, per aquells casos que es 
cregui necessari, el servei d’orientació psicopedagògica, Des del Servei es dissenyen els 
materials i guies de difusió i la informació, com la Guia “Després de l’ESO, què? Al Garraf”. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut. 
� Col·laboren: Direcció General de Joventut. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 2 tècnics i suport psicopedagoga ACO (Associació Catalana d’Orientació), 

mitjançant conveni amb la Direcció General de Joventut. 
� Equipaments: Oficina Jove. 
� Difusió: Webs, butlletí i xarxes socials. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Enquestes de valoració de qualitat de l’Oficina Jove. 

Quantitatius:  
• Dades de registre d’usuaris/àries. 
• Valor esperat (anual) 6000 atencions. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

11 XERRADES D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Xerrades d’orientació sobre les opcions acadèmiques que hi ha quan en finalitzar les etapes 
educatives. S’informa de totes les opcions i s’adequa els continguts a cada grup, en funció del 
què estan cursant per a que la informació sigui fonamentalment útil als i les joves. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut. 
� Col·laboren: IMET. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització 

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnic de Joventut. 
� Equipaments: Centres educatius. 
� Difusió: PAE. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Valoracions per part dels alumnes 

Quantitatius:  
• Nombre de tallers i alumnes 
• Valor esperat (anual): 30 tallers i xerrades / 600 alumnes 
• Valor de l'anualitat anterior: 31 tallers i xerrades / 780 alumnes 
• Valor real (anual)  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

12 CICLE DE XERRADES EDUCATIVES 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Donar suport a la tasca educativa de les famílies i als professionals 
relacionats amb el món educatiu. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Al llarg de cada curs escolar es programen una sèrie de xerrades relacionades amb el món de 
l’educació i adreçades prioritàriament a les famílies però també a professionals i, en algunes 
temàtiques específiques, a joves.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IMET. 
� Col·laboren: altres regidories Ajuntament, teixit empresarial, diputació, especialistes.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions amb els possibles ponents, 

mantenint els canals de comunicació de forma permanent. Seguiment amb els 
assistents: control d’assistència, valoració del grau de satisfacció . 

� Temporització:  
 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnica d’Educació. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Pàgina web IMET, agenda Ajuntament, mailings,, facebook, twiter... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Satisfacció assistents a les xerrades 

Quantitatius:  

• Nombre de xerrades, Assistents totals, Mitjana assistents  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

13 ZONA EDUCACIÓ 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés 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.  
Objectiu operatiu: Donar suport a la tasca educativa de les famílies i als professionals 
relacionats amb el món educatiu. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Fira d’educació d’àmbit comarcal, adreçada a joves, a les seves famílies i a d’altres persones 
interessades en la formació postobligatòria: batxillerats, cicles formatius, programes de 
qualificació professional inicial, formació ocupacional, estudis universitaris, d’idiomes, de 
música, formació contínua, etc.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IMET. 
� Col·laboren: Centres educatius de secundària públics i concertats de la comarca, 

escola de Música Mestre Montserrat, Escola Municipal d’Art i Disseny, Escola Oficial 
d’Idiomes. Escola d’adults. UPC. Serveis d’altres administracions públiques... 

� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball Zona E, reunions 
periòdiques i canals de comunicació permanent. 

� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics Pressupost Zona E 2016: 8.042,92€. 
� Humans: tècnica educació , tècnic de joventut i agents i professionals món educatiu   
� Difusió: web, mailings, agenda ajuntament, flyers, pòsters, ràdio, tv... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Satisfacció  estands participants.  
• Satisfacció tutors acompanyants visites concertades.  
• Satisfacció alumnat visitant 

Quantitatius:  
• Nombre visites de centres concertades i  d’alumnes visitants.  
• Atencions personalitzades.  
• Assistents a xerrades i jornades. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eix estratègic Emancipació 

Repte 2 

Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 

 



 

 

 
14 PROJECTE MATI, OTL GARRAF 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin els joves a maximitzar les 
seves condicions d’ocupabilitat. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Recurs adreçat a persones en atur que tinguin algun problema de salut mental, que estiguin en 
tractament mèdic, i que vulguin treballar. 
Mitjançant accions d’orientació individuals i grupals, la persona defineix el seu projecte 
professional i tot allò que cal per aconseguir-ho (definició del perfil de competències, opcions 
de formació, tècniques de recerca activa de feina) amb el suport del servei tant abans 
d’incorporar-se al mercat de treball com una vegada ha trobat feina.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET Servei de Treball. 
� Col·laboren: Joventut, Serveis socials, OTG, CSMIJ.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissions de treball, Reunions periòdiques. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació Diputació 45.580 al 2017. 
� Humans: Tècnica SERVEI DE TREBALL IMET, i tècnics/iques regidories implicades. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Evolució de les ofertes laborals introduïdes. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos.  
• Valor esperat (anual): 70 
• Valor de l'anualitat anterior: 73 
• Percentatge d’inserció laboral 
• Valor esperat (anual): 50% 
• Valor de l'anualitat anterior: 57% 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   



 

 

 
15 ASSESSORIA DE TREBALL  DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin els joves a maximitzar les 
seves condicions d’ocupabilitat. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
 

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut. 
� Col·laboren: Direcció General de Joventut. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment. 
�  Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 1 tècnic a mitja jornada. 
� Equipaments: Oficina Jove. 
� Difusió: Webs, butlletí i xarxes socials. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Enquestes de valoració de qualitat de l’Oficina Jove 

Quantitatius:  
• Dades de registre d’usuaris/àries 
• Valor esperat (anual) 6000 atencions 
• Valor de l'anualitat anterior : 6061 atencions 
• Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

 
16 PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin els joves a maximitzar les 
seves condicions d’ocupabilitat. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. El procés 
d’inscripció i orientació es duu a terme des de l’Oficina Jove Garraf gràcies a la figura tècnica 
de la Impulsora de Garantia Juvenil. Aquesta orientació s’articula mitjançant la informació i 
difusió de la cartera de serveis del programa a la comarca del Garraf, l’assessorament laboral  
en matèria curricular i competències i posterior derivació a centres ocupacionals i/o educatius. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys* X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
* Adreçat a joves a partir de 16 anys.  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’ocupació de Catalunya. 
� Col·laboren: Oficina Jove del Garraf, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Unió 

Europea. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Oficina 

de Treball, Servei d’Ocupació de Catalunya i Centres Ocupacionals i/o Educatius. 
� Temporització:  

RECURSOS    

 
� Econòmics:  Fonts de financiació d’origen europeu i nacional. 
� Humans: Tècnica Impulsora de Garantia Juvenil. 
� Equipaments: Oficina Jove Garraf. 
� Difusió: Xarxes socials (facebook, instagram, twitter i whatsapp) i mitjans de 

comunicació. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Nivell de satisfacció dels usuaris de cada acció. 

Quantitatius:  
• Núm. d’inscripcions a Garantia Juvenil, núm. d’assessoraments, núm. de derivacions a 

centres ocupacionals i/o educatius, núm. d’atencions en matèria de Garantia Juvenil i 
núm. d’inserits laborals. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   



 

 

 
17 PROJECTE EDUCATIU DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin els joves a maximitzar les 
seves condicions d’ocupabilitat. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Oferta municipal de cursos complementaris a la formació reglada, xerrades divulgatives sobre 
temes d’actualitat, tallers d’educació emocional, etc. Amb especial incidència en les 
temàtiques relacionades amb les necessitats formatives actuals dels joves i amb matèries 
vinculades a noves possibilitats laborals: monitors/es, directors/es i premonitors/es d’educació 
en el lleure o manipuladors d’aliments. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut, Oficina Jove del Garraf. 
� Col·laboren: Altres regidories municipals. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions de seguiment i avaluació. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Pressupost partida Oficina Jove. 
� Humans: Tècnic de Joventut i especialistes externs. 
� Equipaments: Oficina Jove Garraf. 
� Difusió: Difusió de les activitats a través d’eines 2.0. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Grau d’aprofitament de l’alumnat (proves d’assoliment de conceptes i de recursos) 

Quantitatius:  
• Nombre de cursos ofertat 
• Nombre de joves matriculats 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

18 XERRADES: VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin els joves a maximitzar les 
seves condicions d’ocupabilitat. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Xerrades que posen a disposició de les persones joves coneixements, recursos i informació per 
realitzar una possible estada a l’estranger.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut. 
� Col·laboren: Centres d’Educació Secundària, Oficina Jove Garraf , associacions del 

tercer sector especialitzades en mobilitat internacional. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporalització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnica/a de la Regidoria de Joventut i experts en mobilitat internacional 
� Equipaments: Centres Educatius, Oficina Jove Garraf. 
� Difusió:  PAE , eines 2.0,  mitjans de comunicació del Garraf, Punts d’informació juvenil 

de la comarca. 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Valoració mitjana dels participants a les xerrades 

Quantitatius:   
• Nombre de joves participants a les xerrades 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

19 HABILITATS EMPRENEDORES. OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin els joves a maximitzar les 
seves condicions d’ocupabilitat. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Taller de metodologia participativa adreçat a potenciar entre els joves les competències i 
actituds vinculades a l’esperit emprenedor com la iniciativa, l’entusiasme, la confiança en un 
mateix, la responsabilitat, el lideratge, la perseverança, la capacitat d’adaptació, la innovació 
i la creativitat, mitjançant una metodologia activa i participativa i un llenguatge i iconografia 
juvenils. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys  

 

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut. 
� Col·laboren: Fundació per la Promoció de l’Autoocupació,  Direcció General de 

Joventut Generalitat de Catalunya,IMET. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment . 
� Temporització. 

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnic de FPAC. 
� Equipaments: Centres educatius. 
� Difusió: PAE. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Valoracions per part dels alumnes 

Quantitatius:  
• Nombre de tallers i alumnes 
• Valor esperat (anual):  2 xerrades / 50 alumnes 
• Valor de l'anualitat anterior:  0 xerrades / o tallers 
• Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

20 XERRADES D’ORIENTACIÓ LABORAL DE L’OFICINA JOVE  
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin els joves a maximitzar les 
seves condicions d’ocupabilitat. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Xerrades i tallers pensades per donar a conèixer com funciona i quines característiques té el 
mercat laboral. Des d’un punt de vista realista, s’intenta encoratjar a millorar les capacitats i 
habilitats per poder trobar millors oportunitats laborals. S’intenta desmitificar l’accés prematur al 
mercat laboral i iniciar-los en termes i especificitats laborals: CV,  entrevista, carta de 
presentació, eines i recursos. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut. 
� Col·laboren: IMET. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment :  
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnic de Joventut. 
� Equipaments: Centres educatius. 
� Difusió: PAE. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Valoracions per part dels alumnes 

Quantitatius:  
• Nombre de tallers i alumnes 
• Valor esperat (anual): 10 xerrades / 250 alumnes 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

21 COOPERACIÓ AMB L’OTG LOCAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Cooperació i coordinació dels agents vinculats a l’orientació i assessorament als joves en 
matèria d’ocupació. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: OTG, Joventut. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball, Reunions periòdiques. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnica servei de treball IMET, i tècnics/iques regidories implicades. 
� Equipaments: IMET, Oficina Jove, OTG Vilanova i la Geltrú. 
� Difusió:  

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
• Evolució de la coordinació entre les tres entitats 

Quantitatius:  
• Nombre de reunions.  
• Valor esperat (anual): 6 
• Nombre de derivacions realitzades per programes concrets.  
• Valor esperat (anual): 100 derivacions 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 



 

 

22 SERVEI PRELABORAL ADREÇAT A PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT 
MENTAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Als joves amb problemes de salut mental s’ofereix formació postobligatòria amb professionals 
especialitzats i coordinats amb els referents mèdics, que puguin atendre les necessitats 
específiques que presenten aquests/es joves. Poder oferir formació postobligatòria contribueix 
a prevenir l’exclusió i l’aïllament social, afavoreix el conservar uns hàbits saludables i possibilita 
que la persona pugui plantejar-se la possibilitat de poder retornar a l’ensenyament reglat i/o a 
la cerca activa d’ocupació, una vegada superat el període més crític de la malaltia.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET. 
� Col·laboren: Serveis Socials, Salut, Joventut i Participació. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques i canals de 

comunicació permanent. 

 

RECURSOS    

� Econòmics:  encara per determinar durant la fase de disseny. 
� Humans: tècnics ocupació i educació i de les regidories implicades.  
� Equipaments: IMET i centres cívics. 
� Difusió: entitats i associacions, web, Facebook, Twitter, mailings, agenda ajuntament, 

ràdio, tv... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
� Satisfacció i valoració usuaris.  
� Satisfacció i valoració del personal professional. 
� Quantitatius:  
� Nombre de persones ateses.  
� Valor esperat (anual): 25 
� % de retorn al sistema educatiu reglat. 
� % d’accés als serveis de recerca activa d’ocupació. 
• Nombre d’institucions i entitats col·laboradores. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   



 

 

 
23 PROJECTE TIMOL  
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

És un projecte d'accions d'orientació, desenvolupament de competències, acompanyament a 
la inserció i treball amb suport de persones amb discapacitat intel·lectual a l'empresa ordinària. 
El servei treballa a partir de l'adaptació de cada procés a les necessitats concretes de cada 
persona i/o empresa. Es treballa des de la inclusió, i es parteix d’una concepció de la inclusió 
viscuda, transversalment, des de tots els àmbits.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: PFI. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Comissions de treball. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL IMET. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnes i empreses i institucions de pràctiques. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos 
• Valor esperat (anual): 11 
• Valor de l'anualitat anterior: no existia al curs 2015-2016. 
• Valor real (anual): 11 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

24 TRÀNSIT 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

El projecte neix per donar  continuïtat a l’itinerari formatiu dels nois i noies que provenen dels 
estudis del PFI adaptat mentre transiten cap a nous processos formatius o laborals com pot ser 
TIMOL. Es continua potenciant l’autonomia personal  d’acord amb les capacitats de cadascun 
se’ls acompanya en l’aprenentatge de  competències professionals transversals i personals que 
els pugin facilitar la seva transició a la vida adulta, des de l’adaptació  als seus diferents ritmes i 
possibilitats d’aprenentatge.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: OTG, Joventut. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball, Reunions periòdiques. 
� Temporització:  
 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnica servei de treball IMET, i tècnics/iques regidories implicades. 
� Equipaments: IMET, Oficina Jove, OTG Vilanova i la Geltrú. 
� Difusió:  

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 

• Evolució de la coordinació entre les tres entitats 

Quantitatius:  
• Nombre de reunions. Valor esperat (anual): 6 
• Nombre de derivacions realitzades per programes concrets. Valor esperat (anual): 100 

derivacions 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

25 PFI_PTT (Programa de Formació i Inserció. Pla de Transició al Treball) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Projecte adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que han finalitzat l’ESO sense assolir el graduat i 
que necessiten d’un suport en orientació personal i professional que possibiliti la seva inserció 
laboral o bé el seu retorn al sistema educatiu. S’ofereix una via que faciliti l'accés tant als Cicles 
Formatius de Grau Mitjà (CFGM), com a altres ofertes formatives. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: Diputació, Departament d’Ensenyament. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Comissions de treball. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació Diputació 25.000€ al 2017. 
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL IMET, i tècnics/iques del Serveis relacionats, 

tècnics/iques Departament Ensenyament Generalitat.  
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció dels joves i de les empreses participants. 

Quantitatius: 
• Nombre d’alumnes que finalitzen el curs     
• Valor esperat (anual): 40 
• Valor de l'anualitat anterior: 33 
• Valor real (anual): 36 
• Percentatge de retorn al sistema educatiu   
• Valor esperat (anual): 60% 
• Valor de l'anualitat anterior: 59,3% 
• Valor real (anual): 60,9%  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

26 PFI_ADAPTAT 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

El programa s’adreça a joves amb discapacitat intel·lectual entre 16 i 21 anys que no han 
obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: Departament d’Ensenyament, Diputació de Barcelona. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Comissions de treball. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació de Diputació de 31.000 €. 
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnes i empreses de pràctiques. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos 
• Valor esperat (anual): 12 
• Valor de l'anualitat anterior: 12 
• Valor real (anual): 12 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 JOVES PER L’OCUPACIÓ (JPO) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de 
persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%, que combina accions d’orientació, tutorització i 
seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que 
facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: Joventut, OTG, centres educatius de secundària. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Comissions de treball . 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació del SOC de 344.550 € al 2017. 
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL IMET. 
� Equipaments: IMET i centres cívics municipals. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials) centres educatius secundària i 

Oficina Jove. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
• Avaluació satisfacció alumnes i empreses participants. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos         
• Valor esperat (anual): 75 
• Valor de l'anualitat anterior: 89 
• Valor real (anual): 75 
• Percentatge d’inserció laboral / retorn al sistema educatiu    
• Valor esperat (anual): 50% 
• Valor de l'anualitat anterior: 58,49% 
• Valor real (anual): a determinar 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

28 FEM OCUPACIÓ PER A JOVES (FOJ) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

El programa  té com a objectiu la inserció laboral dels joves amb un enfocament diferent, ja 
que pren com a punt de partida les necessitats reals de l’empres. Es posa l’accent en 
incentivar la demanda en el mercat de treball i en la combinació entre formació professional i 
compromís de contractació. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: Joventut, OTG, centres educatius de secundària. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Comissions de treball 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació del SOC de 66.000 €. 
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials) centres educatius secundària i 

oficina jove. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnat i empreses participants. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos        
• Valor esperat (anual): 15 
• Valor de l'anualitat anterior: 12 
• Percentatge d’inserció laboral     
• Valor esperat (anual): 90% 
• Valor de l'anualitat anterior: 100% 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

29 PROGRAMA INTEGRALS 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Programa d’actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves entre 
16 i 29 anys. Adreçat a joves en atur, inscrits en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
abans de la incorporació al programa.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: OTG, Joventut, centres de secundària . 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball, Reunions periòdiques. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació del SOC de 132.228,75 € al 2017. 
� Humans: Tècnics/iques servei treball. 
� Equipaments: IMET i mercats municipals. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials) centres educatius secundària i 

Oficina Jove. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnat i empreses participants. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos i que finalitzen el programa 
• Valor esperat (anual): 20 
• Valor de l'anualitat anterior: no existeix 
• Valor real (anual): a determinar 
• Percentatge d’inserció 
• Valor esperat (anual): 50% 
• Valor de l'anualitat anterior: no existeix 
• Valor real (anual): a determinar 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

30 FOAP 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Accions de formació que tenen com a finalitat oferir a les persones treballadores, 
prioritàriament a les desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral 
per afavorir així la productivitat i competitivitat de les empreses i la qualificació i la promoció 
dels les persones treballadores. Es combinen les accions d’aprenentatge teòric amb les 
pràctiques laborals en les empreses, i acredita en la majoria de les accions en certificats de 
professionalitat.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
 

METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: OTG. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball, Reunions periòdiques. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació del SOC de 346.458 € al 2017. 

� Humans: Tècnics/iques servei treball. 
� Equipaments: IMET i centres cívics municipals. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnat i empreses participants. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos         
• Valor esperat (anual): 230 
• Valor de l'anualitat anterior: 236 
• Percentatge d’inserció laboral     
• Valor esperat (anual): 50% 
• Valor de l'anualitat anterior: 54,55% 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   



 

 

31 ESCOLA DE FORMACIÓ AERONÀUTICA DE VNG (EFAV) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

L’EFAV es troba autoritzada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per a impartir els 
cursos de formació per a l’obtenció de la llicència B1.1., mecànics certificadors d’aeronaus. 
Actualment, s’està treballant amb la Generalitat de Catalunya l’ampliació d’aquest oferta 
formativa ocupacional, tant en la tipologia de l’alumnat com en el nombre de llicències 
autoritzades a impartir per l’EFAV. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET. 
� Col·laboren:  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques i canals de 

comunicació permanent. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  Curs 2016-2017: 546.303€ . 
� Humans: tècnics ocupació i experts professionals mecànics externs. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: web, Facebook, Twitter, mailings, agenda ajuntament, ràdio, tv... 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
• Satisfacció i valoració usuaris.  
• Satisfacció i valoració del personal docent. 
• Auditoria bianual realitzada per l’AESA.  

Quantitatius:  
• Nombre d’alumnes. 
• Nombre de contractes laborals directament relacionats amb les pràctiques laborals  
• Nombre d’institucions i empreses col·laboradores. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

32 CREACIÓ D’OCUPACIÓ VINCULADA A NOUS SECTORS RELACIONATS 
AMB LES NOVES TECNOLOGIES TIC 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Detecció de nous nínxols d’ocupació relacionats amb les noves tecnologies i, 
conseqüentment, la programació d’accions formatives i ocupacionals innovadores, 
coordinades territorialment, vinculades als nous nínxols d’ocupació d’activitat econòmica 
detectats, que generin ocupació. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: Neàpolis . 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL, i tècnics/iques del Serveis municipals 

relacionats. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Relació entre els nous filons i les tecnologies de la informació i la comunicació 

Quantitatius: 
• Nombre de filons d’ocupació 
• Valor esperat (anual): 5 
• Valor de l'anualitat anterior: projecte iniciat al 2017 
• Valor real (anual): a determinar 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

33 SERVEI DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Suport a les persones emprenedores que volen crear empresa dins l’espai del club de la feina 
per tal de donar visibilitat des de l’IMET a persones amb inquietuds per la creació de nova 
empresa i l’emprenedoria. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: Servei d’Iniciatives econòmiques. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL, i tècnics/iques del Servei d’Iniciatives 

econòmiques. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  

• Satisfacció dels usuaris 

Quantitatius: 
• Nombre de dies d’atenció a les persones usuàries 
• Valor esperat (anual): 2 dies a la setmana 
• Valor de l'anualitat anterior: 1 dia a la setmana 

• Valor real (anual): 2 dies a la setmana 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

34 ASSESSORIA D’EMPRENEDORIA DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

És un servei prestat per la CP’AC (Fundació per la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya) 
de manera presencial i té la finalitat de fomentar l’esperit emprenedor i promoure 
l’autoocupació, entre els joves de la comarca. Així, per tal de donar suport als joves 
emprenedors que es plantegen la creació de la seva pròpia empresa se’ls ofereix: informació 
sobre formes jurídiques, tràmits i obligacions legals, ajuts i subvencions i línies de finançament, 
orientació i assessorament personalitzat per a l’elaboració del pla d’empresa i per a l’avaluació 
de la viabilitat del projecte, acompanyament en el procés de recerca de recursos i d’inici de 
l’activitat fins a la consolidació del negoci I finançament per a la posada en marxa del negoci.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

� Lidera: Oficina Jove. 
� Col·laboren: Regidoria de Joventut, CP’AC. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Especialista de la xarxa nacional d’emancipació juvenil (CP’AC) 
� Equipaments: Oficina Jove  
� Difusió: Webs, butlletí i xarxes socials 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Enquestes de valoració de qualitat de l’Oficina Jove 

Quantitatius:  
• Dades de registre d’usuaris/àries 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

35 ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

L’assessoria de mobilitat internacional és un servei que s’ofereix amb cita prèvia  a l’Oficina 
Jove Garraf. Consisteix en un procés d’informació i assessorament personalitzat  amb cada jove 
a fi que pugui realitzar el seu projecte personal de mobilitat internacional. Es valoren les 
possibilitats de cada jove i en funció d’aquestes, s’ofereixen les opcions més adequades al 
perfil. S’informa sobre Camps de treball,  seminaris i tallers Internacionals, el  Servei Voluntari 
Europeu, Intercanvis internacionals , i gestió i suport per accedir a beques i programes 
subvencionats de mobilitat subvencionats.  Depenent de cada cas, es deriva als joves a altres 
serveis més especialitzats. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Oficina Jove Garraf. 
� Col·laboren: Regidoria de Joventut. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: coordinació amb les diferents assessories i 

professionals de l’Oficina Jove Garraf. 
� Temporització: 

 

RECURSOS    

� Econòmics: propis de l’Oficina Jove Garraf. 
� Humans: 1 tècnica de la Regidoria de Joventut. 
� Equipaments: Oficina Jove Garraf. 
� Difusió: difusió entre professionals, notes de premsa, web i eines 2.0 de l’Oficina Jove 

Garraf, xarxes socials, butlletí Jove. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Valoració dels usuaris i usuàries del servei. 

Quantitatius:  
• Nombre d’assessoraments anual 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
                   

 
 



 

 

36 ESPAIS DE RECERCA DE FEINA  
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica 
de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a la seva reincorporació 
al mercat laboral, mitjançant la posada en contacte de les persones participants en l’espai 
amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu 
professional. 
Per aconseguir aquest objectiu es treballa la recerca de feina a través dels diversos portals 
d’ocupació de la xarxa, i també mitjançant l’optimització de les candidatures de les persones 
participants. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera:  SERVEI TREBALL. 
� Col·laboren: OTG. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació del SOC de 64.850€ al 2017. 
� Humans: Tècnics/iques servei treball IMET. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Evolució de les ofertes laborals introduïdes i avaluació satisfacció alumnat. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos 
• Valor esperat (anual): 100 
• Valor de l'anualitat anterior: 96 
• Percentatge d’inserció laboral 
• Valor esperat (anual): 50% 
• Valor de l'anualitat anterior: 54% 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
                   



 

 

37 SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL DE L’IMET 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

L’espai del Club de la Feina i la Borsa de Treball són dos projectes que es troben de manera 
permanent en el servei de treball. El club de la feina és l’espai físic de cerca de feina de la 
ciutadania on es troben els recursos humans i personals per tal de fer una cerca de feina.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: IMET SERVEI TREBALL 
� Col·laboren: OTG, Joventut, serveis socials  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques 
� Temporització 

 

RECURSOS    

� Econòmics: Aportació de Diputació de 31.405€ al 2017. 
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL IMET i tècnics/iques regidories implicades. 
� Equipaments: IMET . 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials) . 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
• Evolució de les ofertes laborals introduïdes. 

Quantitatius: 
• Nombre d’usuaris atesos            
• Valor esperat (anual): 625 
• Valor de l'anualitat anterior: 608 
• Nombre d’ofertes                       
• Valor esperat (anual): 300 
• Valor de l'anualitat anterior: 282 
• Percentatge d’inserció               
• Valor esperat (anual): 35% 
• Valor de l'anualitat anterior: 38% 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
                   

 



 

 

38 Crea &Co 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Plataforma en línia que aplega, vertebra i organitza els integrants de la comunitat creativa 
local per servir com a eina de coneixement i interacció dels membres de la comunitat; i com a 
instrument professionalitzador en tant que cercador, buscador i generador d’oportunitats i 
ofertes laborals. Està a l’abast tant d’emprenedors consolidats o nous o per als alumnes dels 
centres de formació que comencen el seu recorregut professional.  

DESTINATARIS   

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Neàpolis. 

� Col·laboren: IMET ( EMAID, IES on s’imparteixen cicles formatius) , Els membres de la 
comunitat, la comunitat Maker, Cooperatives d’Impuls Empresarial i Cooperatives de 
gestió. 

 

RECURSOS    

� Temporització 
� Econòmics. Directes (+-) 6.000€ anuals corresponent al manteniment de la plataforma.  
� Humans: Agents AODL, Empresa de manteniment del lloc web de la plataforma i de 

difusió ( Igrafiq, Vittic). Gerència i Administració de Neàpolis 
� Equipaments: Neàpolis. 
� Difusió: Vittic, posicionament web, AODL comunicació i difusió de la plataforma en 

mitjans i xarxes socials. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Volum d’Interacció, feedback interacció entre socis adscrits, Valoracions usuaris des 

dels serveis de la plataforma. Equilibri de gènere entre socis adscrits  
Quantitatius:  

• Volum d’adscripció, índex d’abandonament,  estimació de volums de facturació- 
Nombre d’ofertes i demandes gestionades ( ofertes laborals, ofertes de serveis).Valor 
esperat (anual) primera adscripció d’un mínim de 30 incorporacions 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

39 CREACIÓ D’UN FAB LAB 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció 
laboral de qualitat 
Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi. 
Repte PNJCat:Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Un Fab Lab és un espai de producció d’objectes físics a escala local que agrupa màquines 
tradicionals i màquines de nova generació, controlades per ordinadors.  
Aquesta actuació tracta de treballar per a la habilitació d’un espai d’aquestes característiques 
a Vilanova i la Geltrú, on es promogui: Generar un espai on treballin conjuntament joves, posar 
en contacte els joves amb el mon laboral i promoure la formació en temes concrets que 
facilitin la inserció en el mercat laboral de les persones joves.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: Neàpolis. 
� Col·laboren: IMET i centres formatius de la ciutat (IES, Universitat, etc), associacions 

d’estudiants i de joves, comunitat maker, empreses i emprenedors locals. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment. Actualment es treballa per a la seva creació. 

Un cop es materialitzi, és procedirà a concretar aquest punt. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

� Econòmics: Pendent de concretar. 
� Humans:  Personal de Neàpolis i AODL. 
� Equipaments: Pendent de concretar. 
� Difusió: AODL de comunicació. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:   
• Estat de disseny del projecte. 
• Estat de la implementació. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eix estratègic Emancipació 

Repte 3  

Èxit en la transició domiciliària de les persones joves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 ASSESSORIA D’HABITATGE DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (HABITATGE) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge per 
part dels joves 
Objectiu operatiu: Afavorir l’emancipació residencial de qualitat. 
Repte PNJCat:Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Prospeccionar  la viabilitat i dissenyar  un servei que informi i orienti en matèria d’habitatge a  
joves que busquen emancipar-se: ajudes al lloguer i a la compra, accés a pisos de protecció 
oficial, lloguer per a joves, requisits i condicions per compartir pis, compra i venda d’un pis, 
hipoteques, etc.  Models alternatius d'accés i tinença de l'habitatge,  habitatge compartit, 
cooperatives per a joves, etc. 

PÚBLIC DIANA    

14 a 17 anys  18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut 
� Col·laboren: Regidoria d’Urbanisme i Habitatge, Oficina local d’habitatge, Xarxa de 

mediació del Consell Comarcal del Garraf, OMIC 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Sessions de treball amb els diferents agents  
� Temporització: 

RECURSOS 

� Econòmics: pressupost de la Regidoria de Joventut. 
� Humans: Tècnic adscrit a  Joventut. 
� Equipaments: Oficina Jove Garraf. 
� Difusió: Webs, butlletí i xarxes socials. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:   
• Proposta tècnica sobre el servei. 

Quantitatius:  
• Nombre de reunions amb els diferents agents. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eix estratègic Emancipació 

Repte 4 

Promoure una vida saludable de les persones joves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
41 JUANITA’S VILANOVA BEACH SPORTS FESTIVAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Promoure l’activitat física com a pràctica habitual entre els joves: Foment de 
l’esport diversificant disciplines i potenciant aquelles més alternatives i noves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Festival  d’esports de lliscament per a totes les edats amb una àmplia oferta d’activitats per tots 
els gustos. 
Ofereix la possibilitat de practicar disciplines esportives que tradicionalment no s’organitzen de 
forma clàssica i fomenta la diversificació esportiva, donant impuls a disciplines més innovadores 
i/o alternatives. Treball sobretot d’esports de lliscament. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria d’esports 
� Col·laboren: Tots els clubs, empreses i botigues del sector 
� Mecanismes de coordinació i seguiment : reunions, correus, whatts i trucades 
� Temporització: dura un cap de setmana i és la cinquena edició 

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: l’equip de la regidoria d’esports i tots els organitzadors 
� Equipaments: Platja i el parc de Ribes Roges 
� Difusió: WEB, Xarxes, Banderoles, cartells, pancartes, venecianes, radio, diari, TV 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:   
� Enquesta de satisfacció als participants apuntats a través del web 

Quantitatius: 
� Valor esperat (anual): total nombre d’inscrits 2500 
� Valor de l'anualitat anterior: 2000 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

42 PATIS OBERTS 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Promoure l’activitat física com a pràctica habitual entre els joves: Foment de 
l’esport diversificant disciplines i potenciant aquelles més alternatives i noves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Optimització de l’accés als patis de les escoles, com a espais de lleure i esportius per als joves. 
En el curs  2016-17, dins el Pati Obert s’enceta “Esports en família” 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’educació de l’IMET 
� Col·laboren: Convivència, Esports, Participació, AMPAS, Associació de veïns, Policia 

Local, Direccions dels centres. Justícia 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: cal especificar: reunions periòdiques i canals 

de comunicació permanent 
� Temporització: cursos escolars 

RECURSOS    

� Econòmics: Pressupost curs 2015-2016: 6.830,77 € 
� Humans: Tècnica d’educació, AMPES, Associació de Veïns, Justícia 
� Equipaments centres educatius d’infantil i primària públics  
� Difusió: web, mailings, agenda ajuntament, flyers, pòsters, ràdio, tv... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
Quantitatius: 

� Nombre de dies obertura 
� Nombre espais oberts 
� Nombre usuaris  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

43 CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE RISCOS ASSOCIATS A LA FESTA  
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Campanyes de sensibilització en les festes de Carnaval i també en els  festivals i concerts 
d’estiu, que concentren un major nombre de joves. 
La finalitat de la campanya és posar émfasi en l’abordatge de les principals problemàtiques  
que es produeixen en el marc de la festa. Es treballa des de les actituds i els comportaments 
envers els altres i cap a un mateix. 
La campanya de Carnaval s’articula a nivell comarcal i la d’estiu a nivell local. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera:  Regidoria de Joventut 
� Col·laboren: Oficina Jove Garraf, Regidoria de Salut, Regidoria de Convivència, 

Regidoria d’Equitat, Consell Comarcal del Garraf, ajuntaments de Sant Pere de Ribes, 
Sitges, Cubelles i Olivella i diverses associacions juvenils i culturals. 

� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions anuals de la Taula tècnica 
comarcal de Joventut, amb Coordinadora d’entitats juvenils i culturals. Comissions de 
Violència de gènere,  

� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Propis del pressupost de la Regidoria de Joventut i Oficina Jove 
� Humans: tècnics/ques municipals, voluntaris/àries de les associacions juvenils 
� Equipaments:  
� Difusió:  diversos suports i mecanismes: cartells, gots de plàstic, enganxines, campanyes 

virals. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
Quantitatius: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

44 TALLER DE PREVENCIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT – LA CONDUCCIÓ 
MÉS SEGURA 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Taller d’una hora de durada, realitzat per una persona de l’Institut Guttman, afectada per una 
lesió medul·lar. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Salut i Institut Guttman 
� Col·laboren: regidoria d’ Educació i centres educatius de secundària.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: cal especificar: reunions, comunicació 

permanent.  
� Temporització: cursos escolars 

RECURSOS    

� Econòmics: 4.790 euros anuals. 
�  Humans: 1 persona afectada per una lesió medul·lar (Institut Guttman), 1 tècnic, 1 

administratiu i el cap de servei de la  regidoria de salut. 
� Equipaments centres educatius o l’aula Gresol de la regidoria de Salut. 
� Difusió: PAE d’Educació. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Enquestes de satisfacció. 

Quantitatius: 
• Valor esperat (anual): 75% grau cobertura. 
• Valor de l'anualitat anterior 20 tallers – 600 alumnes. 
• Valor real (anual): 83% grau cobertura. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

45 TALLER DE PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTÀRIA: ACCEPTAR-SE, TOT UN REPTE 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

L’activitat s’adreça a alumnes de 2n d’ESO i consisteix en un taller i en un debat posterior amb 
el grup-classe.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Salut . 
� Col·laboren: regidoria d’ Educació.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: cal especificar: reunions, comunicació 

permanent... 
� Temporització: cursos escolars 

RECURSOS    

� Econòmics:  8.938 euros (per tots els conceptes) 
� Humans: 1 tècnic especialista en Dietètica i nutrició; 1 tècnic, 1 administratiu i el cap de 

servei de la  regidoria de salut. 
� Equipaments: aula –classe del centre educatiu  
� Difusió: PAE d’Educació  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: fitxes d’avaluació d’activitat – taller  
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual): 75% grau cobertura 
� Valor de l'anualitat anterior: curs 2015-16: 21 tallers / 630 alumnes  
� Valor real (anual): 88%  grau cobertura 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 



 

 

46 PUNTS DE SALUT  
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

El Punt de Salut és un punt d’informació descentralitzada que serveix per normalitzar la 
prevenció;  sortint dels espais clàssics (centres educatius i recursos especialitzats) i intervenint en 
els espais d’oci nocturn dels joves. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Salut  
� Col·laboren: regidoria de Joventut – Oficina Jove, regidoria de Cultura, Centres 

d’atenció primària de salut.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques amb altres professionals, 

promotors oci nocturn, entitats juvenils  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 720 euros ( per tots els conceptes ) 
�  Humans: 2 tècnics i 1 voluntari/A d’ATRA Associació, 1 tècnic de la regidoria de salut, 1 

administratiu regidoria salut, cap servei regidoria salut, Professionals CAP Sant Joan, 
CAP Jaume I CAPI Baix a Mar 

� Equipaments  
� Difusió: entre professionals,  nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: 

facebook, twitter, instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� informes d’avaluació dels punts salut  

Quantitatius: 
� Valor esperat (anual): 6 intervencions 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 

 

 



 

 

47 ASSESSORIES DE SALUT  (SEXUALITAT I DROGUES) 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Les assessories de Salut, ubicades a l’Oficina Jove, ofereixen un servei d’assessorament en 
temes com: el consum de drogues, la sexualitat i l’afectivitat i les relacions abusives. 
En cas que fos necessari, es treballa amb el jove i els professionals dels recursos especialitzats, la 
derivació al recurs adient.  
L’atenció a l’Oficina Jove és de 2 hores setmanals amb cita prèvia segons la disponibilitat del 
tècnic i del/la jove. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Salut  
� Col·laboren: regidoria de Joventut – Oficina Jove 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques amb professionals de 

Serveis socials, CSMIJ, CSMA, ASSIR, CAS, Espai d’Equitat, centres educatius, grup LGTBI, 
Serveis de Joventut, Subdirecció Drogodependències, Diputació Barcelona 

� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics. 12.560 euros ) 
� Humans: 2 tècnics ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic de la regidoria de salut, 1 administratiu 

regidoria salut, cap servei regidoria salut 
� Equipaments: Oficina Jove 
� Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: 

facebook, twitter, instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Valor de l'anualitat anterior:  
� Assessoria de sexualitat: 168 usuaris atesos  
� Assessoria de drogues: 52 usuaris atesos  
� Total visites: 220 visites realitzades  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 

 



 

 

48 PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

El programa de prevenció del consum de drogues contempla tot un seguit d’accions/serveis 
per fer un abordatge transversal del consum de drogues i els problemes associats entre els 
joves.  
Es fa una intervenció a diferents nivells: de manera grupal, amb tallers de prevenció i xerrades 
per pares, a nivell individual i/o petit grup a l’Assessoria de salut de la Oficina Jove i el Servei de 
mesures alternatives a les sancions per consum (SMA); i a nivell comunitari amb la participació 
en campanyes de sensibilització. A nivell familiar s’intervé amb el Servei d’Assessorament 
familiar sobre alcohol i altres drogues (SAFAD). 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Salut 
� Col·laboren: regidoria de Joventut – Oficina Jove, Serveis Socials,  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i comissions de treball  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 15.274 euros ( per tots els conceptes ) 
�  Humans: 2 tècnics ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la 

regidoria salut 
� Equipaments: centres educatius, Oficina Jove, CAPI Baix a Mar, Cap Jaume I,  
� Difusió: entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: 

facebook, twitter, instagram, programa PAE 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: memòria anual del servei 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 

 

 



 

 

49 TALLERS DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Es fa una intervenció a nivell grupal amb la realització dels tallers de prevenció del consum de 
drogues als centres educatius. En els tallers, es fomenta la participació activa de l’alumnat a 
partir de la simulació de situacions en les que poden trobar-se i així afavorir la reflexió i el debat.  
Amb aquesta metodologia s’implica directament als joves a partir de la resolució de situacions 
que es plantegen des de la seva quotidianitat.  
Treballem amb noves estratègies per tractar no només els coneixements, sinó també altres 
factors que intervenen en la presa de decisions de la persona com són les actituds i els 
comportaments envers els altres i cap a ella mateixa. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

• Lidera: Regidoria de Salut  
• Col·laboren: regidoria de joventut- Oficina Jove, IMET  
• Mecanismes de coordinació i seguiment: canals de comunicació permanents i 

reunions periòdiques 
• Temporització:  

RECURSOS    

• Econòmics: 15.274 euros  
• Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la 

regidoria salut 
• Equipaments centres educatius  
• Difusió: PAE  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• enquestes avaluació  

Quantitatius: 
• Valor esperat (anual):  
• Valor de l'anualitat anterior 72 tallers – 1.627 alumnes 
• Valor real (anual): 55% grau cobertura  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

50 PROGRAMA EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Programa basat en l’atenció i l’acompanyament als joves i al seu entorn en el procés de 
creixement, per afavorir la vivència d’unes relacions afectives positives i responsables. Es 
treballa des dels coneixements, les actituds i els comportaments envers els altres i cap a un 
mateix. S’intervé a nivell grupal, individual i/o petit grup i comunitari.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Salut  
� Col·laboren: regidoria de joventut- Oficina Jove, regidoria d’equitat 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i comissions de treball 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 18.762 euros  
�  Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la 

regidoria salut 
� Equipaments centres educatius i Oficina Jove 
� Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: 

facebook, twitter, instagram, programa PAE, díptics informatius  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: memòria anual del servei  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 

 

 

 

 



 

 

51 TALLERS D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Realització de tallers de sexualitat i afectivitat i prevenció de la violència i relacions igualitàries 
als centres educatius. En els tallers, es fomenta la participació activa de l’alumnat a partir de la 
simulació de situacions en les que poden trobar-se i així afavorir la reflexió i el debat. Es 
treballen els coneixements, les actituds i els comportaments  

DESTINATARIS  

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

• Lidera: Regidoria de Salut  
• Col·laboren: regidoria de joventut- Oficina Jove, regidories d’equitat i educació 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i canals de comunicació 

permanents 
• Temporització:  

RECURSOS    

• Econòmics: 18.762 euros  
•  Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la 

regidoria salut 
• Equipaments centres educatius i Oficina Jove 
• Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: 

facebook, twitter, instagram, programa PAE, díptics informatius  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Enquestes avaluació 

Quantitatius: 
• Valor esperat (anual):  
• Valor de l'anualitat anterior : 65 tallers / 1.517 alumnes de secundària 
• Valor real (anual): cobertura 37% total alumnes secundària 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 

 



 

 

52 SERVEI D’ASSESSORAMENT FAMILIAR SOBRE ALCOHOL I ALTRES 
DROGUES – SAFAD 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

En les famílies en les que hi ha un membre consumidor, es genera un elevat nivell d’angoixa i 
de problemes de relació, es fa necessari en aquests casos, oferir un espai d’atenció 
individualitzat per informar, orientar i assessorar. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

• Lidera: Regidoria de Salut  
• Col·laboren: cap Jaume I, CAPI Baix a Mar, 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i comissions de treball 
• Temporització:  

RECURSOS    

• Econòmics: 3.7442 euros  
•  Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la 

regidoria salut 
• Equipaments: Cap Jaume I, CAPI Baix a Mar, Oficina Jove. 
• Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, díptics informatius, xarxes socials: 

facebook, twitter, instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: 
• Valor esperat (anual):  
• Valor de l'anualitat anterior : 35 casos atesos/ 120 visites 
• Valor real (anual): cobertura 37% total alumnes secundària 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

 

53 PROGRAMA MÀQUINA (DISPENSACIÓ DE PRESERVATIUS) 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Màquines dispensadores de preservatius situades als espais públics per facilitar l’accés dels 
preservatius a la gent jove, per tal de contribuir a la disminució de la propagació de malalties 
de transmissió sexual.   

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

• Lidera: Regidoria de Salut  
• Col·laboren: regidoria de Joventut – Oficina Jove. UPC, Biblioteca A. Cardona, 

Agència salut pública 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: reunió anual de coordinació 
• Temporització:  

RECURSOS    

• Econòmics:  
•  Humans: 1 tècnic de la regidoria salut 
• Equipaments:  
• Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: 

facebook, twitter, instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: enquestes d’avaluació 
• Valor esperat (anual):  
• Valor de l'anualitat anterior 55 kits de preservatius 
• Valor real (anual):  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 



 

 

54 MESURES EDUCATIVES ALTERNATIVES A LA SANCIÓ PER CONSUM 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

El programa possibilita la substitució de sancions administratives que plantegen una resposta 
preventiva i educativa a la sanció per tinença o consum de drogues (generalment cànnabis) 
als menors d’edat, proposant a ells i les seves famílies la participació en un programa educatiu 
per commutar el pagament de la multa. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 
METODOLOGIA    

• Lidera: Serveis Socials  
• Col·laboren: Policia Local, PG-ME, Joventut i Salut 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
• Temporització:  

RECURSOS    

• Econòmics:  
•  Humans: 1 tècnica, 1 tècnic del Pla Local de Prevenció de drogues, Policia Municipal i 

Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra 
• Equipaments: Diversos equipaments municipals: oficina Jove i instal·lacions de Serveis 

Socials 
• Difusió: Conveni amb PGME i Pla Local de Prevenció de Drogues i Carta a les famílies 

dels i de les joves d’infractors/es oferint el servei 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: Valoració dels agents implicats 
• Valor esperat (anual):   
• Percentatge de joves sol·licitants en relació al núm. infractors 
• Percentatge reincidència 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 



 

 

55 EL JOVE AMB LA SEGURETAT DE TRÀNSIT 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les 
conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 
Objectiu operatiu: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves 
Repte PNJCat:Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Curs d’Educació Viària als alumnes de 3è ESO i del CFO La Paperera, pel seu vincle amb el 
trànsit, especialment amb els vehicles de dues rodes. Han de conèixer les normes de circulació i 
el que suposa el fet de no fer-ho (infraccions). També els riscos i les conseqüències de ser 
víctima d’un accident de trànsit. 
Jornada al Parc d’Educació Vial, per posar en pràctica allò aprés. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

• Lidera: Cap Policia Local 
• Col·laboren: Sergent Policia Local 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques 
• Temporització: Trimestrals durant període lectiu (de setembre a maig) 

 

RECURSOS    

• Humans: 2 agents de policia local 
• Equipaments: Bicicletes(10) i ciclomotors (2) 
• Difusió: Als centres escolars i mitjans de comunicació local 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Enquestes al final de les activitats formatives 

Quantitatius: 
• Valor esperat (anual) Nombre d’alumnes 
• Valor de l'anualitat anterior Dada a comparar amb l’any anterior 
• Valor real (anual): Caldria conèixer el % de joves que han participat en relació amb la 

totalitat, ja que el nombre podria variar cada any. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eix estratègic Cohesió Social i Convivència 

Repte 7  

Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56 GRUP DE SUPORT PER A JOVES LGTBI i aliats 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Promoure una plena transició dels i les joves LGTBI a la vida adulta 
mitjançant el foment de l’autoestima i l’autoacceptació. 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Donar suport als joves amb major risc de vulnerabilitat, realitzant un acompanyament tècnic i 
donant-los eines d’apoderament personal.  

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de Convivència i Equitat 
� Col·laboren: Servei de Joventut  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 600€ (Joventut) / 600€ (Equitat) 
� Humans: Tècnic del Servei de Convivència i Equitat 
� Equipaments: Oficina Jove 
� Difusió: Cartells i octavetes als instituts  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: Grau de satisfacció dels joves del grup 
� Nombre d’intervencions amb joves:  

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:  20 
o Valor real (anual):  

� Nombre de tipus d’intervencions amb joves:  
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior: 20 
o Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 

 
 



 

 

57 SERVEI DE MEDIACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Promoure la cultura del diàleg i la gestió positiva dels conflictes 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Es posa a disposició del centre d’ensenyament corresponent el Servei de Mediació. La 
mediació ofereix un espai per tal de fer de la dificultat i el conflicte una oportunitat per 
avançar cap a l'acord i la millora de la convivència. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de Convivència i Equitat 
� Col·laboren: Servei de Joventut  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Forma part del cost del Servei de Mediació Ciutadana 

� Humans: Contractació externa del Servei, amb dues mediadores. A demanda. 
� Equipaments: Centres educatius 
� Difusió: Programa d’Animació Educativa (PAE)  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Grau de satisfacció de les persones usuàries (alumnat, professorat, etc) 
Quantitatius:  

� Nombre de persones usuàries: 
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:  20 
o Valor real (anual):  

� Nombre d’intervencions:  
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior: 20 
o Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

58 MEMÒRIA DE FUTUR 
EIX – COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Contribuir al coneixement i a l’enriquiment mutu a nivell intergeneracional.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització 
col·lectiva 

DESCRIPCIÓ    

Taller intergeneracional en el que una voluntària del Grup del Grup de Dones  amb Memòria 
assisteix en qualitat de testimoni a l’aula amb l’objectiu de  transmetre a les generacions més 
joves les seves vivències.  Moltes persones grans de la nostra ciutat 
són portadores d'aquest bagatge que cal preservar si volem construir un món lliure dels errors 
del passat. Transmetre'l a les generacions més joves pot aportar una visió més humana i 
propera dels conceptes teòrics reflectits als llibres de text d'història del nostre país. S’analitza 
com la guerra i la postguerra va afectar la vida diària de moltes famílies. Es presenta al grup-
classe a través del visionat d'un DVD que recull les experiències dels protagonistes de la història. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Gent Gran 
� Col·laboren: IMET, Museu del Ferrocarril 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Humans: Voluntàries Dones amb Memòria. Tècnics Regidoria Gent Gran.  
� Equipaments: Centres educatius.  
� Difusió: A través del PAE 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Grau de satisfacció de l’activitat 
Quantitatius: 

• Nombre de cursos que han sol·licitat el taller 

• Nombre d’alumnes que assisteixen al taller 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

59 AGENTS DE CIVISME I CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Contractació d’un servei d’agents de civisme per dur a terme accions per afavorir la 
coresponsabilitat en l’ús de l’espai públic, vetllar per la compatibilització de l’oci i el descans a 
la nit, impulsar campanyes de sensibilització i adreçar-se a grups de persones joves per 
informar dels recursos que tenen a l’abast.  

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de Convivència i Equitat 
� Col·laboren: Joventut, Serveis Viaris, etc.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització: Des de juny de 2017, anual 

RECURSOS    

� Econòmics: 51.000€ 
� Humans: Contractació externa (servei amb dos agents de civisme) 
� Equipaments: Espai públic i regidoria de convivència i equitat 
� Difusió: Notícia, web, xarxes.  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: 
� Nombre d’intervencions amb joves:  

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:   
o Valor real (anual):  

� Nombre de tipus d’intervencions amb joves:  
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior  
o Valor real (anual) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

60 TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE CONVIVÈNCIA I EQUITAT  
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació. 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Tallers des sensibilització adreçats a l’alumnat dels centres educatius al voltant de temàtiques 
de relacions de gènere, sexualitat i afectivitat, violència masclista, coeducació, diversitat 
familiar, prevenció de la desigualtat i identificació dels valors i actituds sexistes, diversitat 
cultural, d’origen i creences, prejudicis i discriminació, consciència cívica i corresponsabilitat, 
cultura del diàleg i mediació 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de convivència i equitat 
� Col·laboren: Educació, Salut, Centres educatius de primària i secundaria  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 6900€ anuals 
� Humans: Contractacions externes i personal tècnic del servei 
� Equipaments: Centres educatius 
� Difusió: Programa d’Animació Educativa (PAE) 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
� Grau de satisfacció de les persones usuàries (alumnat, professorat, etc) 

Quantitatius:  
� Nombre de persones usuàries: 

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:  20 
o Valor real (anual):  

� Nombre d’intervencions:  
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior: 20 
o Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 



 

 

61 PROJECTE D’INTEGRACIÓ A CENTRES EDUCATIUS 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Coordinacions periòdiques entre el Centre Educatiu i Serveis Socials per detectar i prevenir 
possibles situacions en l’adolescent. Es posaran en marxa els recursos socials existents per 
atendre la situació que pugui afectar a l’adolescent. S’ofereix un treball individualitzat amb els 
menors i les seves famílies, derivació a altres serveis si es considera oportú, coordinació centre 
educatiu – Serveis Socials per al seguiment i avaluació del procés de cada adolescent. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Serveis Socials 
� Col·laboren: EAP, Centres Educatius, Joventut  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball, Reunions periòdiques i 

canals de comunicació permanent 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 10 educadors/es socials, tutors i direccions dels centres educatius 
� Equipaments: Centres educatius i serveis socials 
� Difusió: Comissió social 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
� valoració dels agents implicats 

Quantitatius:  
� Número d’actuacions 

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:   
o Valor real (anual):  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

62 COL·LABORACIÓ AMB EL TERCER SECTOR PER EVITAR L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL DE LES PERSONES JOVES 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Treball en xarxa amb el tercer sector a través de projectes compartits amb les entitats socials 
que aborden el risc d’exclusió dels joves del municipi 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Serveis Socials 
� Col·laboren: Joventut, Creu Roja, Càritas, Fundació La Caixa i altres  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnics de les entitats 
� Equipaments: equipaments de les entitats 
� Difusió: detecció serveis socials i derivació a les entitats 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: resultats de les enquestes de valoració 
Quantitatius:  

� núm. projectes de col·laboració amb entitats 
� memòries d’actuacions dels projectes 
� Valor esperat (anual)  
� Valor de l'anualitat anterior:   

� Valor real (anual):  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

63 OBSERVATORI SOCIAL DE LA JOVENTUT 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Facilitar el coneixement de la societat local i una millor programació de les 
actuacions municipals, fent èmfasi en la població jove.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Anàlisi de dades oficials i de serveis, referents a la realitat de la població infantil i jove de VNG, 
especialment pel que fa a les necessitats de condicionament material (alimentació, renda...), 
cobertura social, necessitats educatives i de formació (beques, escolaritat, fracàs escolar..) 
necessitats d’ocupació i treball i serveis que s’habiliten (atur juvenil, joves ni-ni, programes de 
segones oportunitats..); necessitats i atenció sociosanitària (joves amb discapacitats, conductes 
de risc..)  i necessitats d’oci, cultura i esport, i els serveis que se’ls hi ofereix 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Vng[in]clusió 
� Col·laboren: Joventut, IMET-Educació, IMET-Treball, Infància i adolescència 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnics de les entitats 
� Equipaments: equipaments de les entitats 
� Difusió: detecció serveis socials i derivació a les entitats 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Anàlisi conjunta i anual de les dades. Reformular i afegir, si cal, nous indicadors 
Quantitatius:  

� Valor esperat (anual)  
� Valor de l'anualitat anterior:   
� Valor real (anual):  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

64 AGENDA 21 ESCOLAR 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Afavorir la conscienciació, la sensibilitat i l’acció de les persones joves  
envers el medi ambient 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

implicació dels centres educatius per imaginar i construir un món millor i més sostenible, 
començant per la intervenció en l'entorn més immediat.  El projecte fomenta les pràctiques 
participatives als centres educatius des del punt de vista de la sostenibilitat. El Servei de Medi 
Ambient ofereix assessorament i propostes d’activitats.  

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria d’urbanisme, habitatge i medi ambient 
� Col·laboren: Regidoria d’Educació 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 15.000 €/anuals (11.900 + 400 + 400 + 1500 + 500 + 300) 
� Humans: 1 tècnic 
� Equipaments: Escoles de primària, escoles de secundària i auditori 
� Difusió: Xarxes, web municipal, web Xesc, Wiki A21 Escolar Vilanova, premsa escrita, 

ràdio  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Enquesta al professorat 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) Número participants a les activitats A21 escolar 
� Valor de l'anualitat anterior: No avaluat 
� Valor real (anual) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

65 CAMPANYA D’ART URBÀ AMB PINTURA A LES ILLES DE RECICLATGE  
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió 
social dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Motivar als joves per respectar el mobiliari urbà, alhora de fomentar el 
reciclatge. 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Campanya destinada als col·lectius de joves, escoles, instituts, etc.; per tal de realitzar projectes 
de pintura urbana al mobiliari de recollida de residus.  
Impulsar tallers de pintura als contenidors, neteja de grafits i foment del reciclatge.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Via pública (Serveis viaris) 
� Col·laboren: IMET, organitzacions juvenils 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Col·laboració amb empreses de pintures 
� Humans: Personal de concessionària de la neteja de pintades 
� Equipaments: Mobiliari urbà de recollida de residus 
� Difusió: Canals de comunicació municipals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Millora de l’estètica de la via pública i millora de dispociió de residus en les illes de 
recollida 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) Millora dels índex de recollida de residus 
� Valor de l'anualitat anterior: Reducció dels casos d’incívisme en relació al mobiliari urbà 
� Valor real (anual) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eix estratègic Apoderament de les persones joves 

Repte 5 

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves en allò col·lectiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

66 ASSESSORIA D’ASSOCIACIONISME JUVENIL 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar  resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció 
integral, personal i gratuïta  
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  
participació de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Donar suport a la creació de noves associacions, acompanyament en el procés inicial i als 
tràmits legals per canviar els estatuts o altres notificacions legals. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut 
� Col·laboren:  
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 2 tècnic de l’Oficina Jove Garraf 
� Equipaments: Oficina Jove Garraf 
� Difusió: web i xarxes socials 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  Formulari de valoració qualitativa dels serveis de l’Oficina Jove Garraf. 
Quantitatius: nombre de persones informades i assessorades i nombre de noves entitats creades 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

67 PROGRAMA DE FOMENT I SUPORT A L’ASSOCIACIONISME JUVENIL 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar suport a la creació de noves associacions i al creixement de les ja 
existents. 
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  
participació de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Suport a les entitats juvenils per part dels serveis municipals, per tal de poder portar a terme les 
seves activitats: complimernt de normatives de soroll i de protecció civil, convenis, subvencions, 
cessió d’espais,  i gratuïtat de difusió en els mitjans de comunicació municipals d’aquestes 
Banc de recursos de l’Oficina Jove: Carpa, 2 equips de so, equip de llums, 2 ordinadors 
portàtils,  projector, càmera de vídeo i fotogràfica, limitador de so. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut  
� Col·laboren: Brigada USM, Serveis Viaris, Comissió d’espai públic, Oficina Jove, servei de 

Protecció civil, Policia Local. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:.Ponència d’activitats a la via pública, 

Comissió d’espai públic, reunions trimestrals amb la Coordinadora d’entitats juvenils i 
culturals 

�  Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Propis del pressupost de les Regidories de Joventut i Serveis viaris, 
� Humans: 1 tècnica auxiliar i  1 administrativa adscrites a la regidoria de Joventut. 
� Equipaments: Espai públic i equipaments municipals 
� Difusió: Xarxes socials, web, cartells 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Temps de resolució de les sol·licituds. 
Quantitatius: Nombre d’activitats celebrades per les entitats juvenils, nombre de cessions del 
banc de recursos de l’Oficina Jove. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 



 

 

68 SUPORT A LES ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar suport a la creació de noves associacions i al creixement de les ja 
existents. 
Repte PNJCat: Repte 5.  Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la  
participació de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Suport logístic, material, econòmic i, si s’escau, formatiu per als centres d’educació en el lleure 
infantil i juvenil del municipi vinculat als projectes desenvolupats per aquestes entitats.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut, Infància i Adolescència  
� Col·laboren: Diverses regidories de l’Ajuntament 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions amb les entitats 
�  Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnics de Joventut,  infància i adolescència 
� Equipaments: diversos equipaments municipals 
� Difusió: web municial 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� Indicadors de vincle entre les entitats de lleure i la tècnica d’infància i adolescència.  
� Valoració del suport que han rebut les entitats així com propostes de millora.  

 
Quantitatius: 

� Quantitat econòmica en forma de subvenció per a cada entitat de lleure infantil i 
juvenil.  

� Nombre de contactes amb les entitats de lleure infantil i juvenil.  
� Nombre d’entitats de lleure infantil i juvenil que reben suport del total d’entitats de 

lleure del municipi.  
� Percentatge del pressupost municipal destinat al suport a aquestes entitats. 
� Projectes i activitats realitzades amb suport del consistori per part de les entitats de 

lleure infantil i juvenil.  Jove. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   



 

 

 
 

69 PLA DE FORMACIÓ PER A ENTITATS 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves.  
Objectiu operatiu: Donar suport a la creació de noves associacions i al creixement de les ja 
existents. 
Repte PNJCat: Repte 5. Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  
participació de les persones joves en allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Pla anual de formació per a entitats. Les formacions són gratuïtes i s’adrecen principalment a 
les Juntes Directives, persones amb responsabilitats, equip tècnic i socis i sòcies de les 
associacions inscrites al RMEA. L’objectiu és millorar les seves competències, coneixements i 
habilitats. S’ofereix formació en àmbits com la gestió econòmica, millora de la comunicació, 
legalitat, gestió de conflictes o novetats diverses en l’àmbit associatiu.  
 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

� Lidera: Participació 
� Col·laboren: Convivència i equitat 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 0 € (alguns cursos són subvencionats per la DIBA) 
� Humans Tècnic de participació i formadors/es externs/es 
� Equipaments: Les accions es fan als equipaments municipals (Xarxa de Centres Cívics, 

IMET, Casa Olivella, etc) 
� Difusió: S’editen tríptics informatius, pòsters, es fa un mailing a totes els entitats del 

RMEA, xarxes socials, web municipal. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Grau de satisfacció de l’activitat 
Quantitatius: 

• Nombre de persones assistents  
• % de places cobertes 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

70 SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DE L’OFICINA JOVE 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar  resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció 
integral, personal i gratuïta  
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  
participació de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

El servei és la porta d’atenció a l’Oficina Jove, on se’l rep i dóna resposta o deriva als serveis 
especialitzats de les assessories de l’Oficina Jove. Des del Servei d’informació es garanteix 
l’accés a internet gratuït mitjançant punts de connexió i Wifi gratuït. S’ofereix una borsa 
d'habitacions en pisos compartits, borsa de professors/es de repàs,   tauler d'anuncis virtual,  
informació i assessorament sobre habitatge per a joves. 
 Tramitació dels carnets:  alberguista adult,  alberguista de grup,  alberguista familiar,  
alberguista jove,   internacional d'estudiant i carnet internacional de professor/a. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut 
� Col·laboren: Direcció General de Joventut  
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 2 tècnics i suport psicopedagoga ACO (Associació Catalana d’Orientació), 

mitjançant conveni amb la Direcció General de Joventut. 
� Equipaments: Oficina Jove 
� Difusió: web i xarxes socials i butlletí 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
� Enquestes de valoració de qualitat de l’Oficina Jove 

Quantitatius:  
� Dades de registre d’usuaris/àries 
� Valor esperat (anual) 6000 atencions 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 



 

 

71 TAULA PERMANENT DE JOVENTUT, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 
OBJECTIUS DEL PLJ 2017-2021 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar  resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció 
integral, personal i gratuïta  
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  
participació de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Seguiment i avaluació del PLJ  a través de la creació d’una Taula permanent de Joventut amb 
representants de les associacions  juvenils  o aquelles conformades majoritàriament per  joves, 
juntament amb alumnat dels IES de la ciutat, i els monitors/es de lleure educatiu. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut  
� Col·laboren: Regidoria de Participació, Coordinadora d’entitats juvenils i culturals de 

Vilanova i la Geltrú, IMET, Centres d’esplai 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions semestrals 
�  Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Propis de la Regidoria de Joventut 
� Humans: Tècnics/ques municipals 
� Equipaments: Oficina Jove, seus socials de les associacions, espais municipals... 
� Difusió: - 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  Grau de satisfacció dels participants 
Quantitatius:  Nombre de sessions de treball realitzades amb la Taula Permanent de Joventut 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   



 

 

 

72 PLA DE COMUNICACIÓ DE L’OFICINA JOVE 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’accés a la informació i l’assessorament de les persones joves i 
incrementar els canals de comunicació.  
Objectiu operatiu: Utilitzar les eines que ens permeten comunicar més i millor la informació, la 
visió positiva de la població juvenil i les polítiques de joventut 
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  
participació de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Consisteix en identificar què és el què volem comunicar i, a partir d’aquí, crear una estratègia 
anual que identifiqui els públics als que ens dirigim, a través de quins canals, amb quins 
materials. I tot això ajustat a un pressupost. A llarg termini suposa situar la marca Oficina Jove 
com a referència de difusió i dinamització de la informació al territori i al públic diana de cada 
acció. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut 
� Col·laboren: Direcció  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Seguiment del pla 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 2 tècnics de l’Oficina Jove 
� Equipaments: Oficina Jove 
� Difusió: xarxes socials, campanyes especiófiques, butlletí digital, pàgines webs i altres 

entorns virtuals. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: valoració de les enquestes dels mitjans virtuals de comunicació. 
Quantitatius: nombre de seguidors a les xarxes socials i subscriptors del butlletí, així com el 
nombre de publicacions en cada mitjà 

� Valor esperat (anual) incrementar l’impacte respecte l’any anterior. 
� Valor de l'anualitat anterior (consultar dades a les memòries) 
� Valor real (anual) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eix estratègic Apoderament de les persones joves 

Repte 6 

Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 
l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment 

cohesionadors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

73 GESTIÓ I MANTENIMENT DE LA NAU DEL FERROCARRIL 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

La Nau del ferrocarril és un equipament de titularitat municipal adaptada i adequada per a la 
celebració de concerts i actes diversos organitzats per les entitats juvenils de la ciutat. Disposa 
de tots els serveis necessaris per a dur a terme les activitats i d’un servei de consergeria propi 
per facilitar –ne l’organització i execució. 
La programació trimestral és proposada per la Coordinadora d’entitats juvenils i culturals que, 
al seu torn, lidera i coordina les diferents propostes provinents de les diferents associacions 
juvenils i culturals. El conveni d’ús finalitza el proper 2019.  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut  
� Col·laboren: Coordinaddpora d’entitats juvenils i culturals, Museu del Ferrocarril 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:. Comissió de seguiment de la Nau del 

ferrocariil (Ajuntament + Coordinadora d’entitats + Museu del ferrocarril) 
� Temporització: 

RECURSOS    

� Econòmics: Propis de la partida Nau del ferrocarril del pressupost anual de Joventut 
� Humans: Tècnica especialista adscrita a Joventut, Brigada USM,  personal de 

manteniment del Museu del ferrocarril 
� Equipaments: Nau del ferrocarril 
� Difusió: Xarxes socials, cartells, butlletí, agenda municipal. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius: Grau de satisfacció de les entitats juvenils i culturals, grau de satisfacció del públic 
Quantitatius: Nombre de concerts i actes organitzats pel jovent, número de denúncies dels 
veïns per soroll o aldarulls al voltant del recinte. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

74 DOTACIÓ D’UN NOU EQUIPAMENT MULTIFUNCIONAL PER ACTIVITATS 
D’OCI ALTERNATIU AUTOGESTIONAT 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Amb motiu de la finalització del conveni de cessió d’ús de l’equipament La Nau del ferrocarril, 
el maig de 2019, es planeja construir o rehabilitar un nou equipament  que el substitueixi. Per 
dutr a terme el procés, cal: 
. Procés participatiu amb joves de la Coordinadora d’entitats juvenils i culturals per definir usos, 
ubicació i model de gestió 
. Recerca de fonts de finançament 
. Disseny del projecte tècnic i funcional 
. Fase constructiva  

DESTINATARIS   

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut  
� Col·laboren: Urbanisme i habitatge, Coordinadora d’entitats culturals i juvenils 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions bimensuals 
� Temporització: 

RECURSOS    

� Econòmics: Fons provinents de subvencions, convenis, etc 
� Humans:  
� Equipaments: Diversos equipaments municipals i seus d’associacions juvenils 
� Difusió: Web, butlletí Jove, xarxes socials i eines 2.0 en general. Mitjans de comunicació 

locals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

75 PROGRAMA D’ACTIVITATS PARAL·LELES ENTORN LA SALA I LES 
EXPOSICIONS TEMPORALS 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Al llarg de les temporades es dissenyen activitats paral·leles pensades per al públic jove a les 
exposicions temporals de La Sala, Centre d’Art Contemporani, que permeten aprofundir en els 
continguts i missatges de les exposicions.  
De manera estable, s’ofereix l’activitat “Passeu a La Sala”, taller on es dona a conèixer la 
història de l’edifici La Sala i l’evolució d’usos i implícitament el context històric de la ciutat. Es 
presenta què és l’art contemporani i què es fa en un centre d’art contemporani. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 
METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Cultura 
� Col·laboren: Direcció  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques 
� Temporització: cada any, de gener a desembre. Cada any es dur a terme un nou 

disseny, implementació i avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la creació 
� Humans: regidoria de cultura 
� Equipaments: La Sala. Centre d’art contemporani 
� Difusió: xarxes 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica  
Quantitatius: Es tracta d’un projecte que s’emmarca en una producció determinada. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 



 

 

76 PROGRAMACIÓ I DESCOMPTES JOVES 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Programació d’activitats per a joves a preus reduïts i descomptes per a 
joves en les activitats culturals i de lleure impulsades des de l’administració local  

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Cultura 
� Col·laboren: Biblioteques municipals. Escena 25  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques 
� Temporització: anual 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura   
� Equipaments: Teatre Principal 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica  
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o No quantificat. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

77 PROJECTE PEDAGÒGIC TOTS DANSEN 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Projecte pedagògic organitzat des de la regidoria de Cultura amb la complicitat del Mercat 
de les Flors de Barcelona i la Xarxa Transversal. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera:  regidoria de Cultura 
� Col·laboren: Mercat de les Flors i Xarxa Transversal 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i assajos 
� Temporització: cada any, de setembre a maig. Cada any es dur a terme un nou 

disseny, implementació i avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura i ballarí  
� Equipaments: Teatre Principal 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    
Qualitatius: avaluació tècnica i dels equips de professorat dels instituts participants.  
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o Es tracta d’un projecte que s’emmarca en el projecte del curs de l’institut de 
manera que cada any són els mateixos alumnes.. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 
 



 

 

78 PROGRAMA DE SUPORT A INICIATIVES ARTÍSTIQUES D’EXPRESSIÓ EN 
L’ESPAI PÚBLIC 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Projecte en el que les manifestacions artístiques provinents de les arts visuals sortiran al carrer. 
Intervenció artística a la via pública per tal de fer més visible el treball dels joves creadors 
plàstics i visuals. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera:  regidoria de Cultura 
� Col·laboren: agents arts visuals locals 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques  
� Temporització: cada any, de gener a desembre. Cada any es dur a terme un nou 

disseny, implementació i avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura  i agents arts visuals locals 
� Equipaments: La Sala. Centre d’Art Contemporani 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica. 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o Es tracta d’un projecte que s’emmarca en una producció determinada.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 
 
 



 

 

79 PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ “SINGULART” (arts visuals, 
música, teatre, dansa i circ) 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Al llarg de les temporades estables d’arts escèniques es programen creacions realitzades per 
joves a qui s’ha donat suport en la fase de creació, representació i difusió del projecte. Es 
possibilita el creixement creatiu del col·lectiu i la difusió del projecte més enllà de l’àmbit local. 
En el marc d’aquest programa es duen a terme accions com: Premi Noves Creacions Musicals, 
Blanquets i Festival Blanc Vilanova, Nanoteatre, Dia Internacional de la Música, de la dansa, 
Dia Mundial del Teatre, del Circ. Residències tècniques i de creació de grups joves. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys  18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

� Lidera:  regidoria de Cultura 
� Col·laboren: agents culturals locals 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i assajos 
� Temporització: cada any, de gener a desembre. Cada any es dur a terme un nou 

disseny, implementació i avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura  i agents culturals locals 
� Equipaments: Teatre Principal, Auditori Eduard Toldrà i La Sala 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica. 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o Es tracta d’un projecte que s’emmarca en una producció determinada.  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

80 ACLÚSTICS 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

L’Aclústics és un cicle de concerts en petit format en un entorn privilegiat com la Platja de Ribes 
Roges. La convocatòria s'obre a joves, preferentment de la comarca, solistes o en grups 
musicals, amateurs o amb experiència, que vulguin tocar a la vora del mar i hi participin de 
manera desinteressada, ja que no hi ha compensació econòmica. 
L'estil musical s'ha de poder adaptar al format acústic: pop, rock, blues, folk, jazz, rumba, 
reggae, etc. encara que és possible utilitzar un petit equip de so i llums per fer més lluïda 
l'actuació. 

DESTINATARIS    

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera:  Regidoria de Joventut 
� Col·laboren:  Consell Comarcal del Garraf i Xiringuito L’Ú. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  reunions de treball i d’avaluació. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  Propis del pressupost de la Regidoria de Joventut i Oficina Jove 
� Humans: Tècnic/a de joventut municipal, tècnic/a de Joventut del Consell Comarcal 

del Garraf i una persona de suport tècnic pel concert. 
� Equipaments: Xiringuito L’Ú 
� Difusió:  Fulls volants, cartells, banderoles i a través de les xarxes socials. 

 INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: Nivells de satisfacció dels participants. A través d’un formulari enviat als participants 
es demana la valoració de diferents aspectes dins dels apartats:  

� Organització i comunicació, 
� Muntatge i actuació 
� Valoració general. 

Quantitatius: Nombre de grups participants, edat, nombre de grups de la comarca, xifres de 
públic.  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

81 PROJECT G 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, 
creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

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 
(organització de grafiters. El projecte s’inicia el 2016 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. 

DESTINATARIS   

14 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut  
� Col·laboren: Organització Zero (col·lectiu de grafiters) Regidories de Serveis viaris, 

Convivència i Equitat, Participació, Esports, Cultura, Infància i Adolescència, 
Participació i Cooperació,  Urbanisme i Habitatge i Policia Local i Servei de Mesures 
Alternatives 

� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions amb els diferents agents en plenari 
2 vegades l’any. També reunions periòdiques amb els joves grafiters organitzats. 

� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 6.000€ anuals 
� Humans: Tècnics municipals 
� Equipaments: Centres Cívics, Oficina Jove, Murs lliures i  Murs d’especial interès. 
� Difusió: Xerrades, fulletons, xarxes socials 

 INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: Nivell de satisfacció dels usuaris de cada acció 
Quantitatius: Nombre d’intervencions de la brigada per actes indiscriminats, Nombre de 
denúncies per pintades i tags a l’espai públic, Nombre de fulletons informatius repartits sobre el 
Catàleg de Murs, Nombre d’accions (concursos, exhibicions, exposicions, Jam’s...)  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   

 
 



 

 

Avaluació 
 

A continuació es planteja el sistema d’avaluació per al Pla Local de Joventut 
de Vilanova i la Geltrú 2017-2021. L'avaluació de polítiques públiques és una 
metodologia de treball que pretén avaluar el resultat de les polítiques 
desenvolupades per l'Administració en un àmbit concret, i estudiar si han estat 
efectives en la resolució de les problemàtiques socials que van motivar la 
seva posada en marxa. En funció dels resultats obtinguts i d'un nou anàlisi 
social es determinarà la seva utilitat i la seva necessitat futura. Aquesta 
avaluació s'elabora a partir dels indicadors de resultats (outputs) de les 
polítiques, i dels indicadors d'impacte (outcomes) per comprovar si han 
provocat canvis socials. Cada PLJ, en la fase de disseny ha d'establir els seus 
criteris d'avaluació, que hauran de mantenir una relació directa amb els 
objectius finals que s'hagin planificat. 
 
L'avaluació del PLJ ha de permetre, doncs, millorar el coneixement de les 
intervencions que s'estan duent a terme, interpretar-ne l'impacte i facilitar la 
presa de decisions a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut 
pertinents.  
 

Què s’avalua? 
 
Del Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2017-2021, com a document 
de planificació estratègica que està en constant revisió i moviment, se’n 
planteja fer l’avaluació dels següents elements:  
 

� Avaluació de les necessitats 
� Avaluació de l’avaluabilitat 
� Avaluació de la implementació 
� Avaluació de les actuacions 
� Avaluació dels resultats 
� Avaluació de l’impacte 
� Avaluació econòmica 

 

Qui ho avalua? 
 
La Regidoria de Joventut de Vilanova i la Geltrú coordinarà el procés 
d’avaluació, en el qual hi participaran els serveis i regidories implicades.  
 



 

 

El seguiment i l’avaluació es realitzarà amb el lideratge de la Regidoria de 
Joventut i les aportacions de totes les àrees implicades en les actuacions 
plantejades al Pla.  
 
El seguiment i avaluació del Pla també es realitzarà a través de la creació 
d’una Taula permanent de Joventut amb representants de les associacions  
juvenils  o aquelles conformades majoritàriament per  joves, juntament amb 
alumnat dels IES de la ciutat, i els monitors/es de lleure educatiu, i tots aquells 
joves que vulguin participar-hi. 
 

Quan es realitza l’avaluació? 
 
Cada actuació defineix a la seva fitxa de programació, quan s’avalua. En 
termes generals, es preveu una avaluació anual de totes les actuacions, però 
es plantegen altres moments d’avaluació que seran importants per veure, 
principalment, aspectes generals de la implementació del pla com són 
l’avaluació de les necessitats, de la implementació, del disseny, dels 
indicadors, etc.  
 
Es plantegen els següents moments d’avaluació:  
 
Avaluació anual: Cada any es realitzarà un recull de l’avaluació dels 
indicadors per a cada actuació. Aquesta recull es realitzarà a petició de la 
Regidoria de Joventut i hi participaran tots els agents i serveis implicats. 
L’avaluació anual permetrà canviar, reconvertir o mantenir les actuacions 
previstes.  
 
Avaluació intermèdia: En el moment intermedi del pla, és a dir, als dos anys 
de l’inici de la posada en marxa, es realitzarà una trobada tècnica per 
avaluar els següents aspectes: la implementació, la formulació d’actuacions, 
els resultats i l’impacte.  
 
Avaluació final: En finalitzar el pla, es realitzarà una trobada tècnica per 
avaluar tots els aspectes de l’avaluació i diverses sessions participatives en les 
quals hi participaran persones joves i entitats juvenils. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4) i Sra. Carmen Reina = 14 vots 
  Abstencions: CUP (5), C’s (1), SOM VNG (2), PP (1), Sra. Ariadna 
    Llorens i Sr. David Montes = 11 vots 

 



 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
 8. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER LA 
CONSTRUCCIÓ DE MUR DE PEDRA PARAL·LELAMENT AL FILAT 
METÀL·LIC I LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE TANCA ENTRE LA 
VIA DEL TREN I L’HABITATGE, QUE COMPORTEN UNA REDUCCIÓ 
EN UNS 90 CM. L’AMPLADA DEL CAMÍ PÚBLIC DELS COLLS I 
AMPLIANT D’AQUESTA MANERA LA PART PRIVADA DE LA FINCA 
SITUADA AL CAMÍ DELS COLLS (II,3).  (Exp. 58/2016-DIS) 

 
Relació de fets 
 
I.  Per Decret de data 20 de març de 2017 es va incoar expedient sancionador contra 
M.A.D.C., amb DNI núm. xxxxxxxx, per a determinar les infraccions en què hagi pogut 
incórrer i la imposició de les sancions que, si escau, procedeixin, per la construcció 
de mur de pedra paral·lelament al filat metàl·lic i les obres de construcció de tanca 
entre la via del tren i l’habitatge, que comporten una reducció en uns 90 cm. 
l’amplada del camí públic del Colls i ampliant d’aquesta manera la part privada de la 
finca situada al camí dels Colls (II,3). 
 
En la mateixa data la instructora de l’expedient va formular el plec de càrrecs. 
 
Ambdós documents foren notificats a la interessada el dia 30 de març de 2017. 
 
II.  En data 2 de juny de 2017 la instructora de l’expedient sancionador amb número 
000058/2016-DIS  va dictar la següent Proposta de Resolució:  

 

“ I. FETS QUE S’IMPUTEN 
 
1. En data 27 d’octubre de 2016 es rep comunicació del Servei de Medi Ambient 
d’aquest ajuntament, de la inspecció feta per la tècnica de Medi Ambient en la finca 
anomenada “Xalet de la Sal”, situada al Camí del Colls (II,3), conforme s’han fet 
obres de construcció de mur de pedra natural sobre l’actual tanca de filat metàl·lic. 
 
2. Segons inspecció del departament de Disciplina Urbanística de data 28 de febrer 
de 2017 a la finca, es comprova que l’estat de la tanca és el mateix de quan es va 
detectar per part del Servei de Medi Ambient, i a més, que ha agreujat la situació 
irregular de la tanca afegint el mur de pedra natural paral·lelament a aquest filat. 

Així mateix s’aprecia la reducció del camí també en l’espai existent entre la via del 
tren i la tanca que delimita la finca, de manera que s’ha construït també una nova 
tanca de delimitació en tot el llarg de la finca, reduint 90 centímetres l’ample del 
camí públic i ampliant d’aquesta manera la part privada de la finca. 
 
3. No consta cap llicència urbanística municipal que empari les actuacions 
descrites. 
 



 

 

4. Dites obres son NO LEGALITZABLES atès que es troben en sòl no urbanitzable 
d’especial valor o protecció, clau 23 Zona de Protecció Natural i Paisatgística, i 
dintre de la zona de servitud de Costes, segons informe de l’arquitecte tècnic 
municipal de data 2 de març de 2017: 
 

“ I.- IDENTIFICACIÓ INSPECCIÓ. 
Emplaçament:  Camí dels Colls, Xalet de la Sal 
Autor de l’informe: Arquitecte Tècnic Municipal 
 
II.- IDENTIFICACIÓ INFRACCIÓ. 
Persones presumptament responsables: 
M.A.D.C. 
 
Actuació constitutiva de presumpta infracció: 
Obres sense llicència (article 212 de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalittat de Catalunya) . 
Infracció article 187.2.c  del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la 
Llei 16/2015. 
 
Descripció de l’actuació: 
Construcció de tanca de finca envaint camí públic. 
 
Caràcter de l’actuació: 
Obres no legalitzables . 
 
Tipificació de la infracció: 
Infracció molt greu, segons l’art. 213.a de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
Planejament Urbanístic vigent: 
Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovades definitivament del 
document de Revisió el 29 de juny de 2001 i publicades al DOGC el 2 d’agost 
de 2001, així com l’aprovació definitiva del document de modificacions 
puntuals i correcció d’errades aprovat definitivament el 16 de març de 2005, 
publicat al DOGC el 27 de juliol de 2005. 
 
Classificació i qualificació urbanística del sòl: 
Sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció, clau 23 Zona de Protecció 
Natural i Paisatgística, i dintre de la zona de servitud de Costes. 
 
Assumpte: 
Incoació d’expedient de protecció de la legalitat. 
 
 
III.- INFORME 
En data 27 d’octubre de 2016 es rep comunicació del Servei de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en què, després de la inspecció 
realitzada per part de la tècnica de Medi Ambient en la finca anomenada 
“Xalet de la Sal”, es posa en coneixement del Servei de Disciplina Urbanística 
la realització d’obres de construcció de mur de pedra natural sobre l’actual 
tanca de filat metàl·lic. 
 



 

 

Cal precisar que sobre la tanca de filat metàl·lic existeix Decret d’Alcaldia que 
ordena l’enderroc de data 12 de juny de 2015 (expedient 3/2015), per tant no 
tan sols s’ha incomplert l’ordre d’enderroc sinó que s’està procedint a agreujar 
la situació irregular de la tanca en qüestió, afegint el mur de pedra 
paral·lelament a la mateixa. 
 
Així mateix s’ha pogut apreciar la reducció del camí també en l’espai existent 
entre la via del tren i la tanca que delimita la finca, de manera que s’ha 
construït també una nova tanca de delimitació en tot el llarg de la finca reduint 
90 centímetres l’ample del camí públic i ampliant d’aquesta manera la part 
privada de la finca. 
 
Les obres han estat realitzades sense cap mena de autorització municipal i es 
troben situades en sòl no urbanitzable (clau 23) constituït per sòls qualificats 
d’especial protecció, els quals s’ha de preservar de processos d’edificació, per 
la qual cosa cal considerar les obres de construcció de mur de pedra 
paral·lelament al filat metàl·lic i les obres de construcció de tanca entre la via 
del tren i l ’habitatge, que comporten una reducció del camí públic dels Colls 
com a no legalitzables. 
 
Donat que les obres realitzades representen un acte d’edificació realitzat en 
sòl no urbanitzable, cal tipificar la infracció com a molt greu, d’acord amb 
l’article 213 de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que les construccions objecte de l’expedient ocupen un total de 18 
metres quadrats , d’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat, cal 
determinar que la sanció que es proposa és: 
 
M= R x Vs x G x C = 10 x (0,90 x 20) x 4 x 1 = 720 euros ” . 
 
 

5. En data 20 de març de 2017 s’INCOA expedient sancionador per a la protecció 
de la legalitat urbanística en relació amb les obres que s’han executat de 
construcció de tanca de finca envaint camí públic, d’aquest terme municipal, segons 
consta a l’antecedent 1, i que va ser notificat a la imputada en data 30 de març de 
2017, i se li va concedir un termini de 15 dies per a formular al·legacions i proposar 
proves. 
 
6. En data 22 de març de 3017 es va formular PLEC DE CÀRRECS, que va ser 
notificat a la imputada el dia 30 de març de 2017, en el que es va concedir un 
termini de 15 dies per a formular al·legacions i proposar proves. 
 
7. Durant els terminis concedits, la imputada no ha presentat cap tipus 
d’al·legacions ni ha proposat cap tipus de prova. 
 
 
II. PERSONES RESPONSABLES I GRAU DE PARTICIPACIÓ 
 
Les persones presumptament responsables i el seu grau de participació, d’acord 
amb l’article 221.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 135 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, són: 



 

 

 
M.A.D.C.            DNI xxxxxxx 
 
 
III. QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I NORMATIVA REGULADORA 
 
Infracció urbanística MOLT GREU prevista a l’article 213.a), en relació amb els 
articles 211.1 i 212 del Text refós de la Llei d’urbanisme, per haver executat obres 
de construcció de mur de pedra natural sobre l’actual tanca de filat metàl·lic i les 
obres de construcció de mur de tanca entre la via del tren i l’habitatge, que 
comporten una reducció en uns 90 cm. l’ample del camí públic dels Colls i ampliant 
d’aquesta manera la part privada de la finca, sense la llicència urbanística que 
prescriu l’article 187 i 187 bis d), de l’esmentat Text refós. 
 
IV. CARÀCTER LEGALITZABLE O IL·LEGALITZABLE DE LA INFRACCIÓ 
 
Dites obres són NO LEGALITZABLES atès que es troben en sòl classificat de no 
urbanitzable d’especial valor o protecció, clau 23 Zona de Protecció Natural i 
Paisatgística i dintre de la zona de servitud de Costes. 
 
V. SANCIÓ A IMPOSAR 
 
A) Graduació de la sanció, en aplicació de l’article 220 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme i l’article 136 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

B) La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 137 i següents del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la 
legalitat urbanística, es calcula segons la valoració emesa pels serveis tècnics en 
aplicació de la fórmula i mòduls reguladors previstos en dits preceptes: 
 

“ . . . .Atès que les construccions objecte de l’expedient ocupen un total de 
18 metres quadrats , d’acord amb l ’article 137 i ss. del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat, 
cal determinar que la sanció que es proposa és : 
 
M= R x Vs x G x C = 10 x (0,90 x 20) x 4 x 1 = 720 euros ”. 
 

S’ha de tenir en compte també l’article 141 del mateix Decret, que literalment diu: 
“L’import de la multa corresponent s’ha de fixar a partir de l’import obtingut d’acord 
amb els articles precedents i atenent les circumstàncies següents: a) En cas que 
l’import obtingut sigui superior a les quanties màximes que estableix l’article 219 de 
la Llei d’Urbanisme, s’ha de reduir l’import fins que coincideixi amb la quantia 
màxima que correspongui a la classe d’infracció de què es tracti. b) En cas que 
l’import obtingut sigui inferior a 300 euros, s’ha d’incrementar l’import fins que 
coincideixi amb aquesta quantia mínima; c) En cas que l’import obtingut se situï 
entre les quanties màxima i mínima a què fan referència les lletres a) i b), s’ha 
d’arrodonir l’import al múltiple de 100 més proper per excés o per defecte, tenint en 
compte les quanties màxima i mínima esmentades”. 
 
Així doncs, i d’acord amb la present proposta de resolució, és de multa de SET-
CENTS VINT Euros (720 €), a M.A.D.C. com a responsable de la infracció pels fets 
que es declaren provats en la present proposta de resolució, sense perjudici de 
prendre en consideració les previsions establertes als articles 216 i 217 del TRLUC 



 

 

abans esmentats, en el cas que el presumpte infractor procedís a la legalització de 
les actuacions abans que recaigui la resolució sancionadora en el present 
procediment. 
 
VI. CIRCUMSTÀNCIES QUE REGULEN LA RESPONSABILITAT 
 
No s’aprecien agreujants (art. 136. 1 RPLU) o atenuants (art. 136.2 RPLU). 
 
VII. REPARACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS 
 
En el present expedient no procedeix realitzar cap pronunciament relatiu a 
l’existència i reparació de danys i perjudicis, per no haver-hi resultat acreditats. 
 
VIII. ÒRGAN COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
L’autoritat competent per resoldre els procediments sancionadors és l’alcaldessa, 
en el cas d’infraccions lleu i greus i el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions 
molt greus, a tenor d’allò que disposa l’article 222.1 de l’esmentat Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

Tot i això, la competència de resolució dels expedients sancionadors lleus i greus 
ha estat delegada en la Junta de Govern Local, per Decret d’Alcaldia de data 22 de 
juny de 2015. 
 
Per tot l’exposat, la instructora de l’expedient formula la següent Proposta de 
Resolució: 
 
PRIMER. Imposar una sanció de multa de SET-CENTS VINT EUROS (720 €) a 
M.A.D.C. com a responsable de la infracció pels fets que es declaren provats en la 
present proposta de resolució. 
 
Cal informar que, d’acord amb l’article 142 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en 
relació amb l’article 217 de la Llei d’urbanisme, determina el següent: 

 
“Art. 142 Reducció de la multa per restauració i indemnització 
voluntàries 

142.1 En qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa 
corresponent, les persones que assumeixin l’obligació de restaurar la realitat 
física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i d’indemnitzar els danys i perjudicis 
causats per la comissió de la infracció corresponent, tenen dret a la reducció 
de la multa que els pertocaria d’acord amb els articles precedents en les 
condicions següents: 

a)  Del 80%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 
corresponents abans que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa. 

b)  Del 60%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 
corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa i abans que l’òrgan competent ordeni l’execució forçosa de 
la sanció. 

142.2 En el cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin només 
parcials, la reducció de la multa a què fa referència l’apartat 1 és proporcional 
al grau de restauració i indemnització assolit. 



 

 

142.3 Les persones interessades a acollir-se als beneficis d’aquest article han 
de presentar la sol·licitud corresponent i el programa de restauració 
voluntària, per a la seva aprovació en els termes regulats a l’article 123, 
davant l’òrgan competent per executar forçosament les mesures de 
restauració de què es tracti. Això no obstant, tot i que les persones 
interessades no hagin sol·licitat expressament els beneficis esmentats, aquest 
òrgan pot aplicar-los d’ofici quan constati que, voluntàriament, han executat 
les mesures de restauració i han indemnitzat els danys i perjudicis causats.”. 
 
 

SEGON. Notificar a la imputada la present Proposta de resolució amb la concessió 
d’un termini d’audiència de QUINZE (15) dies hàbils, a partir del dia següent de la 
seva notificació perquè, si resulta del seu interès, pugui al·legar allò que consideri 
convenient a la seva defensa.” 

 

III.  Intentada la notificació de la Proposta de resolució per part de la Policia local, 
aquesta ha estat rebutjada pel senyor P.N., persona que es trobava en el domicili en 
aquell moment, segons es desprèn de l’informe de la Policia local núm. d’expedient 
2017/199690, de data 10/06/2017, per la qual cosa i d’acord amb l’article 41.5 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, aquesta es considera notificada.  

 
IV.  Havent transcorregut amb escreix el termini legal per a presentar al·legacions o 
proposar proves, la interessada no ha presentat cap document ni justificació a aquest 
expedient. 
 
 
Fonaments de dret 
 

I.  La realització d’obres o instal·lacions sense disposar del títol administratiu 
habilitant o sense efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se 
a les condicions del títol administratiu habilitant o la comunicació prèvia efectuada, 
suposa la vulneració de l’ordenament jurídic urbanístic i pot ser constitutiva d’infracció 
urbanística, la qual cosa comporta la necessitat d’incoació d’un expedient de 
protecció de la legalitat urbanística, en virtut dels articles 199 i següents i 211 i 
següents del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost. 
 
La tramitació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística que tingui per 
objecte la imposició de sancions s’ha d’ajustar al que estableix la legislació 
reguladora de l’exercici de la potestat sancionadora, amb les especificitats 
assenyalades pel Text refós de la Llei d’urbanisme i articles 134 i següents i 
concordants del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística (aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig; en endavant RPLU). 
 
II.  Atès l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, en matèria de potestat sancionadora i procediment sancionador. 



 

 

 
III. Vist que, conforme a l’article 221 del Text refós de la Llei d’urbanisme, són 
responsables, als efectes del règim sancionador regulat per aquesta Llei, totes les 
persones físiques o jurídiques que incorrin en infracció urbanística amb les 
conductes, les obres i les actuacions respectives o bé mitjançant l’incompliment de 
llurs obligacions o de les ordres de les quals siguin destinatàries, de tal manera que 
en les obres que s’executin sense disposar del títol administratiu habilitant o sense 
efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se a les condicions 
del títol administratiu habilitant o la comunicació prèvia efectuada, han d’ésser 
sancionats amb les multes que determina aquesta Llei, els propietaris, els promotors, 
els constructors o els empresaris de les obres i els tècnics directors de l’execució 
d’aquestes. 
 
La potestat sancionadora urbanística correspon als òrgans competents que es 
determinen a l’article 222 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. La competència d’incoació dels 
procediments sancionadors ha estat delegada en el regidor d’Urbanisme, Habitatge 
i Medi Ambient, senyor Gerard Llobet Sánchez, per Decret d’Alcaldia del dia 13 de 
juliol de 2015, publicat en el BOP el dia 14 de setembre de 2015.  La competència 
de resolució dels expedients sancionadors ha estat delegada en la Junta de Govern 
Local, per Decret d’Alcaldia del dia 22 de juny de 2015, excepte els atribuïts 
expressament al Ple, que en el cas dels procediments sancionadors urbanístics es 
contempla a l’apartat 1, lletra b) del referit article 222, pels supòsits d’infraccions 
molt greus. 
 
IV.  La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 137 i següents del Reglament 
sobre la protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de 
maig,  es calcula segons la valoració emesa pels serveis tècnics, en aplicació de la 
fórmula i mòduls reguladors previstos en dits preceptes. 
 
S’ha de tenir en compte també l’article 141 del mateix Reglament, que literalment diu:  
“L’import de la multa corresponent s’ha de fixar a partir de l’import obtingut d’acord 
amb els articles precedents i atenent les circumstàncies següents:  a) En cas que 
l’import obtingut sigui superior a les quanties màximes que estableix l’article 219 de la 
Llei d’urbanisme, s’ha de reduir l’import fins que coincideixi amb la quantia màxima 
que correspongui a la classe d’infracció de què es tracti.  b) En cas que l’import 
obtingut sigui inferior a 300 euros, s’ha d’incrementar l’import fins que coincideixi amb 
aquesta quantia mínima.  c) En cas que l’import obtingut se situï entre les quanties 
màxima i mínima a què fan referència les lletres a) i b), s’ha d’arrodonir l’import al 
múltiple de 100 més proper per excés o per defecte, tenint en compte les quanties 
màxima i mínima esmentades”.   
 
S’ha de tenir en compte també el que diu l’article 142 del mateix Reglament, pel que 
fa a les reduccions de la multa per restauració i indemnització voluntàries i l’article 
143, pel que fa a l’increment de la multa per benefici econòmic superior. 
 
V.  Art. 41.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 



 

 

Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER.  IMPOSAR a la interessada M.A.D.C., amb DNI xxxxxxx, la sanció de 
SET-CENTS VINT EUROS (720 Euros), en relació amb l’expedient sancionador 
núm. 000058/2016-DIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució de l’Instructor 
de l’expedient de data 2 de juny de 2017. 
 
SEGON.  NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada i al Servei de Recaptació. 
 
TERCER.  Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP 
    (1), Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 23 vots 
  Abstencions: C’s (1) i Sra. Carmen Reina = 2 vots 
 

 
   9. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER 
CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA DE 200 m3 I CONSTRUCCIÓ DE 
TALÚS AMB TERRES I ROCA D’UNS 4 METRES D’ALÇADA, 
APROXIMADAMENT. (Exp. 6/2017-DIS) 

 
Relació de fets 
 
I.   Per Decret de data 8 de març de 2017 es va incoar expedient sancionador contra 
el senyor P.O.P., amb DNI xxxxxx, per a determinar les infraccions en què hagi pogut 
incórrer i la imposició de les sancions que, si escau, procedeixin, per la construcció 
d’una bassa d’uns 200 m3 i construcció de talús amb terres i roca d’uns 4 metres 
d’alçada, aproximadament, en una finca situada al paratge conegut com Masia d’en 
Perris, al camí del Mas de l’Artís (III,4). 
 
Per Decret de data 14 de març de 2017, la instructora de l’expedient va formular el 
plec de càrrecs. 
 
Ambdós documents foren notificats a l’interessat el dia 23 de març de 2017 i a la 
Guàrdia Civil (Policia Judicial) el dia 22 de març de 2017. 
 
 
II.  En data 30 de maig de 2017 l’instructor de l’expedient sancionador va dictar la 
següent Proposta de Resolució:  

 

 



 

 

“ I. FETS QUE S’IMPUTEN 
 
1. Segons inspecció del Departament de Disciplina Urbanística de data 28 de febrer 
de 2017, que consta a l’expedient, es va comprovar l’existència d’unes obres de 
construcció de bassa d’uns 200 m3 i construcció de talús amb terres i roca d’uns 4 
metres d’alçada aproximadament, en una finca situada al paratge conegut com 
Masia d’en Perris, al camí del Mas de l’Artís (III,4), d’acord amb l’informe dels 
serveis tècnics incorporat a l’expedient. 
 
2. Vist que el Departament de Llicències i Disciplina ha incoat expedient de 
restitució de la legalitat urbanística (número 000012/2016-DIS). 
 
3. Vist que en data 23 de març de 2017 el senyor P.O.P. aporta nova documentació 
a la llicència d’obres núm 000645/2016-OBR, en compliment de l’ordre de restitució 
de la legalitat urbanística de l’expedient que consta a l’apartat anterior. 
 
4. Dites obres són presumptament NO LEGALITZABLES, atès que es troben en sòl 
no urbanitzable d’Especial Valor o Protecció, clau 23, zona de Protecció Natural i 
Paisatgística, segons informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 8 de maig de 
2017. 
 
5. En data 8 de març de 2017 s’INCOA expedient sancionador per a la protecció de 
la legalitat urbanística en relació amb les obres de construcció de bassa d’uns 200 
m3 i construcció de talús amb terres i roca d’uns 4 metres d’alçada aproximadament, 
que s’han executat a una finca situada al paratge conegut com Masia d’en Perris, al 
camí del Mas de l’Artís (III,4), d’aquest terme municipal, segons consta a 
l’antecedent 1. 
 
En data 23 de març de 2017 li va ser notificat a l’imputat dita incoació, i se li va 
concedir un termini de 15 dies per a formular al·legacions i proposar proves. 
 
6. En data 14 de març de 2017 es va formular PLEC DE CÀRRECS, que va ser 
notificat a la imputada el dia 23 de març de 2017, juntament amb el Decret 
d’incoació, en el que es va concedir un termini de 15 dies per a formular 
al·legacions i proposar proves. 
 
7. Tant el Decret d’incoació com el Plec de càrrecs varen ser notificats també a la 
Guàrdia Civil (Policia Judicial), i van ser rebuts el dia 22 de març de 2017. 
 
8. En data 6 d’abril de 2017, registre d’entrada núm. 2017011229, l’imputat presenta 
escrit d’al·legacions a aquest expedient. 
 
9. Amb relació a dit escrit d’al·legacions, l’arquitecte tècnic municipal, en data 8 de 
maig de 2017, emet l’informe següent:  
 
 

“ I.- IDENTIFICACIÓ INSPECCIÓ. 
Emplaçament:     Camí del Mas de l’Artís 
        Ref. Cadastral: 0830A025000220000ZG 
Autor de l’informe:  Arquitecte Tècnic Municipal 
 
II.- IDENTIFICACIÓ INFRACCIÓ. 
Persones presumptament responsables: 
P.O.P. 
 



 

 

Actuació constitutiva de presumpta infracció: 
Obres sense llicència (article 212 de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya) . 
 
Descripció de l’actuació: 
Construcció de bassa d’uns 200 m3 i construcció de talús amb terres i roca d’uns 4 
metres d’alçada aproximadament. 
 
Caràcter de l’actuació: 
Obres presumptament NO legalitzables. 
 
Tipificació de la infracció: 
Infracció molt greu, segons art. 213 de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
Planejament Urbanístic vigent: 
Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament el document de 
Revisió el 29 de juny de 2001 i publicat al DOGC el 2 d’agost de 2001, així com 
l’aprovació definitiva del document de modificacions puntuals i correcció d’errades, 
aprovat definitivament el 16 de març de 2005, publicat al DOGC el 27 de juliol de 
2005. 
 
Classificació i qualificació urbanística del sòl: 
Sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció, clau 23 Zona de Protecció Natural i 
Paisatgística. 
 
Assumpte: 
Al·legacions expedient sancionador 
 
 
III- INFORME 
 
En data 6 d’abril de 2017 es presenten al·legacions per part de l’interessat, a la 
incoació de l’expedient sancionador 6/2017. 
 
En primera instància, les al·legacions de l’interessat pretenen justificar la construcció 
de la bassa (o cisterna) per una necessitat de disposar d’aigua per a la finca rústica i, 
alhora, per la finalitat de disposar una filera d’arbres que impedeixi la visual de la nau 
existent en la pròpia finca en compliment d’una Sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu 8 de Barcelona, en Sentència de l’any 2006. 
 
Al respecte d’aquestes qüestions cal dir que l’objecte de l’expedient és la multa i no 
pas entrar en consideració al respecte de la infracció que és objecte de l’expedient 
16/2016. Tot i així, si bé la falta d’aigua pot justificar la necessitat de plantejar la 
construcció d’una cisterna, en cap cas pot justificar la realització de les obres sense 
disposar de cap llicència o autorització per dur-les a terme, i menys en un terreny 
qualificat de sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció (clau 23). L’interessat, 
doncs, barreja les necessitats hídriques de la finca amb la realització d’obres sense 
llicència que d’acord amb la Llei d’Urbanisme han de ser sancionades. 
 
Cal recordar que la plantació d’arbres (al·ludides en la sentència mencionada) ja va 
ser acomplerta l’any 2006, quan va ser construïda la nau objecte de la llicència 
241/2003, com a condició a la seva execució, i no pot ser utilitzada en aquests 
moments com a justificació per a la construcció directa de la cisterna 11 anys després. 
 
En segona instància, les al·legacions plantegen que tota la cisterna és legalitzable i 
que per motius tècnics es procedeix a l’enderroc de 2,50 metres de llargada per 4,15 
d’amplada i 4,10 d’alçada. 
 



 

 

Al respecte de la legalització cal dir que ja es va procedir a la denegació de la llicència 
645/2016, precisament perquè la construcció en qüestió no complia amb la normativa 
urbanística, per tant l’obra no era legalitzable en la seva totalitat i calia l’enderroc de la 
part especificada anteriorment (2,50x4,15x4,10). Per tant, cal recordar que ja ha 
quedat perfectament aclarit que una part de la cisterna incompleix la normativa i en 
conseqüència no és legalitzable, i per tant el seu enderroc és motivat per la vulneració 
de la normativa urbanística i no pas per motius tècnics. 
 
Així mateix cal recordar que la sanció a imposar és per la realització de la totalitat de la 
construcció (sigui legalitzable o no) sense llicència. El fet que sigui legalitzable o no 
legalitzable i que es procedeixi a la seva legalització, o restauració efectiva, afecta al 
tractament dels factors i mòduls de la fórmula, per la qual s’imposa la multa, en funció 
de cada cas. 
 
En tercera instància, les al·legacions plantegen una incorrecció en la proposta de 
sanció. En relació amb les volumetries, en principi es va fer una estimació de 200 m3 
que, una vegada recalculats, resulten 193,96 m3 (11,40 x 4.15 x 4,10). En aquest  
sentit cal dir que la sanció a imposar va en relació amb el volum construït i no pas en 
relació amb la capacitat de la cisterna. 
 
En relació amb els factors de la multa cal especificar el següent: 
 
1. R mòdul regulador: el mòdul que correspon és de 50, el qual s’aplica al volum de les 
obres objecte de la infracció urbanística. 
 
2. Vs volum edificat: per al present cas 193,96 m3 (11,40 x 4,15 x 4,10) . 
Atès que s’ha procedit a la sol·licitud de restitució d’una part i la legalització de la resta 
caldrà desglossar de la següent manera: 

1) 42,53 m3 (2,50 x 4,15 x 4,10) objecte de restitució 
2) 151,43 m3 (8,90 x 4,15 x 4,10) objecte de legalització 

 
3. G gravetat de la infracció: 

1) 4 per a la infracció molt greu cor responent als 42,53 m3 a restituir. 
2) 1 per a la infracció lleu per legalització efectiva (d’acord amb l’article 216 de la 
Llei d’urbanisme). 

 
4. C modulació responsabilitat: 
No s’observen circumstàncies agreujants. Pel que fa a atenuants s’accepta la 
circumstància al·legada en relació amb l’escàs benefici de l’actuació, per tant cal 
aplicar un mòdul de 0,75. 
 
En conclusió, la multa a imposar serà la següent: 
 
• Respecte de les obres No legalitzables : 50 x 42,53 x 4 x 0,75 =  6.379 € 
   D’acord amb l’article 141.c) s’haurà d’arrodonir a 6.400 € 
 
• Respecte de les obres legalitzables : 50 x 151,43 x 1 x 0,75 = 5.678 € 
   D’acord amb l’article 216.1 de la Llei d’Urbanisme la infracció tipificada com a molt         

greu passa a tenir consideració de lleu. 
  Donat que d’acord amb l’article 141 del Decret 64/2014, l’import màxim s’ha d’ajustar 

a la quantia de cada classe d’infracció, caldrà ajustar-la a 3.000 € 
 
Per tant, el total de la multa són 9.400 €. 
 
Sobre aquesta multa, procedirà una reducció del 80% d’acord amb l’article 142 del 
Decret 64/2014, si es materiaritza la restitució voluntària i la legalització abans que la 
resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa. 
 



 

 

Així doncs, per al cas que es materialitzi la restitució i la legalització, la multa serà de 
1.880 €.”. 

 
 

    II.   PERSONES RESPONSABLES I GRAU DE PARTICIPACIÓ 
 

Les persones presumptament responsables i el seu grau de participació, d’acord 
amb l’article 221.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 135 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, són: 
 
P.O.P.                           NIF xxxxxxxx 
 
 

    III.    QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I NORMATIVA REGULADORA 
 

Infracció urbanística MOLT GREU prevista a l’article 213 a) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, per haver executat obres de construcció de bassa d’uns 200 m3 i 
construcció de talús amb terres i roca d’uns 4 metres d’alçada aproximadament, tota 
vegada que s’han vulnerat els articles 211.1 i 212 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, en realitzar obres i instal·lacions sense el títol administratiu habilitant o 
presentació de la comunicació prèvia corresponent que prescriu l’article 187.2c) i 
187 bis, de l’esmentat Text refós. 
 

    IV.  CARÀCTER LEGALITZABLE O IL·LEGALITZABLE DE LA INFRACCIÓ 
 

Dites obres són presumptament NO LEGALITZABLES, atès que es troben en sòl no 
urbanitzable d’especial valor o protecció, clau 23, zona de Protecció Natural i 
Paisatgística. 

 
    V.    SANCIÓ A IMPOSAR 
 

A)  Graduació de la sanció, en aplicació de l’article 220 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’article 136 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

       
B) La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 137 i següents del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la 
legalitat urbanística, es calcula segons la valoració emesa pels serveis tècnics en 
aplicació de la fórmula i mòduls reguladors previstos en dits preceptes: 
 

“ .... En relació amb els factors de la multa, cal especificar el següent : 
 
1. R mòdul regulador : el mòdul que correspon és de 50, el qual s’aplica al volum de 
les obres objecte de la infracció urbanística.  
 
2. Vs volum edificat: per al present cas 193,96 m3 (11,40 x 4,15 x 4,10) . 
Atès que s’ha procedit a la sol·licitud de restitució d’una part i la legalització de la 
resta, caldrà desglossar de la següent manera: 

1) 42,53 m3 (2,50 x 4,15 x 4,10) objecte de restitució 
2) 151,43 m3 (8,90 x 4,15 x 4,10) objecte de legalització 

 
3. G gravetat de la infracció: 

1) 4 per a la infracció molt greu cor responent als 42,53 m3 a restituir. 



 

 

2) 1 per a la infracció lleu per legalització efectiva (d’acord amb l’article 216 de la 
Llei d’urbanisme). 

 
4. C modulació responsabilitat: 
No s’observen circumstàncies agreujants. Pel que fa a atenuants, s’accepta la 
circumstància al·legada en relació amb l’escàs benefici de l’actuació, per tant cal 
aplicar un mòdul de 0,75. 

 
En conclusió, la multa a imposar serà la següent : 
 
• Respecte de les obres No legalitzables : 50 x 42,53 x 4 x 0,75 =  6.379 € 
   D’acord amb l’article 141.c) s’haurà d’arrodonir a 6.400 € 
 
• Respecte de les obres legalitzables : 50 x 151,43 x 1 x 0,75 = 5.678 € 
   D’acord amb l’article 216.1 de la Llei d’urbanisme, la infracció tipificada com a molt  
greu  passa a tenir consideració de lleu. 
Donat que d’acord amb l’article 141 del Decret 64/2014, l’import màxim s’ha d’ajustar a 
la quantia de cada classe d’infracció, caldrà ajustar-la a 3.000 € 
 
Per tant, el total de la mul ta és 9.400 €. 
 
Sobre aquesta multa procedirà una reducció del 80%, d’acord amb l’article 142 del 
Decret 64/2014, si es materialitza la restitució voluntària i la legalització abans que la 
resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa. 
 
Així doncs, per al cas que es materialitzi la restitució i la legalització, la multa serà de 
1.880 €.”. 
 

 
S’ha de tenir en compte també l’article 141 del mateix Decret, que literalment diu: 
“L’import de la multa corresponent s’ha de fixar a partir de l’import obtingut d’acord 
amb els articles precedents i atenent les circumstàncies següents: a) En cas que 
l’import obtingut sigui superior a les quanties màximes que estableix l’article 219 de 
la Llei d’urbanisme, s’ha de reduir l’import fins que coincideixi amb la quantia 
màxima que correspongui a la classe d’infracció de què es tracti. b) En cas que 
l’import obtingut sigui inferior a 300 euros, s’ha d’incrementar l’import fins que 
coincideixi amb aquesta quantia mínima. c) En cas que l’import obtingut se situï 
entre les quanties màxima i mínima a què fan referència les lletres a) i b), s’ha 
d’arrodonir l’import al múltiple de 100 més proper per excés o per defecte, tenint en 
compte les quanties màxima i mínima esmentades.” 
 
Així doncs, i d’acord amb la present proposta de resolució, és de multa de NOU MIL 
QUATRE-CENTS EUROS (9.400 €) al senyor P.O.P., com a responsable de la 
infracció pels fets que es declaren provats en la present proposta de resolució, 
sense perjudici de prendre en consideració les previsions establertes als articles 
216 i 217 del TRLUC abans esmentada, en el cas que el presumpte infractor 
procedís a la legalització de les actuacions abans que recaigui la resolució 
sancionadora en el present procediment. 
 
 
VI. CIRCUMSTÀNCIES QUE REGULEN LA RESPONSABILITAT 

 
No s’aprecien agreujants (art. 136. 1 RPLU) o atenuants (art. 136.2 RPLU). 
 
 
VII.    REPARACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS 



 

 

 
En el present expedient no procedeix realitzar cap pronunciament relatiu a 
l’existència i reparació de danys i perjudicis, per no haver-hi resultat acreditats. 
 
 
VIII. ÒRGAN COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
L’autoritat competent per resoldre els procediments sancionadors és l’alcaldessa, 
en el cas d’infraccions lleu i greus i el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions 
molt greus, a tenor d’allò que disposa l’article 222.1 de l’esmentat Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
Tot i això, la competència de resolució dels expedients sancionadors lleus i greus 
ha estat delegada en la Junta de Govern Local, per Decret d’Alcaldia de data 22 de 
juny de 2015. 
 
Per tot l’exposat, la instructora de l’expedient formula la següent Proposta de 
Resolució: 
 
PRIMER. ESTIMAR en part les al·legacions presentades pel senyor P.O.P. en data 
6 d’abril de 2017, registre d’entrada núm. 2017011229, pel que fa a la valoració de 
la sanció i DESESTIMAR la resta, en relació amb el Decret d’Alcaldia de data 8 de 
març de 2017, d’incoació d’expedient sancionador de protecció de la legalitat 
urbanística, d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal transcrit al punt 9 
de la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. Imposar una sanció de multa de NOU MIL QUATRE-CENTS EUROS  
(9.400€) al senyor P.O.P., com a responsable de la infracció pels fets que es 
declaren provats en la present proposta de resolució. 
 
Cal informar que l’article 142 del Reglament de la Llei d’urbanisme determina el 
següent: 
 

“ Art. 142 Reducció de la multa per restauració i indemnització voluntàries  
 
142.1 En qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa 
corresponent, les persones que assumeixin l’obligació de restaurar la realitat 
física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i d’indemnitzar els danys i perjudicis 
causats per la comissió de la infracció corresponent, tenen dret a la reducció 
de la multa que els pertocaria d’acord amb els articles precedents en les 
condicions següents: 
a)  Del 80%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 

corresponents abans que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa. 

b)  Del 60%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 
corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa i abans que l’òrgan competent ordeni l’execució forçosa de 
la sanció. 

142.2 En el cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin només 
parcials, la reducció de la multa a què fa referència l’apartat 1 és proporcional 
al grau de restauració i indemnització assolit. 

142.3 Les persones interessades a acollir-se als beneficis d’aquest article han 
de presentar la sol·licitud corresponent i el programa de restauració voluntària 



 

 

per a la seva aprovació, en els termes regulats a l’article 123, davant l’òrgan 
competent per executar forçosament les mesures de restauració de què es 
tracti. Això no obstant, tot i que les persones interessades no hagin sol·licitat 
expressament els beneficis esmentats, aquest òrgan pot aplicar-los d’ofici 
quan constati que, voluntàriament, han executat les mesures de restauració i 
han indemnitzat els danys i perjudicis causats.” 

 
TERCER. Notificar a l’imputat la present Proposta de resolució amb la concessió 
d’un termini d’audiència de QUINZE (15) dies hàbils, a partir del dia següent de la 
seva notificació perquè, si resulta del seu interès, pugui al·legar allò que consideri 
convenient a la seva defensa.” 

 
 
III.   Dita Proposta de Resolució va ser notificada a l’interessat el dia 8 de juny de 
2017 i a la Guàrdia Civil (Policia Judicial) el dia 27 de juny de 2017. 
 
IV.  En data 22 de juny de 2017 té entrada en aquest Ajuntament, amb número de 
registre 2017020548, escrit d’al·legacions de l’interessat, que queden contestades en 
el que diu l’informe tècnic de data 25 de juliol de 2017, que es transcriu literalment: 
  

“ I . -  IDENTIFICACIÓ INSPECCIÓ .  
Emplaçament:       Camí  de l  Mas de l ’Ar t í s   
        Ref .  Cadastra l :  0830A025000220000ZG 
Autor de l ’ informe :   Arqui tecte Tècnic Munic ipal  
 
I I . -  IDENT IFICACIÓ INFRACCIÓ.  
 

Persones presumptament responsables :   

P .O.P.  

Actuació const i tu t iva de presumpta inf racció:   

Obres  sense l l icència (art ic le 212  de la L le i  1/2010, de 3 d’agost ,  pe l 
que s’aprova e l  Text refós de la L le i  d’urbani sme de la Genera l i tat 
de Catalunya).  

Descr ipció de l ’actuació:   

Construcció de bassa d’uns 200 m3 i  construcció de talús amb 
ter res i  roca d’uns  4  metres d’a lçada aproximadament.  

Caràcter de l ’actuació :   

Obres  presumptament no legal i tzables .  

T ip i f icació de la inf racció:  

In f racció molt  greu, segons ar t .  213 de la L le i  1/2010, de 3 d’agost ,  
pel  que s ’aprova el  Text refós de la L le i  d’urbani sme de la 
Genera l i tat de Catalunya.  

Planejament  Urbanís t ic  v igent :   

Pla General  d’Ordenació de Vi lanova i  la  Gel trú , aprovat  
def in i t ivament del  document de Revi s ió e l  29 de juny de 2001 i  
publ icat a l  DOGC e l  2  d’agost de 2001 ,  aix í  com l ’aprovació 
def in i t iva del  document de modi f icacions  puntuals  i  cor recció 



 

 

d’er rades aprovat def in i t ivament e l  16 de març de 2005, publ icat al  
DOGC el  27 de ju l io l  de 2005.  

Classi f icació i  qual i f icació urbaníst ica del  sò l :   

Sòl  no urbani tzable d’Especial  valor  o protecció, c lau 23 Zona de 
Protecció Natural  i  Pai satgís t ica.  

Assumpte:  

Recurs reposició expedient sancionador  

III- INFORME  

 
En data 22 de juny de 2017 es presenta recurs  de reposic ió, per  par t  
de l ’ interessat ,  a la resolució de l ’expedient sancionador 6/2017 .  
 
Al  respecte de les qüest ions plantejades en e l  recurs  cal  di r :  

Respecte del  pr imer  punt :  
Efect ivament, l ’ar t ic le 211 preveu una c lass i f icació de les 
inf raccions que poster iorment queden qual i f icades en l ’ar t ic le 213 .  
Ai x í  doncs , l ’ar t ic le 213 qual i f ica les inf raccions que en el  present  
cas van ser  concretades com a inf racció “MOLT GREU”, tal  i  com es 
preveu en el  mencionat  ar t ic le de la L le i ,  i  ta l  i  com es  def ineix  en 
la resolució de l ’expedient.  
 
Respecte del  segon punt :  
L ’ interessat reprodueix  l ’ar t ic le 212 de la l le i  i  torna a ins i s t i r  en què 
no qual i f ica la inf racció.  
La resolució de l ’expedient sancionador qual i f ica la  inf racció en 
base a l ’ar t ic le 213, que és e l  que per toca, i  ho fa en base a la  
t ransgress ió  de ls  ar t ic les 211 i  212 que són els  que def ineixen que 
s’ha produ ït  una inf racció, per  tant di ta puntual i tzació està fora de 
l loc i  no posa en entredi t  la resolució de l ’expedient .  
 
Respecte e l  tercer  punt :  
L ’ interessat determina que no l i  és  d’apl icació la qual i f icació de 
mol t  greu de la inf racció urbaní st ica.  
Ja ha quedat re i teradament establer t ,  tant en l ’expedient de 
rest i tuc ió urbanís t ica com en l ’expedient sancionador , que s’han 
real i tzat obres  sense l l icència en un ter reny c lass i f icat de “no 
urbani tzable” i  tal  i  com estable ix  la L le i  d’urbani sme en l ’ar t ic le 
213.a)  aquests  actes d’edi f icació contrar i s  a l ’ordenament s ’han de 
qual i f icar  com una inf racció “MOLT GREU”. Tanmateix,  la par t  
d’obra que no és contrar ia a l ’ordenament u rbaní s t ic  cal  qual i f icar-
la com una inf racció “GREU”, d’acord amb l ’ar t ic le 214 .a) ,  i  a ix í  ja 
va ser  est imat en la resolució de l ’expedient .  
 
Respecte e l  quar t punt :  
L ’ interessat  ins i s te ix  en que la qual i f icació no és “MOLT GREU” i  que 
haur ia de ser  “LLEU”,  d’acord amb l ’ar t ic le 215.h) .  
Com ha quedat establer t ,  les  obres  objecte de l ’expedient  s ’han 
real i tzat en un ter reny c lass i f icat de “no urbani tzable” i ,  per  tant ,  
respecte de les no legal i tzables han de qual i f icar-se com a “MOLT 



 

 

GREU” d’acord amb l ’ar t ic le 213 .a) i  respecte de les  legal i tzables 
s’han de qual i f icar  com de “GREU”, d’acord amb l ’art ic le 214 .a) .  
 
Respecte del  c inquè punt :  
L ’ interessat re i tera la qual i f icació d’ inf racció “LLEU”.  
No per toca l ’apl icació de l ’ar t ic le 215.h) d’acord amb les obres 
real i tzades i  la  t ipologia de sòl  on s’han real i tzat ,  d’acord amb la 
L le i  d’urbani sme. 
 
Respecte e l  s i sè punt :  
L ’ interessat es table ix  que són legal i tzables d’acord amb l ’expedient 
645/2016.  
En aquest sent i t  ca l  especi f icar  que exi s te ix  només una par t de la  
construcció que es  pot legal i tzar ,  que és  la que efect ivament s ’ha 
qual i f icat com “GREU” i  que d’acord amb l ’ar t ic le 216.1 passa a 
teni r  una cons ideració de “LLEU” per  legal i t zació efect iva. La res ta 
d’obres tenen la cons ideració d’ inf racció “MOLT GREU” i  no són 
legal i tzables ,  per  la qual  cosa s ’ha de procedi r  al  seu enderroc i  
a ix í  es va requer i r  en l ’expedient de res t i tuc ió .  
 
Respecte e l  punt setè :  
L’ interessat qüest iona l ’apl icació de l ’ar t ic le 138 en quant al s  
mòduls  i  vo lumetr ies apl icades .  
L’ar t ic le 138 .b estable ix  c larament que per  al  cas de basses ,  
dipòs i ts  i  s imi lar s  s’ha de computar  e l  volum s i tuat  per  sota de la 
superf íc ie de sò l .  És  a di r ,  la  total i tat del  volum que ocupa l ’obra 
real i tzada i  no pas e l  50%.  
En quant a la quanti f icació del  volum cal  re i terar  e ls  càlculs  de la 
resolució i  determinar  la seva cor recta apl icació.  
Pel  que fa a l ’abast de la inf racció cal  di r  que aquesta abarca la 
total i tat de l ’obra executada sense l l icència, independentment de 
la seva qual i f icació i  de la poss ibi l i tat de legal i tzació o no.  
En quant a l ’apl icació del  75% del  mòdul  R  cal  determinar  que 
aquest no és  d’apl icació, donat que les obres no poden cons iderar-
se t ras l ladables o de desmuntatge fàci l .  
Cal  desest imar ,  doncs , la total i tat de les  al · legacions cont ingudes 
en e l  recurs  de reposic ió.”  

 
V.  L’interessat ens comunica que ha executat la restitució de la bassa i dels talús 
d’acord amb el projecte d’obres presentat (llicència núm 645/2016-OBR). 
 
VI.  En data 22 d’agost de 2017 es fa inspecció de la restitució de la bassa, la qual és 
informada per l’arquitecte tècnic municipal en data 28 d’agost de 2017, que diu: 
 

“ I .-  IDENTIF ICACIÓ INSPECCIÓ.  
 
Emplaçament:   Camí del  Mas de l ’Ar t í s   
    Ref .  Cadastral :  0830A025000220000ZG 
Autor de l ’ informe:  Arqui tecte Tècnic Mun ic ipal  
 
I I . -  IDENT IFICACIÓ INFRACCIÓ.  
 
Persones presumptament responsables:   
P.O.P.  



 

 

Actuació const i tu t iva de presumpta inf racció :   
Obres  sense l l icència (art ic le 212  de la L le i  1/2010, de 3 d’agost ,  pe l 
que s’aprova e l  Text refós de la L le i  d’urbani sme de la Genera l i tat 
de Catalunya).  

Descr ipció de l ’actuació:   
Construcció de bassa d’uns 200 m3 i  construcció de ta lús amb 
ter res i  roca d’uns  4  metres d’a lçada aproximadament.  

Caràcter de l ’actuació:   
Obres  presumptament no legal i tzables .  

T ip i f icació de la inf racció:  
In f racció molt  greu, segons ar t .  213 de la L le i  1/2010, de 3 d’agost ,  
pel  que s’aprova el  Text refós de la L le i  d’Urbani sme de la  
Genera l i tat de Catalunya.  

Planejament  Urbanís t ic  v igent :   
Pla General  d’Ordenació de Vi lanova i  la  Gel trú , aprovades 
def in i t ivament del  document de Revi s ió e l  29 de juny de 2001 i  
publ icades al  DOGC el  2  d’agost de 2001 , aix í  com l ’aprovació 
def in i t iva del  document de modi f icacions  puntuals  i  cor recció 
d’er rades , aprovat def in i t ivament e l  16 de març de 2005 , publ icat 
al  DOGC el  27 de ju l io l  de 2005 .  
 
Classi f icació i  qual i f icació urbaníst ica del  sò l :   
Sòl  no urbani tzable d’Especial  valor  o protecció, c lau 23 Zona de 
Protecció Natural  i  Pai satgís t ica.  
 
Assumpte:    
Mater ial i tzació res t i tuc ió 
 
 
I I I -  INFORME.  
  
En data 22  d’agost de 2017 es  real i tza inspecció per  par t  del  Servei  
de Di sc ipl ina Urban ís t ica a la f inca en qüest ió en què:  
 
Es  comprova que la bassa, una vegada fets  e ls  t rebal l s  d’enderroc, 
medeix 8 ,90 metres de longi tud.  És  a di r  s ’ha procedi t  a l ’enderroc 
de 2 ,50 metres  longi tudinals  respecte de la bassa in ic ial ,  d’acord 
amb el  projecte objecte de la l l icència 645/2016.  
 
Ai x í  doncs , e l  tècnic sotas ignat  informa que procedeix  l ’apl icació 
d’una reducció del  80% d’acord amb l ’ar t ic le 142 del  Decret 
64/2014, i  en  conseqüència per  al  cas cor respon una mul ta de 
1.880€.”.  

 
Fonaments de dret 
 

I.  La realització d’obres o instal·lacions sense disposar del títol administratiu 
habilitant o sense efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se 
a les condicions del títol administratiu habilitant o la comunicació prèvia efectuada, 
suposa la vulneració de l’ordenament jurídic urbanístic i pot ser constitutiva d’infracció 
urbanística, la qual cosa comporta la necessitat d’incoació d’un expedient de 
protecció de la legalitat urbanística, en virtut dels articles 199 i següents i 211 i 



 

 

següents del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost. 
 
La tramitació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística que tingui per 
objecte la imposició de sancions s’ha d’ajustar al que estableix la legislació 
reguladora de l’exercici de la potestat sancionadora, amb les especificitats 
assenyalades pel Text refós de la Llei d’urbanisme i articles 134 i següents i 
concordants del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística (aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig; en endavant RPLU). 
 
II. Atès l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, en matèria de potestat sancionadora i procediment sancionador. 
 
III. Vist que, conforme a l’article 221 del Text refós de la Llei d’urbanisme, són 
responsables, als efectes del règim sancionador regulat per aquesta Llei, totes les 
persones físiques o jurídiques que incorrin en infracció urbanística amb les 
conductes, les obres i les actuacions respectives o bé mitjançant l’incompliment de 
llurs obligacions o de les ordres de les quals siguin destinatàries, de tal manera que 
en les obres que s’executin sense disposar del títol administratiu habilitant o sense 
efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se a les condicions 
del títol administratiu habilitant o la comunicació prèvia efectuada, han d’ésser 
sancionats amb les multes que determina aquesta Llei, els propietaris, els promotors, 
els constructors o els empresaris de les obres i els tècnics directors de l’execució 
d’aquestes. 
 
La potestat sancionadora urbanística correspon als òrgans competents que es 
determinen a l’article 222 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. La competència d’incoació dels 
procediments sancionadors ha estat delegada en el regidor d’Urbanisme, Habitatge 
i Medi Ambient, senyor Gerard Llobet Sánchez, per Decret d’Alcaldia del dia 13 de 
juliol de 2015, publicat en el BOP el dia 14 de setembre de 2015.  La competència 
de resolució dels expedients sancionadors ha estat delegada en la Junta de Govern 
Local, per Decret d’Alcaldia del dia 22 de juny de 2015, excepte els atribuïts 
expressament al Ple, que en el cas dels procediments sancionadors urbanístics es 
contempla a l’apartat 1, lletra b) del referit article 222, pels supòsits d’infraccions 
molt greus. 
 
IV.  La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 137 i següents del Reglament 
sobre la protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de 
maig, es calcula segons la valoració emesa pels serveis tècnics, en aplicació de la 
fórmula i mòduls reguladors previstos en dits preceptes. 
 
S’ha de tenir en compte també l’article 141 del mateix Reglament, que literalment diu:  
“L’import de la multa corresponent s’ha de fixar a partir de l’import obtingut d’acord 
amb els articles precedents i atenent les circumstàncies següents:  a) En cas que 
l’import obtingut sigui superior a les quanties màximes que estableix l’article 219 de la 
Llei d’urbanisme, s’ha de reduir l’import fins que coincideixi amb la quantia màxima 
que correspongui a la classe d’infracció de què es tracti.  b) En cas que l’import 



 

 

obtingut sigui inferior a 300 euros, s’ha d’incrementar l’import fins que coincideixi amb 
aquesta quantia mínima.  c) En cas que l’import obtingut se situï entre les quanties 
màxima i mínima a què fan referència les lletres a) i b), s’ha d’arrodonir l’import al 
múltiple de 100 més proper per excés o per defecte, tenint en compte les quanties 
màxima i mínima esmentades”.   
 
S’ha de tenir en compte també el que diu l’article 142 del mateix Reglament, pel que 
fa a les reduccions de la multa per restauració i indemnització voluntàries i l’article 
143, pel que fa a l’increment de la multa per benefici econòmic superior. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER.  DESESTIMAR  la totalitat de les al·legacions contingudes en el recurs de 
reposició presentat per l’interessat P.O.P. en data 22 de juny de 2017 i número de 
registre d’entrada 2017020548, a la vista de l’informe tècnic de data 25 de juliol de 
2017, transcrit a l’antecedent III i que consta incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.  IMPOSAR al senyor P.O.P., amb DNI xxxxxxx la sanció de MIL VUIT-
CENTS VUITANTA EUROS (1.880 EUROS), en relació amb l’expedient 
sancionador núm 000006/2017-DIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució 
de l’Instructor de l’expedient de data 30 de maig de 2017, així com amb l’informe dels 
serveis tècnics de data 28 d’agost de 2017, que dóna conformitat a la restitució 
efectuada de la bassa i que s’incorpora a l’expedient, havent-se procedit en 
conseqüència a l’aplicació d’una reducció del 80% de la multa per execució voluntària 
de la restitució, d’acord amb l’article 142 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.  
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, a la Guardia Civil 
(Comandància de Barcelona) i al Servei de Recaptació. 
 
QUART.   Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat imposada.” 
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOCIONS 
 

 
Grup Municipal del PP 

 
  10. MOCIÓ PER REBUTJAR EL REFERÈNDUM IL·LEGAL ANUNCIAT PER 

AL PROPER 1 D’OCTUBRE DE 2017. (Exp. 68/2017-eMOC) 
 

Atès que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la pregunta i 
la data per a la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1 d’octubre.  
 
Atès que el Partit Popular, el PSC, C’s i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que 
no estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no 
comparteixen la pregunta: 
 
“Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?” 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya proposa 
l’adopció del següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de no 
donar suport ni proporcionar mitjans ni personal municipals el dia 1 d’octubre, en 
relació amb la celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abandoni de forma immediata 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
TERCER. Traslladar aquests acords a les Associacions de Veïns del municipi, a la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al 
Congrés dels Diputats i a la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
 
  Vots a favor:    PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 8 vots 
  Vots en contra:  CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna 
       Llorens i Sr. David Montes = 17 vots 
 
 
 

Grups Municipals d’ERC, CiU i PSC 
 

  11. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE 
BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA 
REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES. (Exp. 
70/2017-eMOC) 



 

 

 
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir 
una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, 
juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers 
moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 
 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea 
o religió. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
 
SEGON. Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència per propaguen l’odi i 
la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
 
TERCER. Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 
 
QUART. Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos 
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de 
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei.  Al 
mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma 
immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades 
per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat. 
 
CINQUÈ.  Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la 
voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, 
apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i 
cultures. 
 
SISÈ. Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 



 

 

 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

  12. MOCIÓ PER A L’ELIMINACIÓ DE L’EXEMPCIÓ FISCAL A FAVOR 
D’ENTITATS RELIGIOSES. (Exp. 71/2017-eMOC) 

 
En virtut d’un Acord Internacional entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 1979, 
l’Església Catòlica té una sèrie d’exempcions fiscals i privilegis en relació amb la seva 
contribució impositiva. Així mateix, altres entitats religioses diferents a la catòlica 
també compten amb exempcions, principalment en el pagament de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI). 
 
El fet que l’Estat espanyol es declari aconfessional en la Constitució de 1978 significa 
que, si bé per una part es manifesta neutral en matèria religiosa, al mateix temps 
promociona i fomenta el fenomen religiós en tant que factor social influent en les 
polítiques públiques.  Des del grup municipal de la CUP de Vilanova, al costat del 
total respecte a la llibertat religiosa, som partidaris que els poders públics mantinguin 
una posició de laïcitat, és a dir, d’independència respecte qualsevol confessió, 
tractant per igual els ciutadans, siguin o no siguin creients. 
 
Es tracta d’un debat que cal abordar amb tota la cura i respectant totes les creences, 
al qual la CUP participarà des d’aquesta idea de laïcitat. Alhora, hi ha un aspecte que 
ens afecta a nivell municipal i que es pot començar a tractar sense dilació. En base a 
les conclusions del cas “C74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / 
Ayuntamiento Getafe” del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), les 
exempcions fiscals atorgades a entitats religioses que fan un ús comercial dels seus 
immobles podrien ser “ajuts il·legals” de l’Estat. 
 
Això inclou l’exempció del pagament de l’IBI, impost que recapten i ingressen els 
ajuntaments. En l’actualitat aquest impost suposa una part important dels ingressos i, 
per tant, per una qüestió d’igualtat respecte a la resta de vilanovines i d’entitats no 
religioses com per raó de justícia, que l’augment de la recaptació servirà per finançar 
major despesa social, considerem necessari exigir el pagament de l’IBI a les entitats 
religioses en la mateixa mesura que s’exigeix a la resta d’entitats i persones. 
  
Per totes aquestes raons, proposem l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Elaborar un cens municipal dels béns immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom d’entitats religioses i avaluar el cost de les exempcions 
fiscals de les quals han gaudit fins ara. 
 
SEGON. Iniciar els tràmits per deixar de bonificar l’IBI l’exercici 2018 en immobles 
propietat d’entitats religioses que tinguin activitat econòmica, d’acord amb les 
conclusions del TJUE. 
 



 

 

TERCER. Instar al Parlament de Catalunya perquè s’exclogui el territori català dels 
Acords del regne d’Espanya amb la Santa Seu, així com de qualsevol altre acord de 
naturalesa similar fins que, com a estat independent, el poble de Catalunya decideixi 
col·lectivament quina ha de ser la seva definició pel que fa al vincle dels poders 
públics amb les confessions religioses. 
 
QUART. Publicar i difondre aquests acords en tots els mitjans municipals.” 
 
Es voten separadament els punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2 i 4 
 
  Vots a favor: CUP (5), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), Sra. Carmen 
    Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 15 vots 
  Vots en contra:  CiU (4) i PSC (5) = 9 vots 
  Abstenció:  PP = 1 vot 
 
 
VOTACIÓ PUNT 3 
 
  Vots a favor:     CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
  Vots en contra:  CiU (4), PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 
       12 vots 
  Abstencions:   Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 2 vots 
 
 
Per tant, QUEDA DESESTIMAT EL PUNT TERCER DE LA MOCIÓ.  
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
En virtut d’un Acord Internacional entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 1979, 
l’Església Catòlica té una sèrie d’exempcions fiscals i privilegis en relació amb la seva 
contribució impositiva. Així mateix, altres entitats religioses diferents a la catòlica 
també compten amb exempcions, principalment en el pagament de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI). 
 
El fet que l’Estat espanyol es declari aconfessional en la Constitució de 1978 significa 
que, si bé per una part es manifesta neutral en matèria religiosa, al mateix temps 
promociona i fomenta el fenomen religiós en tant que factor social influent en les 
polítiques públiques.  Des del grup municipal de la CUP de Vilanova, al costat del 
total respecte a la llibertat religiosa, som partidaris que els poders públics mantinguin 
una posició de laïcitat, és a dir, d’independència respecte qualsevol confessió, 
tractant per igual els ciutadans, siguin o no siguin creients. 
 
Es tracta d’un debat que cal abordar amb tota la cura i respectant totes les creences, 
al qual la CUP participarà des d’aquesta idea de laïcitat. Alhora, hi ha un aspecte que 
ens afecta a nivell municipal i que es pot començar a tractar sense dilació. En base a 
les conclusions del cas “C74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / 
Ayuntamiento Getafe” del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), les 



 

 

exempcions fiscals atorgades a entitats religioses que fan un ús comercial dels seus 
immobles podrien ser “ajuts il·legals” de l’Estat. 
 
Això inclou l’exempció del pagament de l’IBI, impost que recapten i ingressen els 
ajuntaments. En l’actualitat aquest impost suposa una part important dels ingressos i, 
per tant, per una qüestió d’igualtat respecte a la resta de vilanovines i d’entitats no 
religioses com per raó de justícia, que l’augment de la recaptació servirà per finançar 
major despesa social, considerem necessari exigir el pagament de l’IBI a les entitats 
religioses en la mateixa mesura que s’exigeix a la resta d’entitats i persones. 
  
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Elaborar un cens municipal dels béns immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom d’entitats religioses i avaluar el cost de les exempcions 
fiscals de les quals han gaudit fins ara. 
 
SEGON. Iniciar els tràmits per deixar de bonificar l’IBI l’exercici 2018 en immobles 
propietat d’entitats religioses que tinguin activitat econòmica, d’acord amb les 
conclusions del TJUE. 
 
TERCER. Publicar i difondre aquests acords en tots els mitjans municipals.” 
 
 
 

Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

  13. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA TARGETA VILANOVA JOVE. (Exp. 
72/2017-eMOC) 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha treballat durant els últims anys per ampliar el 
protagonisme i els recursos destinats al desenvolupament de les polítiques locals de 
joventut, considerant-la com un àmbit estratègic i prioritari d’intervenció.  El Pla Local 
de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2017-2021, recull línies estratègiques, actuacions 
en política de joventut en relació a programes d’emancipació juvenil, programes d’oci 
i experimentació cultural i programes de participació jove, perquè aquests disposin de 
suficient oferta de serveis i que aquesta oferta sigui prou atractiva i de fàcil accés per 
a tothom.  Tot i les activitats que es realitzen a la nostra ciutat, molts joves vilanovins 
han de desplaçar-se a altres ciutats properes per gaudir d’una àmplia oferta d’oci, el 
que podria comportar afeblir el teixit social, cultural i econòmic del nostre municipi. 
 
Vilanova i la Geltrú compta amb una població total, segons dades del padró a gener 
de 2017, de 65.972 persones, de les quals 8.872 (13’45%) són joves d’edats 
compreses entre 16 i 29 anys, destacant la taxa d’atur juvenil al desembre de 2016 
amb el 19’3% dels joves que tenen entre 16 i 34 anys. 
 
Els recursos financers dels joves i estudiants són en molts casos limitats, per això 
hem d’avançar cap a la completa integració i la participació dels joves en l’entorn i, 



 

 

per tant, a la ciutat i des de l’administració afavorir la vida cívica, cultural, esportiva, 
associativa i comercial, impulsant l’activitat econòmica del nostre municipi implantant 
iniciatives adaptades a la situació econòmica limitada d’aquest col·lectiu, amb les que 
es pretengui impulsar el comerç local i donar a conèixer l’àmplia oferta comercial i 
cultural del municipi. 
 
Una bona iniciativa seria la creació de la Targeta Vilanova Jove, que consistiria en un 
servei municipal que té per objectiu oferir als joves amb edat compresa entre els 16 i 
29 anys, serveis i avantatges per facilitar la seva mobilitat i intercomunicació, així com 
per possibilitar el seu accés a béns i serveis mitjançant l’articulació de determinats 
avantatges de caràcter sociocultural, econòmiques o educatives, entre d’altres, així 
com accedir a activitats que organitzi l’Ajuntament de forma totalment gratuïta o amb 
determinats descomptes i condicions econòmiques més avantatjoses segons el cas; i 
d’altres serveis i activitats de caràcter no públic que puntualment es puguin conveniar 
o acordar amb el concurs de la iniciativa privada que, en definitiva, contribueixin a 
millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva mobilitat dins la nostra localitat. 
 
Per aquests motius, i atès que en altres ciutats s’ha posat en marxa amb èxit aquesta 
iniciativa, Carmen Reina proposa, per a debat i aprovació, si escau, per la Corporació 
Municipal en Ple, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. La creació a través de la Regidoria de Joventut de la Targeta “Vilanova 
Jove”, d’obtenció gratuïta, destinada a persones entre 16 i 29 anys, empadronades a 
Vilanova i la Geltrú, que permeti gaudir de descomptes en els preus de certs serveis 
municipals, així com en els establiments comercials que s’adhereixin a aquesta 
iniciativa. 
 
SEGON. Que els descomptes i avantatges sobre els preus i quotes dels serveis 
municipals siguin significatius i que quedin indicats clarament en les pròximes 
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament posi en marxa totes les eines necessàries per executar la 
iniciativa, amb la recerca del màxim possible d’entitats i d’actors econòmics, socials i 
culturals, públics i privats, que estiguin disposats a participar en aquesta iniciativa, 
així com l’elaboració d’una Ordenança reguladora dels requisits a complir i tràmits a 
realitzar per a la seva concessió. 
 
QUART. Que es doni la màxima difusió de la Targeta “Vilanova Jove” en tots els 
mitjans de comunicació local, i que s’emeti una comunicació escrita personalitzada a 
cada jove de la ciutat, donant a conèixer aquesta prestació.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 3 vots 
  Vots en contra: CiU (4), PSC (5) i CUP (5) = 14 vots 



 

 

  Abstencions:  ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
    Montes = 8 vots 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

  14. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS VIOLENTS I ALS EFECTES DE LA 
TURISMEFÒBIA. (Exp. 73/2017-eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des de l’any 2013, l’ocupació a l'Estat ha creat 1,4 milions de llocs de treball, dels 
quals, més del 26%, un de cada quatre, són feines relacionades amb el sector 
turístic. Concretament, l’ocupació en les activitats turístiques ha crescut en 375 mil 
persones ocupades, que, si no tinguessin feina, la taxa d’atur superaria encara el 
20%, continuant amb el drama de les ciutats i municipis sense feina i amb un nombre 
més gran de persones en situació d’atur. 
 
Durant la temporada baixa viuen del turisme un 12,5% del total d’ocupats, mentre que 
aquest percentatge es situa en el 14% en temporada alta, convertint el sector del 
turisme en un dels pilars bàsics del PIB i de la taxa d’ocupació. 
 
Un dels col·lectius més beneficiats és el dels joves.  Des de l’any 2013, la quantitat de 
treballadors entre 16 i 29 anys que treballen en el sector turístic s’ha incrementat en 
90 mil persones. 
 
El sector turístic s’ha convertit en una sortida laboral per a molts joves sense 
qualificació ni experiència, que tindrien molt complicat poder abandonar la situació 
d’atur. El 7% dels treballadors del sector turístic no tenen cap tipus de qualificació, un 
65% tenen el títol d’ESO i un 28% tenen una titulació superior. 
 
A Catalunya, sense el turisme la recuperació seria molt més lenta. Des de l’any 2013 
un 40% de l’ocupació creada procedeix del sector turístic, dos de cada cinc nous llocs 
de treball, amb els efectes que té per al conjunt de l’economia. 
 
És evident que l’activitat que genera el turisme és molt important, tant pel que fa a 
l’ocupació directa com també pels efectes en el conjunt de l’economia. Des de l’any 
2013 el PIB turístic ha crescut un 18%, mentre que el conjunt de l’economia ho ha fet 
en un 11%. Des de l’any 2013, el 19% del creixement del conjunt de l’economia 
pertany al sector turístic, és a dir, un de cada cinc euros. 
 
Cal aprofitar l’impacte positiu del sector turístic i fer les reformes necessàries per fer-
lo sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Catalunya i la 
resta d'Espanya tenen un gran potencial en termes turístics que cal aprofitar i 
potenciar i al que no s’ha de renunciar. 
 
Aquest estiu s’han realitzat atacs violents i preocupants contra el turisme per part de 
grups radicals, amb efectes potencials que busquen perjudicar la imatge de 



 

 

Catalunya i de la resta d'Espanya i busquen la disminució del número de visitants i 
turistes. 
 
Aquests atacs violents contra el turisme busquen perjudicar l’economia i, per tant, 
poden perjudicar a empresaris i treballadors del sector, així com a la resta dels 
sectors relacionats amb el turisme. 
 
En l’àmbit del turisme, la competència entre els països és una variable fonamental i 
és evident que els nostres competidors utilitzaran aquests actes violents per tractar 
de desprestigiar Catalunya i la resta d'Espanya com a destí turístic segur. 
 
Per totes aquestes raons, el conjunt de la societat hem de prendre consciència que 
aquests atacs violents suposen una greu actuació en contra d’un sector clau de la 
nostra economia. 
 
Cal mostrar fermesa i tolerància zero davant aquests atacs inacceptables contra 
interessos turístics i els grups radicals que els promouen. En aquest sentit, cal 
accelerar la presentació del Reglament de Turisme que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya té previst d’aprovar el proper mes d’octubre, un cop passada la 
temporada d’estiu. 
 
Un Reglament que tingui en compte una interacció amb les administracions 
municipals per tal que puguin adaptar l’activitat a la seva realitat territorial a través de 
les seves ordenances. 
 
Cal preveure i establir procediments sancionadors en cas d’incompliment de la 
normativa amb l’objectiu de guanyar en efectivitat, dotant també als ajuntaments de la 
mateixa capacitat sancionadora que la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als atacs violents 
en contra dels interessos turístics i la turismefòbia per part de grups radicals i que 
afecten i perjudiquen aquest pilar bàsic de la nostra economia. 
 
SEGON. Donar suport a empresaris i treballadors del sector turístic en el 
desenvolupament de la seva activitat econòmica. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 
govern de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta i a la mesa del Parlament de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 
 
 



 

 

Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 
    12 vots 
  Vots en contra:  CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens 
       i Sr. David Montes = 13 vots 
  
 

  15. MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT DEL CARNAVAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ COM A FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC INTERNACIONAL. 
(Exp. 74/2017-eMOC) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el año 1985 el Carnaval de Vilanova i la Geltrú está declarado como fiesta 
tradicional de interés nacional. Esta clasificación se rige por la normativa Decret 
389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya. Según el Decret  se 
establece que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació tiene que revisar 
las declaraciones de fiestas tradicionales de interés nacional declaradas antes de la 
entrada en vigor del Decret i reclasificarlas; este es el caso del Carnaval de Vilanova. 
 
Pero nuestra fiesta tiene un origen muy anterior. El Carnaval de Vilanova i la Geltrú 
está documentado desde el año 1790. Prohibido por la dictadura y recuperado en 
1955,  su recuperación total vino con la implantación de nuestra democracia entre los 
años 1976 y 1981, manteniendo el mismo esquema de los carnavales de la segunda 
mitad del s. XIX. Por su  historia, evolución y tradición es uno de los carnavales más 
importantes del sur de Europa. 
 
Con el objetivo de elevar la importancia de nuestro Carnaval debemos trabajar para 
que sea reconocido como fiesta de interés turístico internacional. Desde C’s 
proponemos que se realicen las gestiones para cumplir la ORDEN ITC/1763/2006, 
de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico 
nacional e internacional. 
 
Vilanova i la Geltrú tiene el deber de cuidar y hacer crecer su cultura, compartiéndola 
y exportando el carácter festivo de una población histórica de la Península Ibérica 
que compagina la modernidad con las tradiciones, mirando hacia una Europa que 
integre y unifique a sus gentes. 
 
Por los motivos expuestos, el Pleno de este Ayuntamiento aprueba el siguiente 
  

ACUERDO: 
 
“ÚNICO. El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú realizará las gestiones para que la 
fiesta del Carnaval sea declarada de interés turístico internacional, según la ORDEN 
ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de 
interés turístico nacional e internacional.” 
 
 



 

 

Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (4), PSC (5), C’s (1), Sra. Carmen Reina, Sra. 
       Ariadna Llorens i Sr. David Montes  =  13 vots 
  Vots en contra:  CUP = 5 vots 
  Abstencions:    ERC (4), SOM VNG (2) i PP (1) = 7 vots 
  
 

PREGUNTES 
 
 

  16. Pregunta de la CUP: (ordre del dia Ple anterior) 
 

- Sobre la pedrera de Cales de Pachs. 
 
 

  17. Preguntes de la regidora no adscrita Carmen Reina: (ordre del dia Ple 
anterior) 

 
- Realment és necessari el canvi de sentit en alguns carrers del barri de Ribes 

Roges i s’ha valorat si és favorable aquesta mesura amb els veïns afectats? 
- Es portarà a terme alguna mesura urgent per esmenar el gran nombre de 

pèrdues de places d’aparcament a la zona de Ribes Roges a causa de la 
implantació de la zona verda? 

 
 
 18. Preguntes d’ERC: (ordre del dia Ple anterior) 
 

-  Sobre l’actualització, ampliació i adaptació a format digitals i interactius el 
projecte educatiu “Descobrim Vilanova i la Geltrú”. 

-  Sobre les fonts públiques de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

 19. Pregunta del PP: (ordre del dia Ple anterior) 
 

-  Què té previst fer el govern de Vilanova i la Geltrú respecte a l’anunci del 
referèndum del proper 1 d’octubre a l’Ajuntament, quines instruccions ha previst 
o té previst de donar als funcionaris d’aquesta administració i quins espais 
municipals té previst d’utilitzar amb aquest fi? 

 
 

 20. Preguntes de la regidora no adscrita Carmen Reina: 
 

- En el bon funcionament de la deixalleria a l’hora d’atendre l’usuari, què preval: 
el criteri del responsable que es trobi en les instal·lacions o la normativa vigent 
referent a això? 



 

 

- Si algun ciutadà decideix realitzar una autoreforma a casa que no requereix de 
permís d’obra però la peça a substituir es qualifica com a runa, pot dipositar la 
peça substituïda a la deixalleria? 

 
 

 21. Pregunta d’ERC: 
 

- Sobre els resultats de la tarifació social de l’IBI. 
 
 

 22. Preguntes de C’s: 
 

- Sobre l’estat de la façana de l’Ajuntament. 
- Sobre el servei de jardineria. 
 
 

 23. Preguntes de SOM VNG: 
 

- Sobre l’obertura dels nous cinemes a l’antic centre comercial Vila Lauren. 
- Sobre la Comissió d’Empadronament. 
 
 

 24. Preguntes de la regidora no adscrita Ariadna Llorens: 
 

- Té previst el govern municipal descartar l’ús residencial en la qualificació de la 
zona de l’Ortoll? 

- Quin seguiment, accions i avaluació del seu resultat, ha mantingut el govern 
municipal amb relació a la moció aprovada el 3 de juliol de 2017, sobre l’escola 
Ginesta? 

  
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
 
Grup Municipal de C’s (105) 
 
5 de juliol de 2017 
 
Solicito a la Comisión Informativa de Serveis a la Ciutadania: 
 
Que se nos informe sobre las actuaciones de verificación de requisitos, así 
como del apoyo material, logístico o de cualquier otra índole, con respecto a 
los campamentos de verano de nuestra ciudad, incluidos los de las entidades 
privadas, así como el procedimiento que se ha llevado a cabo. 
 
RESPOSTA 
 
Dades Estiu 2017 



 

 

 
Beques activitats d’estiu i suport: 
   
 2016 2017 
Renda 
Màxima 6.024 6.024 
 
Beques 
Sol·licitades 243 225 
 
 % Increment 0,12 -0,07 
 
Beques concedides  213 212 
 
% concedides  87,65% 94,22% 
 
25%  14 20 
 
50%  52 41 
 
75%  147 151 
 
Denegades 29 13 
 
Import final 
destinat a Beques 25.700,03 25.210,17 
 
Import destinat a 
monitors Suport 12.762 12.134 
 
Aportació Total     38.462,03 37.344,17 
 
% Increment  1,88 -2,91 
 
Promig Beca 120,66 118,92 
 
 
Sol·licituds ajuts econòmics activitats d’estiu 2017= 225 sol·licituds. Concedides 
212. 
Beques al 25% = 20 
Beques al 50% = 41 
Beques al 75% = 151 
Denegades = 13 (per no acomplir requisits o per manca de documentació requerida). 
 
Sol·licituds monitors Suport per infants amb discapacitat 2017= 28 sol·licituds 
(Estiu 2016: 24 infants) 
1 denegada perquè l’infant no viu a Vilanova 
1 denegada perquè l’avaluació tècnica dictamina que no hi ha necessitat de suport 
permanent. 
 
Infants i adolescents amb necessitat de menjador= 77 infants i adolescents que 
s’han quedat al menjador. 
 
Suport municipal a les entitats organitzadores d’activitats d’estiu: 
 



 

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú edita cada any l’oferta que s’ofereix al municipi 
de les activitats d’estiu adreçades a infants i adolescents. 
 
Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu han de complir un seguit de condicions 
per participar en el Programa d’Activitats d’Estiu 2017 de Vilanova i la Geltrú amb 
la finalitat de garantir una oferta d’activitats d’estiu de qualitat i adequades a les 
normatives existents, una conceptualització comuna i uns criteris bàsics de qualitat 
que es supervisen tècnicament des de la Regidoria de Joventut, Infància i 
Adolescència. S’hi poden adherir totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre: 
entitats, clubs esportius, fundacions, associacions sense ànim de lucre o aquells 
centres d’ensenyament reglats finançats amb fons públics que organitzin activitats 
d’estiu. Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu han de ser de l’àmbit del lleure, 
de l’esport, de l’educació o la cultura. 
 
Des de la Regidoria es publiquen 9.000 exemplars del llibret que recull l’oferta i que 
es fa arribar a tots els centres educatius i equipaments municipals de la ciutat, 
entenent que aquesta informació és d’especial interès per a les famílies. 
 
Entre d’altres, els requisits per a poder ser inclosos en el llibret del Programa 
d’Activitats d’Estiu són: 
 
-  Donar compliment a Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació 

en el lleure en les quals participen menors de 18 anys 
 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7157/1513060.pdf 
-  Llei Orgànica 15/1999 i Real Decret 1332/1994 de protecció de dades de 

caràcter personal. 
-  Decret 56/2003 i Ordre PRE/36/2004 que regula les activitats físico-esportives 

en l’entorn natural. 
-  Decret 58/2010 regulador de les entitat esportives de Catalunya. 
-  Llei catalana 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. 
-  Complir amb les condicions de contractació del Conveni col·lectiu vigent del 

sector del lleure educatiu i sociocultural. 
-  Programar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin de qualitat, 

enriquidores, accessibles i segures pels infants i adolescents, vetllant per 
l’inclusió de tots els infants i adolescents. 

-  Complir en el termini acordat (març) la Fitxa Descriptiva de l’activitat d’estiu 
amb totes les dades que es sol·licitin (tipus d’activitat, absència de barreres 
arquitectòniques, nom del responsable, horari, etc) per tal d’informar correctament 
a la ciutadania en el llibret de recull de les activitats d’estiu. 

 
Abans d’iniciar les activitats, les entitats organitzadores han de presentar la següent 
documentació: 
 

• Còpia segellada del Full de Notificació d’activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys. (Es pot trobar a jovecat.gencat.cat Vacances 
i estades. Activitats d'educació en el lleure. Recursos per a entitats i 
empreses). 



 

 

• Còpia de l’Assegurança d’accidents personals i Assegurança de 
Responsabilitat Civil de l’activitat. 

• En cas de fer ús d’una escola pública, adjuntar la còpia de la sol·licitud 
específica per demanar l’ús del centre docent d’educació infantil i primària. 

• Un cop estigui contractat el personal, còpia dels contractes laborals, TC dels 
monitors i monitores, dels coordinadors/es i directors/es. 

• Pressupost per partides (amb previsió d’entrades i sortides). 
 
L’article 14 del Decret 267/2016, estableix que correspon la inspecció i supervisió 
de les activitats d’estiu amb menors d’edat són competència de la Generalitat 
de Catalunya, Direcció General de Joventut i Consell Català de l’Esport. 
 
En el cas del nostre municipi, l’encarregat d’aquestes inspeccions és el Servei de 
Joventut del Consell Comarcal Garraf. Aquest estiu, la inspecció de casals i campus 
esportius correspon al Consell Català de l’Esport. 
 
 
Grup Municipal de C’s (106) 
 
5 de juliol de 2017 
 
SOLICITAMOS: 
 
Que nos proporcionen los datos presupuestarios del Ayuntamiento de Vilanova 
i la Geltrú, ejecutados en 2016, de la partida de “Programa de soporte a los 
servicios de atención a las personas con dependencia a la gente mayor”. 
 

 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22:20 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
L’alcaldessa       El secretari 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana     Marcel·lí Pons i Duat 


