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PRESENTACIÓ DEL REGIDOR D'INFÀNCIA I JOVENTUT 
Amb la voluntat de fer de Vilanova i la Geltrú un lloc encara millor per a néixer i créixer hem 
elaborat el document que ara mateix teniu entre les vostres mans. El Pla Local d’Infància i 
Adolescència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és fruit de mesos de treball transversal entre 
infants, joves, professionals de tots àmbits i entitats diverses, i recull un conjunt d’accions 
destinades als infants i adolescents de la ciutat i a les seves famílies. Un conjunt d’accions 
consensuades precisament per posar els nens i nenes al centre i per a donar-los un paper 
protagonista com a subjectes de ple dret que són. Els infants i adolescents, tot i representar el 
30% de la població, ha estat un col·lectiu tradicionalment invisibilitzat, i volem que deixi de ser 
així. Creiem fermament en la seva capacitat d’opinar i aportar, i amb aquest PLIA volem donar-
los les eines per contribuir al desenvolupament del seu esperit crític, ajudar a la seva visibilització 
i a crear polítiques i accions perquè tothom pugui créixer en un entorn d’igualtat d’oportunitats. 
La inclusió i la justícia social són dos pilars bàsics que es veuen reflectits en cada pàgina del pla. 
Aquests són valors compartits, que esperem que tots us pugueu fer vostres, ja que l’èxit del PLIA 
depèn de totes i tots. Perquè la infància és present en tots els àmbits, i només treballant 
conjuntament podrem fer la feina. Només amb la implicació de tot el conjunt de la ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú podrem fer que el pla sigui un èxit. 
 
Pels nens, les nenes, els i les adolescents de Vilanova i la Geltrú. Per les seves famílies. Per a 
tenir una ciutat integrada, d’acollida, socialment més justa i on tothom hi tingui un lloc de ple dret. 
El PLIA és vostre! 
 
Adrià Guevara i Figueras 
Regidor d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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1. PRESENTACIÓ 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha impulsat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, 

l’actualització del seu Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA). Aquest suport s’ha desenvolupat 

en dues fases: una primera d’elaboració de la diagnosi que es va dur a terme durant el segon 

semestre de l’any 2019 (juliol-desembre), i una segona de redacció del Pla d’Acció realitzada la 

primera meitat del 2020 (gener-juliol).  

Els principals fonaments normatius que impulsen i defineixen l’àmbit de la infància i adolescència són 

la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 

1989, i la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i de l’adolescència, de Catalunya. 

També cal assenyalar el Pacte per a la Infància a Catalunya, signat el 19 de juliol de 2013 per 

més de 70 institucions i entitats catalanes, que suposa un compromís i un reconeixement de la 

infància com una prioritat a Catalunya. Posteriorment, la Generalitat de Catalunya va elaborar el 

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 (PDIIAC) com a instrument 

estratègic per desplegar el Pacte per a la Infància a Catalunya. 

El PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescència) és el instrument que permet concretar i articular el 

conjunt d’actuacions destinades a la infància i l’adolescència de Vilanova i la Geltrú, en el marc 

d’una estratègia global de ciutat que vol integrar les iniciatives dels diferents agents vinculats a 

la infància i l’adolescència del territori i la pròpia infància i adolescència.  

El PLIA té com a principal missió millorar la situació i benestar dels infants i adolescents de 

Vilanova i la Geltrú i per això recull tots aquells àmbits que incideixen en aquest benestar. És per 

tant un Pla molt transversal a tota l’organització municipal, i tant en la seva elaboració com en la 

seva implementació ha tingut i tindrà el compromís i la voluntat dels i les responsables polítics i 

tècnics de cada àrea i servei implicats.  

Aquest fet, comporta que el PLIA concreti unes línies estratègiques sobre les que focalitza les 

principals intervencions vinculades a la infància i l’adolescència, contempli tot un seguit 

d’accions concretes (amb la seva descripció, objectius, calendari, responsables, agents 

implicats, recursos necessaris, indicadors d’avaluació, etc.), i es doti d’una estructura 
organitzativa per vetllar pel seu desenvolupament i seguiment, i la participació activa de tots els 

agents implicats.  
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2. MARC CONCEPTUAL DE TREBALL DEL PLIA 
Existeix un ampli context normatiu amb relació a la infància i l’adolescència. A nivell mundial una 

primera fita important va ser la Declaració Universal dels Drets dels Infants l’any 1959, 

proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que posteriorment es va concretar 

l’any 1989 en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, que va 

establir els principis fonamentals que han de seguir les polítiques d’infància, i es concreten els 

drets civils, polítics, socials i econòmics dels infants. 

A nivell estatal, la Constitució espanyola de 1978, estableix en el seu article 39 que “els poders 

públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família”, i que, “els infants 

gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets”. 

Posteriorment, en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, 
modificada l’any 2015, per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 

protecció a la infància i a l’adolescència. 

A nivell català, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, estableix en el seu article 166 que 

la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de menors, amb relació a la 

seva protecció i la seva promoció. I l’article 17 reconeix el dret de totes les persones menors 

d’edat a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur 

benestar en el context familiar i social. 

Posteriorment la Llei de Serveis Socials de 2007 en el seu article 7 identificar les situacions 

amb necessitats d’atenció especial, i entre totes elles podem trobar les situacions de 

“vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l’adolescència”. 

Finalment, el marc normatiu de referència en matèria d’infància i adolescència a Catalunya és la 

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA). 

La LDOIA reconeix l’infant com a subjecte de drets, oportunitats i responsabilitats, i dedica 

una especial atenció a les situacions de risc i desemparament.  

La LDOIA, en el seu article 3, estableix: 

¾ Art. 3.1. L’obligació de vetllar pel respecte efectiu dels drets dels infants i els adolescents 

és una responsabilitat de la família, de tota la ciutadania i, molt particularment, de tots els 

poders públics, que també tenen l’obligació de defensar-los i promoure’ls. 
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¾ Art. 3.2. Les administracions públiques han de desenvolupar llurs activitats de manera 

que els infants i els adolescents siguin considerats i reconeguts com a ciutadans de ple 

dret, sens perjudici de les limitacions que deriven de la minoria d’edat legal.  

¾ Art. 3.3. Les administracions públiques han d’exercir les funcions i les competències de 

promoció, d’atenció i de protecció dels drets dels infants i els adolescents, alhora que en 

faciliten els canals de participació adequats, d’acord amb el que estableix aquesta llei i la 

normativa sectorial aplicable, amb relació a cada situació que els afecti. 

La LDOIA defineix quatre conceptes claus per emmarcar l'actuació de l'administració en l'atenció 

a la infància i l'adolescència i que s’ha tingut en compte en l’elaboració del PLIA: 

� La promoció: Conjunt d'actuacions socials que es desenvolupen “encara que res vagi 

evidentment malament”, perquè obeeixen a objectius de millora social i responen a anhels 

o aspiracions col·lectius, particularment als d'un benestar personal i social més gran. 

� La prevenció: Conjunt d'actuacions socials destinades a preservar l'infant o l'adolescent 

de les situacions que són perjudicials per al seu sa desenvolupament integral o per al seu 

benestar. 

� L'atenció: Conjunt d'actuacions socials per a “quan les coses comencen a anar 

malament” o per a quan només van “una mica malament” i existeix la probabilitat, i no la 

certesa, que el desenvolupament integral de l'infant o l'adolescent en pot resultar afectat 

negativament. La conseqüència jurídica d'aquests casos és la declaració de risc. 

� La protecció: Conjunt d'actuacions socials reservades per a “quan les coses van 

malament”, quan el desenvolupament integral de l'infant o l'adolescent sembla clar que 

resulta seriosament afectat, en vista dels coneixements científics actuals. Una de les 

seves conseqüències jurídiques és la declaració de desemparament. 
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3. CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL PLIA 
El treball de diagnosi i elaboració del Pla d’acció s’ha fet a partir d’unes premisses que han 

orientat tot el procés de treball:  

� Lideratge i acord polític. El procés ha comptat amb una voluntat política i un lideratge ferm 

per impulsar i realitzar l’elaboració d’un Pla que implicava el treball coordinat de diferents 

àrees i la participació activa de diferents agents polítics, tècnics i ciutadans.  

� Transversalitat del projecte. El Pla recull la perspectiva de les diferents àrees o 

departaments municipals. L’anàlisi de la realitat dels infants i adolescents és una realitat 

complexa i les seves necessitats no poden ser abordades des d’una lògica departamental 

sinó que requereix d’una lògica de treball integrada i transversal. 

� Realisme. El Pla s’ha fet amb l’ambició necessària però amb el realisme de quines són les 

possibilitats reals de la seva implementació tenint en compte els recursos disponibles i les 

necessitats detectades. 

� Participació activa. El procés d’elaboració del Pla s’ha fet de manera participada. En el 

procés d’elaboració del Pla han participat activament, els infants i adolescents, entitats,  

tècnics i professionals del municipi i responsables polítics de l’Ajuntament. 

Així mateix s’han tingut en compte els 9 criteris que estableix UNICEF per aquest tipus de plans: 

1. Basat en la Convenció sobre els Drets de l’Infant. 

2. Promoure la no discriminació i tenir en compte tots els infants. 

3. Establir prioritats i fites amb un calendari d’execució i assignar recursos econòmics i 

humans per a la seva implementació. 

4. Elaborat amb àmplies consultes. 

5. Assumit pel Govern Local com una prioritat de les seves polítiques. 

6. Vinculat al conjunt de la planificació municipal. 

7. Amb garanties de l’aplicació efectiva de les accions incloses en el Pla. 

8. Difós i donat a conèixer per tots els implicats en la seva aplicació. 

9. Revisat periòdicament. 



 
 
 

 
 
 

c/ Sant Sebastià, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
  10 

La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat treballar tenint en compte les 

premisses i continguts que UNICEF estableix i s’han abordat els àmbits d’anàlisi fonamentals: 

� Família, infants i adolescents 

� Escola, educació i ensenyament 

� Cultura, oci, temps lliure i joc 

� Participació cívica i foment del voluntariat 

� Sostenibilitat ambiental i mobilitat 

� Salut 

La franja d’edat que contempla el PLIA és la que estableix UNICEF, els infants i adolescents de 

0 a 17 anys. Tanmateix el procés d’elaboració del PLIA s’ha coordinat de manera especial  amb 

el Pla Local de Joventut, que també comprèn  les polítiques destinades a la franja d’edat de 13 

a 29 anys, i per tant, comparteixen la franja de 13 a 17 anys. Ambdós documents són 

complementaris i defineixen la totalitat del pla d’acció de la regidoria d’Infància i Joventut. 
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4. PROCÉS METODOLÒGIC 
El Pla local d’infància i adolescència s’ha dissenyat en dues fases. Una primera fase de 

diagnòstic que es va fer entre els mesos de setembre i desembre de 2019 i una segona fase de 

disseny del Pla d’Acció que s’ha fet de gener a juliol de 2020. 

ANÀLISI DE DADES SECUNDÀRIES I DOCUMENTACIÓ 

Des de l’Oficina tècnica del Pla d’inclusió es van cercar i explotar les dades corresponents a 47 

indicadors recollits a l’observatori social de Vilanova i que ha permès dur a terme una aproximació 

a la realitat de la població de 0 fins a 18 anys de Vilanova i la Geltrú des de la perspectiva de les 

dades sociodemogràfiques i estadístiques. S’ha tingut com a referència dades provinents de: 

padró continu d’habitants, memòries i dades sectorials facilitades per l’Ajuntament (Vilanova 

Inclusió, Diagnosi de Salut, PLIA 2014-2018, etc.), IDESCAT, programa Hermes de la Diputació 

de Barcelona. 

TREBALL DE CAMP: FASE DE DIAGNÒSTIC1 

El treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i visions que hi ha sobre la realitat 

dels infants i adolescents del municipi i identificar les principals necessitats a les que cal donar 

resposta. Aquest treball de camp es va fer de forma paral·lela amb l’àmbit  tècnic, amb infants i 

adolescents del municipi, i amb agents socials i entitats del territori.  

TREBALL AMB L’ÀMBIT POLÍTIC 

El procés metodològic es va presentar als responsables polítics de l’Ajuntament, govern i oposició 

a l’inici del procés i es van contrastar les diferents visions sorgides a la fase de diagnòstic. 

TREBALL AMB L’ÀMBIT TÈCNIC 

Es va constituir un Grup motor amb el/s referent/s tècnic/s municipals d’Infància i Joventut,  

tècnics d‘INDIC i la tècnica de referència de la Diputació de Barcelona. Les funcions d’aquest 

Grup Motor Tècnic han estat definir i fer el seguiment metodològic del procés, aportar informació, 

validar els documents parcials i identificar els agents que havien de participar al llarg de procés. 

 
1 Podeu consultar l’informe complet de diagnòstic en el document annex. 
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La visió dels tècnics i tècniques municipals es va recollir a través de dues sessions de treball 

presencials on els i les diferents professionals actualitzaven la diagnosi i aportaven, debatien i 

compartien la seva visió entorn cadascun dels àmbits de treball.   

� Una sessió adreçada a tècnics i tècniques municipals on van participar 18 professionals de 

referència de diferents serveis de l’ajuntament.  

  

� Una sessió adreçada a professionals i agents externs a l’ajuntament on van participar 25 

professionals vinculats a la infància i adolescència. 

  

TREBALL CIUTADANIA 

Es van dur a terme dues sessions: 

� Sessió de debat amb el Consell d’AFA on va participar representants de 6 escoles del 

municipi. 

� Sessió amb entitats del municipi on van participar representants de 12 entitats diferents. 



 
 
 

 
 
 

c/ Sant Sebastià, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
  13 

  

TREBALL AMB INFANTS I ADOLESCENTS 

Per recollir la perspectiva dels infants i adolescents es van dur a terme diferents accions: 

� Sessions de treball amb alumnes de 5è i 6è de diverses escoles de Vilanova i la Geltrú. 

En total van participar 425 alumnes. 

� Sessió de treball en el marc del projecte Antenes amb delegats i delegades de 1r-4r ESO 

i batxillerats. Van participar un total de 98 joves. 

  

ENQUESTA ADREÇADA A LES FAMÍLIES AMB INFANTS MENORS DE 12 ANYS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Es va realitzar una enquesta en línia adreçada a famílies amb infants menors de 12 anys que va 

ser complimentada per 470 famílies que corresponen a un total de 737 infants. 

ENQUESTA ADREÇADA A ADOLESCENTS DE 12 A 17 ANYS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Es va realitzar una enquesta en línia dirigida a adolescents de 12 a 17 anys. La van respondre 

un total de 137 joves, 78 noies (el 56,9%) i 59 nois (el 43,1%), amb representació de diverses 

franges d’edat i residents en tots els barris de Vilanova i la Geltrú, però la majoria del Centre Vila 

i de Sant Joan. 
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TREBALL DE CAMP: FASE DE PROPOSTES 

Per dur a terme la fase de propostes es van organitzar dues sessions de treball amb perfils 

heterogenis: 

Sessió: Viure a Vilanova; per tractar temes de: 

� Protecció i promoció 

� Educació 

� Salut 

� Entorn: espai públic i mobilitat 

A la sessió van participar 26 persones responsables i referents de: 

� Àmbit tècnic municipal 

� Àmbit professional 

� Representants d’entitats 

 

Sessió Gaudir i participar a Vilanova, per debatre entorn: 

� Participació i convivència 

� Cultura 

� Lleure 

� Esport 

La sessió es va fer en línia degut al confinament provocat per la COVID-19 i van participar 18 

responsables i referents de: 
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� Àmbit tècnic municipal 

� Àmbit professional 

� Representants d’entitats 

 

ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA 

Les conclusions del diagnòstic van ser el punt de partida i els i les responsables de l’Ajuntament 

van revisar, validar i actualitzar els reptes als que calia donar resposta. En aquest sentit es va fer 

un esforç de prioritzar i focalitzar els reptes a treballar. Aquesta focalització es va fer en un primer 

moment amb l’equip tècnic i polític de la regidoria d’infància i en un segon moment es va ampliar 

i validar per part de la resta de l’equip de govern. Com a resultat d’aquest treball es van fixar les 

línies estratègiques i els objectius generals en que s’estructura el PLIA. 

CONCRECIÓ DE LES ACCIONS 

Una vegada establerts els objectius generals a assolir s’ha dut a terme un procés de treball tècnic 

on els responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament han desenvolupat i concretat les 

diferents actuacions del PLIA. 
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5. ELS INFANTS I ADOLESCENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú comptava amb un total de 67.086 habitants l’any 2019. D’acord 

amb les dades del Padró d’Habitants (2018), i anys anteriors el nombre total d’habitants 

pràcticament no ha variat en els últims anys. D’aquests 67.086 habitants, 12.086 eren infants i 

adolescents (un 18,02% sobre el total). La Figura 1 mostra la distribució de la població entre 0 i 

18 anys en funció de les diferents franges d’edat i del gènere dels infants i adolescents.  

 
Figura 1. Habitants de 0 a 17 anys per sexe. Vilanova i la Geltrú 2019. 

Font: Idescat 
 

Tal i com mostren la Figura 1 i la Figura 2, la distribució per sexe en les diferents franges d’edat 

és considerablement equitativa, sobre el total, es pot observar com les noies representen un 

48,99% d’entre les persones entre 0 i 18 anys, mentre que els nois representen un 51,01%. A 

les franges d’entre 5 i 14 anys és on s’observa una major presència de nois. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Habitants de 0 a 17 anys per sexe. Vilanova i la Geltrú 2019. 

Font: Idescat 
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0 – 4 anys 1.391 49,87% 1.398 50,13% 2.789 

5 – 9 anys 1.756 51,60% 1.647 48,40% 3.403 

10 – 14 anys 1.946 51,85% 1.807 48,15% 3.753 

15 – 17 anys 1.072 50,07% 1.069 49,93% 2.141 

Total 6.165 51,01% 5.921 48,99% 12.086 
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Figura 3. Distribució territorial per edats respecte el grup d’edat global. Vilanova i la Geltrú 2018. 

Font: Vilanova Inclusió 

 

Com es pot observar en el gràfic anterior referent a la distribució territorial dels infants i 

adolescents de Vilanova i la Geltrú, la majoria de la població de 0 a 17 anys es concentra al barri 

de Sant Joan (19,2%), seguit del barri La Geltrú (15,2%), del Barri de Mar (10,8%), i el barri Molí 

de Vent (9,2%).  

Però a més, observem que la tendència probablement es mantindrà en alça, perquè és en les 

franges de menor edat on trobem el percentatge més alt de representació en aquests barris: al 

barri Sant Joan, la franja de 0-2 anys representa un 20,5% de la franja d’edat, i un 20,4% en la 

franja de 3-5 anys. El mateix passa amb el barri de La Geltrú, on la franja de 0-2 anys representa 

un 17,1%, i la de 3-5 anys un 15,9%. En canvi, barris com el Molí de Vent, té el percentatge més 

elevat d’infants d’una franja d’edat, en els 12-15 anys, amb un 10,5%, o el Nucli Antic, té el 

percentatge més elevat en la franja de 16-17 que arriba al 8,0%. Sempre amb relació al 

percentatge (%) que suposa del total d’aquell grup d’edat. 

Amb relació a la nacionalitat dels infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú cal tenir en compte 

que un 9,92% de les persones entre 0 i 17 anys tenen nacionalitat estrangera. Amb relació a la 

distribució de les persones menors d’edat segons el seu origen per barris, els barris que 

destaquen per presentar un percentatge més elevat de persones amb nacionalitat estrangera 
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són: el barri del Tacó (21,5%), el Prat de Vilanova (20,8%), l’Armanyà (15,9%) i el barri del Mar 

(13,9%).  

 
Figura 4. Percentatge per franges d’edat segons nacionalitat. Vilanova i la Geltrú 2019. 

Font: Idescat 

 

Pel que fa al nombre de naixements d’acord amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (2018), en 

els últims anys s’ha observat una reducció de la natalitat, mentre que l’envelliment de la població 

ha augmentat, seguint les tendències de la població de Catalunya.  
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS I ACCIONS 
El Pla local d’infància i adolescència s’estructura en tres línies estratègiques: 

� Protecció de la infància i l’adolescència: Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció 

d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social d’infants i adolescents i les 

seves famílies. 

� Promoció de la infància i l’adolescència: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 

d’infants i adolescents. 

� Participació de la infància i l’adolescència: Potenciar la participació d’infants i 

adolescents en la vida de la ciutat. 

A continuació es recullen els objectius i les accions que concreten i desenvolupen aquestes tres 

línies estratègiques: 

Línia estratègica 1: Protecció de la infància i adolescència 
Objectius Accions 

1.1 Millorar la detecció de les situacions de 
vulnerabilitat social en la infància i 
l’adolescència 

1.1.1 Treball cooperatiu per la detecció i 
atenció de situacions de vulnerabilitat i/o de 
risc 

1.2 Potenciar els recursos i serveis per 
atendre la infància i l’adolescència en 
situació de vulnerabilitat 

1.2.1 Punt d’atenció al Bullying 

1.2.2 Ampliació dels serveis del SIS 
1.2.3 Educadors i educadores de carrer 

1.2.4 Projecte de dinamització cívica per a 
l’emancipació juvenil dels joves que han migrat 
sols 

1.2.5 Circuit d’accés als recursos  
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Línia estratègica 2: Promoció de la infància i adolescència 

Objectius Accions 

2.1 Millorar la coordinació dels recursos i 
serveis que treballen amb infants i 
adolescents 

2.1.1 Taula de treball d’infància i l'adolescència 

2.1.2 Nous canals de comunicació i difusió  
2.1.3 Directori de recursos i serveis  

2.1 Apropar la cultura, el lleure i l’esport a 
infants i adolescents 

2.2.1 Suport a les iniciatives d’oferta de cinema 
no comercial 
2.2.2 Programes d’activitats visuals, 
escèniques i de música per adolescents 

2.2 Promoure la salut integral d’infants i 
adolescents  

2.3.1 Formació per a professionals i voluntariat 

2.3.2 Suport professional per a l’elaboració de 
projectes i/o abordatge de situacions concretes  

2.3 Generar entorns inclusius, amables i 
segurs 

2.4.1 Criteris de disseny  inclusiu, segur i 
accessible de parcs i zones d’oci  
2.4.2 Adaptació de zones d'esbarjo a l'aire lliure  

2.4.3 Ampliació d’ instal·lacions esportives 
d’accés lliure a les platges de la ciutat 

2.4.4. Itineraris amables i segurs 

2.4 Donar suport i acompanyar les famílies 
en l’educació dels seus fills/es 

2.5.1 Escola de famílies 

2.5.2 Espai d'atenció a les famílies al TOC  

2.5 Millorar l'orientació i acompanyament 
dels i les adolescents i joves durant 
l’etapa d’educació secundària 

2.6.1 Alternatives als i les adolescents per a la 
millora de l’èxit escolar 

 

Línia estratègica 3: Participació de la infància i adolescència 

Objectius Accions 

3.1. Fer partícips a infants i adolescents en 
els processos de disseny i decisió al 
voltant dels temes de la ciutat que 
poden ser del seu interès 

3.1.1 Espai de participació d’infants i 
adolescents 
3.1.2 Pressupostos participatius amb infants i 
adolescents 

3.2. Promoure un espai de relació i oci per 
a adolescents 

3.2.1 Espais municipals per adolescents 
3.2.2 Dotació d’un nou equipament 
multifuncional per activitats d’oci alternatiu 
autogestionat 

A continuació es recullen les diferents actuacions del PLIA agrupades per les tres línies 
estratègiques, identificant per a cada acció recollida: el grau de prioritat, el calendari previst 

d’execució, la franja d’edat destinatària i els principals recursos municipals implicats. 
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Línia estratègica 1: Protecció de la infància i adolescència 
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1.1.1 Treball cooperatiu per la detecció i 
atenció       

 

               

1.2.1 Punt d’atenció al Bullying                       

1.2.2 Ampliació del servei del SIS                       

1.2.3 Educadors/es de carrer                       

1.2.4 Projecte per emancipació juvenil 
dels joves que han migrat sols       

 
               

1.2.5 Circuit d’accés als recursos                       
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Línia estratègica 2: Promoció de la infància i adolescència 
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Línia estratègica 2: Promoció de la infància i adolescència 
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2.4.1 Criteris de disseny  inclusiu, segur i 
accessible de parcs i zones d’oci        

 
               

2.4.2 Adaptació de zones d'esbarjo a l'aire 
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2.4.3 Ampliació d’ instal·lacions esportives 
d’accés lliure a les platges de la ciutat       

 
               

2.4.4. Itineraris amables i segurs.                       

2.5.1 Escola de famílies                        

2.5.2 Espai d'atenció a les famílies                        

2.6.1 Alternatives als i les adolescents per 
a la millora de l’èxit escolar       
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Línia estratègica 3: Participació de la infància i adolescència 
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3.1.1 Espai de participació d’infants i 
adolescents       

 
               

3.1.2 Pressupostos participatius amb 
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3.2.1 Espais municipals per adolescents                       
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7. FITXES D’ACTUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: ACCIONS DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
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1.1.1 Treball cooperatiu per la detecció i atenció de situacions de vulnerabilitat i/o de risc 

 
Línia Estratègica 

1 – PROTECCIÓ: Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció 
d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social 
d’infants i adolescents i les seves famílies 

 

Objectius 

General Millorar la detecció de les situacions de vulnerabilitat 
social i/o de risc en la infància i l’adolescència 

Específic 

Aprofundir en la coordinació entre els agents 
implicats en la detecció i atenció de 
situacions de vulnerabilitat i/o de risc en la infància i 
l’adolescència 

 

Descripció 

Establir i fomentar espais, recursos, protocols i serveis que 
facilitin el coneixement mutu i el treball cooperatiu amb tots els 
agents implicats per la detecció i atenció de la infància en 
situació de vulnerabilitat i/o de risc 

 

Nivell de prioritat Alt Mig  Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys 

 
Famílies 

  
Agents 
socials  

 
Agents implicats 

Lidera Acció social 

Col·labora 

Educació, Regidoria d’infància, Equip 
d’Atenció a la Infància i Adolescència ( EAIA)  
Garraf, entitats de lleure, salut, esports, tercer 
sector i cultura. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Equip d’Atenció Socioeducativa + 1 
educador social 

Infraestructures ----------------- 

Econòmics Sou d’un nou tècnic que lideri el projecte 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre de situacions detectades 
• Nombre de agents/ recursos participants 
• Nombre de trobades/reunions realitzades 
• Nombre de protocols i circuits creats 
• Grau de satisfacció dels professionals i de les persones 

ateses 

 
Observacions 

Actualment existeixen espais de coordinació i projectes en el 
que es detecten situacions de vulnerabilitat i/ o de risc. Aquesta 
acció va dirigida a aprofundir , millorar i ampliar aquests espais. 
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1.2.1 Punt d’atenció al bullying 

 
Línia Estratègica 

1 PROTECCIÓ: Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció 
d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social 
d’infants i adolescents i les seves famílies. 

 

Objectius 

General Potenciar els recursos i serveis per atendre la 
infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat 

Específic Oferir atenció integral als infants i adolescents 
víctimes de Bullying i a les seves famílies 

 

Descripció 

Es tracta de posar en marxa un punt d’assessorament, atenció i 
acompanyament específic adreçat a infants i adolescents que 
hagin estat víctimes de Bullying i a les seves famílies, un dia a la 
setmana durant el curs escolar, d’octubre a juny. 
Es farà un abordatge integral que contempli les vessants 
psicològica, social, jurídica, pedagògica, el treball individual i 
grupal.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig 

 Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys 
De 3 a 11 

anys 
 

De 12 a 
17 anys 

 

 
Famílies 

 

  
Agents 
socials  

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora IMET, Acció Social, Convivència i Equitat, 
Esports, Salut 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Equip interdisciplinar propi o extern 

Infraestructures Despatx d’atenció del TOC 

Econòmics 28.000 € anuals. Caldrà dotar la partida 
d’Infància 09,3278,2279901 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre de casos atesos 
• Tipologia de casos (qui exerceix Bullying, entorn on es 

produeix, motiu aparent...) 
• Nombre i tipologia d’agents implicats en les intervencions 
• Enquesta de satisfacció de les persones ateses 

 
Observacions  
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1.2.2 Ampliació serveis d’intervenció socioeducativa 

 
Línia Estratègica 

1 PROTECCIÓ: Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció 
d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social 
d’infants i adolescents i les seves famílies 

 

Objectius 
General Potenciar els recursos i serveis per atendre la 

infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat 
Específic Ampliar els serveis d’Intervenció socioeducativa  

 

Descripció 

Actualment s’ofereixen dues tipologies de Serveis: 
-Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3. 
-Servei d’atenció diürna (Xarxa de Centres Oberts) adreçat a 
infants i adolescents de 3 a 16 anys. 
Es proposa incorporar, en un primer moment,  una visió global, a 
partir del treball transversal i conjunt, incloure els diferents 
programes municipals i externs adreçats al mateix col·lectiu.  
I en un segon moment, en  la mesura del possible, ampliar els 
serveis propis del SIS a través de contractació externa, en funció 
de les necessitats i prioritats i dels recursos disponibles. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora Regidories municipals: Acció social, Educació 
i Convivència i Equitat 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 

En un primer moment, els propis de les 
regidories implicades. En un segon 
moment, l’ampliació de recursos humans a 
través de la licitació de contractació externa. 

Infraestructures Aules d’Educació, d’Acció Social i dels 
Centres cívics 

Econòmics 

El cost actual de la contractació externa és 
de 364.859,13 €. La DGAIA aporta el 66%. 
Cal ampliar la dotació pressupostària de la 
partida Centre Obert 09,3278,2269901, 
amb un import anual aproximat de 50.000€  

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre d’agents implicats en el treball conjunt. 
• Nombre i tipologia de programes inclosos de nou. 
• Nombre i edat de les persones participants. 
• Nombre i tipologia de grups. 
• Valoració de les persones participants. 
• Ampliació de la contractació externa 
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1.2.3 Educadors i educadores de carrer. 

 
Línia Estratègica 

1 PROTECCIÓ: Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció 
d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social 
d’infants i adolescents i les seves famílies. 

 

Objectius 

General Potenciar els recursos i serveis per atendre la 
infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat. 

Específic 
Augmentar el treball comunitari dels educadors/es 
d’Acció social que permeti treballar amb els infants, 
joves i les seves famílies en l’entorn més proper.  

 

Descripció 

Treball grupal en espais propers als diferents barris que capaciti 
i apoderi a les famílies per atendre les necessitats dels infants i 
joves. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig  Baix 

 

Destinataris/es 
De 0 a 2 anys 

 

De 3 a 11 
anys 

 

De 12 a 
17 anys 

 

 
Famílies 

 

  
Agents 
socials 
  

 

Agents implicats 

Lidera Acció social 

Col·labora Agents socials, entitats, centres cívics,... 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Pendent incorporació de RRHH 

Infraestructures Espais als barris (Centres cívics) 

Econòmics Retribució sous 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Número d’accions comunitàries adreçades al col·lectiu 
d’infància i/o joventut i les seves famílies. 

• Número de participants adults. 
• Número de participants infants/joves. 
• Enquestes de satisfacció. 

 
Observacions  
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1.2.4 Projecte de dinamització cívica per a l’emancipació juvenil dels joves que han migrat sols 

 
Línia Estratègica 

1 PROTECCIÓ: Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció 
d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social 
d’infants i adolescents i les seves famílies. 

 

Objectius 

General Potenciar els recursos i serveis per atendre la 
infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat 

Específic 
Aconseguir la integració dels nois i noies migrants 
com un actiu social, i alhora fomentar la societat 
inclusiva com un dels valors essencials de la ciutat. 

 

Descripció 

Conjunt d’accions destinades a: 
• Presentar i integrar en el municipi dels nois/es que viuen en 

els SPAI i PIL de la ciutat. 
• Articular  les taules de coordinació local. 
• Mobilitzar els recursos al servei de les necessitats dels 

nois/es. 
• Acompanyar en la preparació de la sortida del recurs per part 

dels nois/es, amb mesures de suport a la transició a la vida 
adulta. 

• Sensibilització entre la societat local i mediació quan 
sorgeixen conflictes. 

 

Nivell de 

prioritat 

Alt 
 Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys 

 

 
Famílies 

  
Agents 
socials 
  

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora 

Regidories d’: Habitatge, Acció Social, 
Convivència i Equitat, Cooperació,IMET, 
VNG Inclusió, Departament treball, afers 
socials i famílies, Centres i pisos d’acollida i 
tutela de joves migrants sols. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 1 tècnica de grau mig + 1 tècnica auxiliar 

Infraestructures Edifici TOC i equipaments de titularitat 
municipal. 

Econòmics 

93.500 euros. 80% Aportació Generalitat 
Fitxa 44 Contracte programa + 20% 
Aportació Ajuntament. Any 2020.  
Per accions concretes del Pla: partida 
Projectes i Activitats: 09,3278,2279900 
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Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre d’accions de coordinació amb els diferents actors de 
la xarxa implicats en l’acollida i integració dels joves migrats 
sols. 

• Nombre d’agents clau de la comunitat als quals s’ha 
presentat el servei i el pla d’actuació. 

• Nombre d’agents clau de la comunitat que han participat en 
l’elaboració del pla d’actuació. 

• Nombre d’agents clau de la comunitat amb els que s’han 
establert acords de col·laboració. 

• Nombre (%) d’objectius assolits anualment del pla d’actuació. 
Impactes: 
• Nombre de joves escolaritzats, en recursos formatius. 
• Nombre de joves en processos d’inserció laboral. 
• Nombre de joves del centre que participen activament en 

recursos comunitaris. 
• Nombre de persones de la comunitat que participen 

activament en activitats del centre. 
• Nombre de situacions conflictives a nivell comunitari relatives 

a la convivència. 

 
Observacions  
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1.2.5 Circuit d’accés als recursos 

 
Línia Estratègica 

1 PROTECCIÓ: Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció 
d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social 
d’infants i adolescents i les seves famílies. 

 

Objectius 

General Potenciar els recursos i serveis per atendre la 
infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat. 

Específic 

Crear un circuit que, establint coordinació amb els 
agents socials del territori i  comptant amb la seva 
coresponsabilitat, faciliti l’accés dels infants i 
adolescents en situació vulnerable als recursos que 
ofereixen aquests agents, per garantir la igualtat 
d’oportunitats 

 

Descripció 

Es tracta de cercar un sistema de cor responsabilització entre 
agents socials i administració que afavoreixi la igualtat 
d’oportunitats en l’accés i participació d’infants i adolescents en 
situació de risc social. 
Caldrà establir acords (reserva de places, facilitats en el 
pagament d’inscripcions, reducció de preus...) i definir un circuit 
de derivació i seguiment dels infants i adolescents en situació de 
risc social, entre els diferents serveis municipals que en fan la 
detecció (Acció Social i Infància i Joventut) i els recursos i 
entitats de la ciutat  que generen activitats esportives i de lleure 
que s’hi vulguin implicar. 

 

Nivell de prioritat 
Alt 

 
Mig 

 Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys 
De 3 a 11 

anys 
 

De 12 a 
17 anys 

 

 
Famílies 

 

  
Agents 
socials 
  

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’infància i Joventut 

Col·labora 
Regidories municipals (Acció Social, Cultura, 
Esports, Participació), recursos i entitats de la 
ciutat 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 
Tecnics/ques de les regidories municipals 
implicades i representants dels recursos i 
entitats de la ciutat. 

Infraestructures ----------- 

Econòmics Pressupost dels recursos i entitats 
implicades 
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Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre de recursos i entitats implicades. 
• Acords establerts amb recursos i entitats. 
• Nombre d’infants i adolescents en risc social derivats.  
• Valoració qualitativa del funcionament del circuit per part de 

tots els serveis i entitats implicades. 

 
Observacions  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
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2.1.1 Taula de treball d’infància i adolescència 

 
Línia Estratègica 

2. PROMOCIÓ:  Vetllar per a la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Millorar la coordinació dels recursos i serveis que 
treballen amb infants i adolescents. 

Específic 

• Establir relació periòdica amb tots els recursos i 
serveis. 

• Definir prioritats de treball conjunt i crear 
subcomissions, si es considera necessari. 

• Definir actuacions, executar-les i avaluar-les 
d’acord amb les prioritats. 

 

Descripció 

Crear una taula de treball conjunt amb professionals i voluntariat  
vinculats a  tots els recursos, serveis i entitats que intervenen en 
l’àmbit de la infància i l’adolescència.  
Es preveuen trobades trimestrals excepte a l’estiu i canals de 
comunicació permanents.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt   Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora 

Regidories municipals (Acció social, 
Educació, Cultura, Participació, Salut, 
Convivència i Equitat, Projectes i Via pública, 
Comunicació, VNG Inclusió, Policia Local), 
recursos, serveis i entitats 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Equip d’Infància (2 tècniques i 1 
administrativa). 

Infraestructures 
Sala de reunions d’ampli aforament i sala 
d’actes del TOC per a reunions amb menys 
participació. 

Econòmics 

Any 2020: 500€ de la partida pressupostària 
Infància 09.3278.2279901  
Cada acció que es derivi de la taula de 
treball anirà a càrrec d’aquesta partida o 
d’altres dels recursos implicats.  

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre i gènere de les persones participants. 
• Diversitat d’àmbits representats. 
• Nombre de trobades anuals. 



 
 
 

 
 
 

c/ Sant Sebastià, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
  36 

• Nombre de subcomissions creades i temàtica a abordar. 
• Nombre d’actuacions definides, implementades i avaluades 

anualment. 
• Valoració qualitativa anual de les persones participants. 

 
Observacions  
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2.1.2 Nous canals de comunicació i difusió 

 
Línia Estratègica 

2. PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Millorar la coordinació dels recursos i serveis que 
treballen amb infants i adolescents. 

Específic 
Posar en marxa nous canals de comunicació i 
difusió que millorin el traspàs d'informació entre els 
diferents recursos i serveis. 

 

Descripció 

Una de les primeres accions que haurà d’abordar la Taula de 
treball conjunt amb professionals i voluntariat és pensar i posar 
en marxa canals de comunicació àgils entre els recursos i serveis 
participants. 
Establir quines són les persones referents de cada àmbit i 
disposar de les dades de contacte. 
Periòdicament hi hauran les trobades presencials però es va més 
enllà establint un sistema de contacte permanent. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora 

Regidories municipals (Acció social, 
Educació, Cultura, Participació, Salut, 
Convivència i Equitat, Projectes i Via pública, 
Comunicació, VNG Inclusió, Policia Local), 
recursos, serveis i entitats. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Equip d’Infància (2 tècniques i 1 
administrativa). 

Infraestructures No és una actuació presencial. 

Econòmics No té cost econòmic, més enllà dels propis 
recursos humans. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Valoració qualitativa trimestral i anual de les persones 
participants a la trobada de la Taula de treball. 
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2.1.3 Directori recursos i serveis d’infància i adolescència 

 
Línia Estratègica 

2. PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Millorar la coordinació dels recursos i serveis que 
treballen amb infants i adolescents. 

Específic Fer un recull dels recursos i serveis de tots els 
àmbits destinats a la infància i l’adolescència. 

 

Descripció 

Aquesta acció va estretament lligada a l’inici de la Taula de treball 
conjunt amb professionals i voluntariat i es començarà a 
confeccionar paral·lelament a la definició d’aquesta. 
Es tracta de disposar d’un directori actualitzat que reculli tots 
aquells recursos i serveis de la ciutat destinats a la infància i 
l’adolescència, directament o a través de les famílies. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora 

Regidories municipals (Acció social, 
Educació, Cultura, Participació, Salut, 
Convivència i Equitat, Projectes i Via pública, 
Comunicació, VNG Inclusió, Policia Local), 
recursos, serveis i entitats 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Equip d’Infància (2 tècniques i 1 
administrativa) 

Infraestructures No és una actuació presencial. 

Econòmics 

Tindrà cost de publicació si la Taula de 
treball decideix fer-ne edició en paper que 
s’assumirà des de la partida d’Infància 
09,3278,2279901. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre de recursos i serveis. 
• Nombre d’àmbits reflectits. 
• Diversitat d’àmbits reflectits. 

 
Observacions  
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2.2.1 Suport a les iniciatives d’oferta de cinema no comercial 

 
Línia Estratègica 

2- PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Apropar la cultura, el lleure i l’esport a infants i 
adolescents. 

Específic 

Donar suport a iniciatives que promoguin el cinema 
no comercial. 
Apropar aquestes iniciatives a  infants i adolescents. 
Dissenyar activitats complementàries a les 
projeccions. 

 

Descripció 

Es tracta d’establir acords i donar suport tècnic, econòmic, 
d’infraestructura i en la difusió a entitats que treballin propostes 
concretes per tal d’apropar el cinema no comercial a infants i 
adolescents complementant les projeccions amb activitats al 
voltant dels valors que transmeten els films proposats. 
Es treballarà també per fomentar l’interès dels i les adolescents  
pel cinema no comercial, realitzant accions de difusió dels cicles 
de cinema que es projecten al Teatre Principal, sobretot per 
aquelles pel·lícules que poden ser d’especial interès per aquest 
col·lectiu. 
I estudiant la possibilitat  d'incorporar una proposta de preus 
accessible per als i les  adolescents. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys  

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora Neàpolis, Regidoria de Cultura, Regidoria 
d’Educació, Regidoria de Comunicació. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Tècniques de les regidories municipals 
implicades. 

Infraestructures Teatre Principal, Neàpolis. 

Econòmics 

Cost del personal de projecció i de control 
d’accessos dels equipaments. 
Cost de les despeses de difusió inclouria 
impressió de la cartellera, distribució, i en 
cas d’alguna acció concreta es podria 
elaborar un disseny específic.  
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A càrrec de les regidories de Cultura, 
Infància i Joventut i Neapolis. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Valoració d’infants i adolescents participants a les activitats. 
• Valoració de les tècniques responsables. 
• Nombre de projeccions programades. 
• Tipologia de temàtiques abordades. 
• Nombre d’activitats complementàries. 

 
Observacions  
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2.2.2 Programes d’activitats visuals, escèniques i de música per adolescents 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Apropar la cultura, el lleure i l’esport a infants i 
adolescents. 

Específic 

Crear una comunitat juvenil als equipaments 
culturals que participi de les activitats d’arts visuals, 
escèniques, musicals i relacionades amb la lectura i 
l’escriptura.   

 

Descripció 

L’oferta d’activitats culturals adreçades a famílies i a infants que  
ofereixen els equipaments culturals de la ciutat ( biblioteques, 
teatre, auditori, La sala,  museus….) és nombrosa i gaudeix de 
molt bona acceptació entre aquest públic. 
El repte és arribar al públic adolescent. Els joves moltes vegades 
no coneixen l’oferta cultural municipal i participen poc d’aquesta 
oferta cultural.    
Per arribar al públic adolescent i conèixer quins són els seus 
interessos i necessitats, caldria organitzar prèviament una 
trobada amb aquest col·lectiu. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria de Cultura 

Col·labora Regidoria Joventut i Regidoria de 
Comunicació. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Tècnics municipals, personal de l’empresa 
contractada per obrir els equipaments. 

Infraestructures 
Equipaments culturals municipals (Teatre, 
Auditori, La Sala, Biblioteques). 
Espai públic. 

Econòmics 

A mesura que es vagin tancant les accions 
es podrà  tenir una previsió de la despesa 
que estarà inclosa dins la partida dels 
equipaments. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Valoració dels joves usuaris de les activitats. 
• Valoració dels tècnics responsables. 

 
Observacions 

Amb l’objectiu de conèixer els seus interessos i dissenyar 
activitats que responguin a aquests interessos, caldria la 
col·laboració de la Regidoria de Joventut per organitzar 



 
 
 

 
 
 

c/ Sant Sebastià, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
  42 

conjuntament amb la Regidoria de Cultura una trobada amb els 
joves. 
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2.3.1 Formació per a professionals i voluntariat 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Promoure la salut integral d’infants i adolescents. 

Específic 

Oferir formació especialitzada i específica adreçada 
als agents que intervenen en l’àmbit de la infància i 
l’adolescència, per a l’abordatge de la cura física i 
emocional, la diversitat i la inclusió 

 

Descripció 

Es recolliran els interessos, necessitats i preocupacions dels 
diferents agents, a través de la taula de treball. 
En base a aquesta informació, s’elaborarà un pla formatiu anual, 
per implementar de gener a juny, adreçat a professionals i 
voluntariat dels diferents serveis i recursos.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora 

Regidories municipals ( Acció social, 
Educació, Salut, Projectes i Via pública, VNG 
Inclusió, Convivència i Equitat), recursos i 
serveis. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 

Equip d’Infància (2 tècniques i 1 
administrativa). Professionals de diferents 
serveis municipals i/o externs segons la  
temàtica a abordar. 

Infraestructures Sala d’actes del TOC o altres. 

Econòmics 

Caldrà dotar la partida d’Infància 09,3278, 
2279901. 
Pressupost d’altres serveis o recursos 
col·laboradors 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre d’accions formatives. 
• Nombre de temàtiques abordades en formació. 
• Nombre  i gènere de persones participants. 
• Valoració qualitativa dels i les participants. 
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2.3.2 Suport professional per a serveis i recursos 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Promoure la salut integral d’infants i adolescents. 

Específic 

Oferir suport professional per a l’elaboració de 
projectes i/o abordatge de situacions concretes, als 
diferents agents que intervenen en l’àmbit de la 
infància i l’adolescència. 

 

Descripció 

Habilitar un canal d’entrada de consultes i/o demandes de suport 
per a voluntariat i professionals de l’àmbit de la infància i 
l’adolescència.  
Aquestes demandes s’atendran directament des de la Regidoria 
d’Infància i Joventut i sempre que sigui necessari es derivaran a 
altres serveis o recursos. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora Serveis municipals, altres serveis i recursos  

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 

Equip d’Infància (2 tècniques i 1 
administrativa). Professionals de diferents 
serveis municipals i/o externs segons la  
temàtica a abordar. 

Infraestructures Espais de trobada municipals o dels altres 
serveis i/o recursos. 

Econòmics Caldrà dotar la partida d’Infància 
09,3278,2279901. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre de consultes i/o demandes. 
• Tipologia de consultes i/o demandes. 
• Nombre i tipologia de professionals que ofereixen el suport. 
• Enquesta de satisfacció. 

 
Observacions  
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2.4.1 Criteris de disseny inclusiu 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Generar entorns inclusius, amables i segurs. 

Específic 
Definir criteris de disseny inclusiu, segur i accessible 
de parcs i zones d’oci de cara a la creació de nous 
espais urbans i a la reforma dels espais existents. 

 

Descripció 

Pensar en la definició i disseny de la ciutat de forma inclusiva i 
amable per realitzar intervencions i millores de petit format que 
impliquin la renovacióde les zones de la ciutat i incidir amb aquest 
criteri en els nous espais que es projectin. 
Actuacions en: 
• Tots els projectes nous que afectin l’espai públic. 
• Tots els projectes nous que afectin a equipaments. 
• En totes les intervencions de millora a la ciutat. Sobretot en 

parcs, jardins, al voltant dels centres educatius. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera 
Projectes i obres d’espai urbà (servei de 
Coordinació i seguiment integral de la 
Regidoria de Mobilitat i Projectes i obres 
d’espai urbà). 

Col·labora Departaments municipals implicats. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 

Equip de Projectes i obres d’espai urbà 
(servei de Coordinació i seguiment integral) 
i equip de Projectes i obres d’equipaments, 
Mobilitat, Jardineria, Via pública.  

Infraestructures  

Econòmics Estimació del cost no efectuada. 
Caldria trobar recurs econòmic. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Número de projectes en què s’ha intervingut. 
• Número d’obres realitzades. 
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2.4.2 Adaptació de les zones d’esbarjo 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Generar entorns inclusius, amables i segurs. 

Específic 

Adaptar les zones d'esbarjo i de trànsit a l'espai urbà 
plantant arbrat que ofereixi zones d’ombra, amb 
espais i jocs infantils actualitzats i altres elements 
que tinguin presents els interessos de les diferents 
franges d’edat d'infants i adolescents i inclusius.  

 

Descripció 

Realitzar millores de petit format per treballar en la renovació́ de 
l'espai urbà,  places, carrers i al voltant dels centres educatius, 
per fer-los més inclusius, accessibles  i segurs. 
Actuacions en: 

• Carrers i places de la ciutat 
• A l’entorn dels centres educatius 
• Potenciació dels carrils bici 
• Parcs i jardins de la ciutat 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera 

Projectes i obres d’espai urbà (servei de 
Coordinació i seguiment integral de la 
Regidoria de Mobilitat i Projectes i obres 
d’espai urbà). 

Col·labora Departaments municipals implicats. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 

Equip de Projectes i obres d’espai urbà 
(servei de Coordinació i seguiment integral) 
i equip de Projectes i obres d’equipaments, 
Mobilitat, Jardineria, Via pública.  

Infraestructures  

Econòmics Estimació del cost no efectuada. 
Caldria trobar recurs econòmic. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Número d’intervencions efectuades a la ciutat. 
• Número de km de carril bici creats. 
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2.4.3 Ampliació de les instal!lacions esportives d’accés lliure a les platges de la ciutat 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Potenciar la platja com equipament esportiu. 

Específic Donar suport als esports a la sorra. 

 

Descripció 

Instal·lar pistes esportives per la practica dels diferents esports 
de sorra durant tot l’any. Modalitats de platja de Voleibol, futbol, 
handbol, tennis, rugbi, tamborí, etc. 
Construcció d’un equipament centralitzador que disposi de 
lavabos, vestidors, aula i espai d’ emmagatzematge de material. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Esports 

Col·labora Turisme 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 2 tècnics. 

Infraestructures 
Delimitació camps diferents esports a la 
sorra, porteries i altres estris, xarxes, xarxes 
protecció públic, xarxes limitació espais. 

Econòmics 

Despeses anuals de manteniment i 
reposició de material a càrrec del 
pressupost ordinari. Activitats i programes 
esportius 33,3410,22609. 
Inversió en equipament: Inversions. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre de camps de joc. 
• Increment percentatge usuaris. 
• Utilització durant tot l’any. 

 
Observacions 

No incloem el cost de l’edifici central per que en aquest moments 
nomes esta esbossat i no  esta pressupostat. 
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2.4.4 Itineraris amables i segurs 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Generar entorns inclusius, amables i segurs. 

Específic Definir itineraris amables i segurs, físicament i 
social, posant al centre les persones. 

 

Descripció 

Reconfigurar els espais perquè la ciutadania recuperi al carrer 
protagonisme davant dels vehicles. La voluntat és tenir una ciutat 
a la mida de les persones i incidirem en: 
• Ampliar sectors pacificats, La velocitat màxima de circulació 

serà de 20 km/h al centre i 30 km/h en les vies de l’entorn. 
• Ampliar  les zones dels vianants. 
• Ampliar la xarxa de carril bici. 
• Millorar i potenciar l’autonomia dels col·lectius més 

vulnerables i de tota la ciutadania en general, amb 
recorreguts accessibles i segurs.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera 

Projectes i obres d’espai urbà (servei de 
Coordinació i seguiment integral de la 
Regidoria de Mobilitat i Projectes i obres 
d’espai urbà). 

Col·labora Altres departaments municipals. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 

Equip de Projectes i obres d’espai urbà 
(servei de Coordinació i seguiment integral) 
i equip de Projectes i obres d’equipaments, 
Mobilitat, Jardineria, Via pública i altres 
departaments municipals 
Empreses contractades. 

Infraestructures  

Econòmics Estimació del cost no efectuada. 
Caldria trobar recurs econòmic. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• M2 Sectors pacificats.  
• M2 Ampliar  les zones dels vianants. 
• Ml ampliar xarxa de carril bici. 



 
 
 

 
 
 

c/ Sant Sebastià, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
  50 

• Ml Millora i potenciació de l’autonomia dels col·lectius més 
vulnerables i de tota la ciutadania en general, amb 
recorreguts accessibles i segurs.  

 
  



 
 
 

 
 
 

c/ Sant Sebastià, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 
  51 

2.5.1 Escola de famílies 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Donar suport i acompanyar les famílies en 
l’educació dels seus fills/es. 

Específic 

Oferir a la ciutadania un únic servei d’Escola de 
Famílies amb xerrades i tallers de qualitat, diversos 
i actuals, que aporti a les famílies eines i 
orientacions per facilitar la seva tasca educativa.  

 

Descripció 

Construir un espai - Escola de Famílies - on famílies, 
especialistes, professionals, entre d’altres, puguin resoldre 
dubtes, rebre orientacions i compartir amb altres famílies les 
seves experiències.  
L’oferta proposada ha de ser adaptada als interessos i temes 
d’actualitat. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Educació 

Col·labora Infància i Joventut, Convivència i Equitat, 
Salut, Acció Social ... 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 1 tècnic/a de coordinació. 
Professionals que condueixen l’activitat. 

Infraestructures 1 espai per desenvolupar l’activitat. 

Econòmics 

Actualment  es contemplen: 
• Activitats proposades per la Diputació. 
• Col·laboracions de personal municipal. 
• Col·laboracions de professionals 

externs que participen 
desinteressadament. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Enquestes de satisfacció per part dels usuaris/es assistents 
a cadascuna de les activitats. 

• Avaluacions de les regidories participants. 

 
Observacions Es proposa una programació d’octubre a maig. 
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2.5.2 Espai d’atenció a les famílies 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General Donar suport i acompanyar les famílies en 
l’educació dels seus fills/es. 

Específic 
Oferir informació, orientació i assessorament al 
voltant de les necessitats, interessos i/o 
preocupacions de les famílies. 

 

Descripció 

Es tracta de posar en marxa un espai quinzenal d’atenció 
presencial que serveixi de finestra única d’entrada per a 
qualsevol consulta de famílies per la seva condició de famílies. 
S’habilitarà també un sistema telemàtic per poder atendre les 
consultes.  
Aquest espai d’atenció personalitzada hauria d’afavorir la 
detecció de necessitats que podria abordar-se a nivell grupal i/o 
comunitari. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut. 

Col·labora Regidories municipals: Acció social, 
Educació, Salut, Esports. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Equip d’Infància (2 tècniques i 1 
administrativa. 

Infraestructures Despatx d’atenció del TOC. 

Econòmics 

Els necessaris per a l’elaboració de 
recursos, materials o accions derivades de 
les consultes. Caldrà dotar la partida 
d’Infància: 09,3278,2279901. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre de famílies ateses. 
• Tipologia de famílies. 
• Nombre de consultes realitzades. 
• Tipologia de consultes. 
• Nombres de recursos, materials o accions especifiques 

derivades de les consultes. 
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2.6.1 Alternatives als i les adolescents i joves  per la millora de l’èxit escolar 

 
Línia Estratègica 

2 PROMOCIÓ: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats 
d’infants i adolescents. 

 

Objectius 

General 
Millorar l'orientació i acompanyament dels i les joves 
i adolescents en els processos de transició per tal 
d'afavorir els itineraris formatius i la seva inserció 
socioprofessional. 

Específic 

Millorar l’orientació i l’acompanyament dels i les 
joves i adolescents com a mesura per la millora del 
seu èxit escolar. 
Acompanyar els i les joves i adolescents en el seu 
itinerari formatiu i/o laboral a partir de l’escolaritat 
obligatòria.  

 

Descripció 

Contribuir en la orientació dels i les joves i adolescents que estan 
a punt d’acabar els estudis de l’etapa obligatòria, o que ja l’han 
finalitzat i  proporcionant eines i recursos per a dissenyar el seu 
propi itinerari acadèmic i/o professional, acompanyant-los  en la 
seva presa de decisions. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Educació. 

Col·labora Acció Social, Infància i Joventut. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 1 tècnic/a. 
1 integrador/a. 

Infraestructures 1 espai per atenció als joves. 

Econòmics Pendent de concretar. Actualment en fase 
de disseny. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Valoracions dels centres de secundària. 
• Nombre de joves i adolescents participants. 
• Nombre de joves i adolescents en seguiment. 
• Nivell de satisfacció dels joves i adolescents atesos. 
• Valoració de les regidories participants. 
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Observacions 

Crear una comissió per dissenyar, implementar i avaluar el 
projecte. Es podran convidar d’altres regidories que puguin 
aportar la seva col·laboració directa.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ACCIONS DE PARTICIPACIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
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3.1.1 Espai de participació d’infants i adolescents 

 
Línia Estratègica 

3 PARTICIPACIÓ: Potenciar la participació d’infants i 
adolescents en la vida de la ciutat. 

 

Objectius 

General 
Fer partícips a infants i adolescents en els 
processos de disseny i decisió al voltant dels temes 
de la ciutat que poden ser del seu interès. 

Específic Posar en marxa iniciatives de debat i participació 
activa amb infants i adolescents. 

 

Descripció 

Es vol crear un espai de participació presencial amb trobades 
periòdiques on infants i adolescents puguin participar en aquells 
temes que puguin ser del seu interès. 
I, alhora, crear una plataforma en línia per recollir les seves 
aportacions. 
Es comptarà amb el suport de les escoles i centres educatius de 
secundària, recursos i  entitats on hi participin infants i 
adolescents per donar a conèixer aquests espais.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut. 

Col·labora Regidories de Participació i d’Educació. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 
Equip d’Infància (2 tècniques i 1 
administrativa) i una tècnica del Servei de 
participació 

Infraestructures Una sala gran 

Econòmics Caldrà dotar la partida d’Infància 
09,3278,2279901 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre anual de trobades presencials. 
• Nombre i gènere de participants a les trobades presencials. 
• Nombre d’aportacions recollides. 
• Diversitat de temàtiques proposades. 
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3.1.2 Pressupost participatiu per a infants, adolescents i joves 

 
Línia Estratègica 

3 PARTICIPACIÓ: Potenciar la participació d’infants i 
adolescents en la vida de la ciutat. 

 

Objectius 

General 
Fer partícips a infants i adolescents en els 
processos de disseny i decisió al voltant dels temes 
de ciutat que poden ser del seu interès. 

Específic 
Facilitar que infants i adolescents de la ciutat puguin 
fer propostes i decidir com es destina una part del 
pressupost municipal.  

 

Descripció 

És un projecte de participació ciutadana que consisteix en que el 
col·lectiu d’infants, adolescents i joves de la ciutat pugui decidir 
com destinar una part del pressupost municipal. S’adreça a 
l’alumnat de primària i secundària i s’iniciarà durant el curs 
escolar 2021-2022. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
desenvolupa Pressupostos participatius a nivell de ciutat des de 
l’any 2017. Es tracta de fer un pas més i dedicar una partida 
específica per a aquest col·lectiu.  El projecte permet treballar 
diversos objectius específics relacionats amb la democràcia 
participativa, la coresponsabilitat ciutadana o la gestió i 
implementació de projectes. Els pressupostos participatius tenen 
habitualment 5 fases:   

• Presentació de propostes. 
• Valoració de propostes. 
• Votació/Priorització de propostes. 
• Execució de la o les propostes guanyadores. 
• Avaluació. 

Actualment existeixen diversos models de pressupostos 
participatius per a infants,  adolescents i  joves. És per això que 
cal valorar quina metodologia és la més adequada  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 
Lidera Participació. 

Col·labora Infància i Joventut. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans Personal tècnic municipal  
Infraestructures A valorar 

Econòmics A valorar 
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Indicadors 

d’avaluació 
Pendent de la metodologia del projecte. 
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3.2.1 Espai per a adolescents 

 
Línia Estratègica 

3 PARTICIPACIÓ: Potenciar la participació d’infants i 
adolescents en la vida de la ciutat. 

 

Objectius 

General Promoure un espai de relació i oci per a 
adolescents. 

Específic 
Facilitar espais municipals per al desenvolupament 
d’activitats co-gestionades amb els i les 
adolescents. 

 

Descripció 

Com a inici de l’actuació s’està desenvolupant des de fa un temps 
un programa d’oci per adolescents i joves, l’Estiu Mogut, que 
ofereix un ampli ventall d’activitats per facilitar eines 
d’aprenentatge i l’adquisició de noves capacitats i habilitats amb 
un enfocament lúdic i participatiu, Té intencionalitat educativa i 
competencial: desenvolupament de l’autonomia, hàbits, 
responsabilitat, treball en grup, cooperació, perseverança, gestió 
del conflicte, igualtat de gènere, solidaritat, inclusió, consciència 
mediambiental, interacció amb l’entorn, expressió artística, 
plàstica, creativitat, i l’ús creatiu, crític i responsable de les 
tecnologies i les xarxes. Fins ara, s’ha dut a terme els estius. El 
primer trimestre del curs 2021-2022 es vol ampliar programant 
activitats els divendres tarda al nou equipament juvenil amb 
l’objectiu que les i els adolescents es facin l’espai seu i comencin 
a proposar i desenvolupar activitats co-gestionades. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut. 

Col·labora Regidoria de participació, Oficina Jove 
Garraf. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 2 tècniques grau mig i 1 tècnica auxiliar. 

Infraestructures 
Centres Cívics, Espai TOC, equipament 
juvenil provisional, instal·lacions 
esportives. 

Econòmics 
Pressupost  Regidoria Infància i Joventut. 
Partida Projectes i activitats: 
09,3278,2279900. 
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Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre d’adolescents participants. 
• Grau de satisfacció dels i les participants. 
• Nombre d’adolescents participants en l’elaboració del 

programa. 
• Nombre d’activitats co-gestionades. 
• Tipologia d’activitats co-gestionades. 
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3.2.2 Dotació d’un nou equipament multifuncional per activitats d’oci alternatiu autogestionat 

 
Línia Estratègica 

3 PARTICIPACIÓ: Potenciar la participació d’infants i 
adolescents en la vida de la ciutat. 

 

Objectius 

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

Específic Habilitar espais de trobada i dinamització per a 
adolescents en l'equipament juvenil. 

 

Descripció 

L’Ajuntament es planeja construir un nou equipament: L’ Espai 
Jove. 
Aquest nou equipament ha de disposar d’espais de trobada i 
sales de tallers on els i les adolescents puguin desenvolupar 
activitats del seu interès. Es planteja disposar de 
dinamitzadors/es juvenils i comptar amb l’autogestió per part dels 
propis adolescents i Joves.  
També es preveu poder disposar d’espais i participació dels 
grups de Joves de la Xarxa de Centres Oberts municipal.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mig Baix 

 

Destinataris/es De 0 a 2 anys De 3 a 11 
anys 

De 12 a 
17 anys Famílies Agents 

socials 

 

Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Infància i Joventut. 

Col·labora Regidoria d’Urbanisme i Habitatge, 
Coordinadora d’entitats juvenils i culturals. 

 

Temporització 

  2021 2022 2023 2024 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                  

Implementació                  

Avaluació                  

 

Recursos 

Humans 2 Tècniques de Grau mig. 

Infraestructures Envelat municipal, Nau industrial en règim 
de lloguer. 

Econòmics 
Fonts provinents de venda de terrenys 
municipals i subvencions. Fonts pròpies 
dels pressupostos municipals. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

• Nombre d’activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents i 
joves en l’equipament. 

• Nombre d’associacions juvenils implicades en l’organització 
d’activitats 

• Nombre d’adolescents i joves participants. 

 
Observacions Fitxa 74 del Pla Local de Joventut 2017-2021 
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8. ORGANITZACIÓ DEL PLIA 
8.1 ESPAIS DE TREBALL I PARTICIPACIÓ DEL PLIA 

Un dels elements que el PLIA ha de contemplar i és clau per al seu bon funcionament i impacte 

és l’organització i els espais de treball i seguiment de que es dotarà per facilitar el 

desenvolupament de les línies estratègiques i les accions que recull el PLIA. Aquests espais 

també han de vetllar pel seguiment i avaluació del propi PLIA. 

En aquesta línia, la mateixa UNICEF en el seu reconeixement a les Ciutats Amigues de la 

Infància estableix la necessitat d’habilitar mecanismes de coordinació interna dintre l’organització 

municipal, que tindria com a objectiu principal fer transversal la política d’infància dins del propi 

govern local. També es destaca la necessitat d’un lideratge compartit que vetlli pel 

desenvolupament del PLIA dintre el mateix Ajuntament. Aquests dos aspectes clau (lideratge 

compartit i transversalitat) s’han reflectit en la següent proposta organitzativa del PLIA: 

� Grup Motor responsable de vetllar pel desenvolupament i seguiment del PLIA. Estaria 

format per les dues referents d’infància i adolescència, una referent de Acció social, una 

referent d’educació, una referent de VNG Inclusió i una referent de participació. 

� Comissió Transversal interna, encarregada de treballar tots els aspectes vinculats a la 

infància i l’adolescència des dels diferents serveis i recursos municipals. 

Però el PLIA, tot i recollir en el seu Pla d’Acció només les accions que li corresponen a 

l’Ajuntament, adquireix com a compromís i voluntat la necessitat de treballar amb altres agents 

socials que intervenen a Vilanova i la Geltrú, això obliga a disposar d’altres espais de treball i 

col·laboració amb altres institucions i organitzacions. Per això es vol constituir la Taula d’Infància 

i Adolescència. 

� La Taula d’Infància i adolescència és un espai de treball que compta tant amb 

professionals municipals, com amb altres professionals d’altres institucions i 

organitzacions, i també membres d’entitats vinculades a la infància i l’adolescència de 

Vilanova i la Geltrú. La Taula es pot organitzar de diferents formes, però a partir de les 

línies de treball identificades es suggereix treballar per grups de treball o comissions: 

� Comissió de protecció de la infància en situació de vulnerabilitat. 

� Comissió de promoció de la infància i l’adolescència. 
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Un tercer nivell que cal incorporar a l’organització i funcionament del PLIA són els espais de 
participació i treball, en aquest cas, destaquen alguns de ja existents i altres de nous. 

� Espai de participació d’infants i adolescents amb alumnes de 5è i 6è de primària 

(proposta de nova creació). 

� Antenes amb delegats i delegades de 1r-4t d’ESO i Batxillerat (ja existent). 

� Consell d’AFA amb les entitats de familiars d’alumnes dels centres educatius de Vilanova 

i la Geltrú (ja existent). 

Estructura organitzativa del PLIA 

 

 

  

Espais de 
treball 

municipals
•Grup Motor
•Comissió 
Transversal

Espais de 
participació

• Espai de participació 
d'infants i adolescents

•Antenes de 
delegats/des

•Consell AFA

Espai de treball 
interinstitucional

•Taula d'Infància i 
adolescència
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Espais de treball i referència professionals 
� Regidoria d’Infància 

La regidoria d’Infància de nova creació, en el mandat anterior, és l’encarregada del lideratge 

polític i tècnic del PLIA. 

� Grup Motor 

Format pels serveis més directament implicats en les polítiques d’Infància i adolescència: 

infància, educació, Acció social, participació, VNG Inclusió.  

� Comissió Transversal d’Infància i Adolescència 

És l’òrgan de coordinació interna que té com a objectiu principal garantir la transversalitat de la 

política local d’infància i adolescència de l’Ajuntament. És a dir, vetllar per la coordinació entre 

els diferents serveis municipals i evitar que les polítiques d’infància i adolescència siguin vistes 

com un assumpte sectorial, només competència de la Regidoria d’infància, i siguin una política 

dissenyada, implementada i avaluada per totes les àrees municipals que incideixen en la vida 

dels infants i els adolescents. Aquesta Comissió està formada per professionals dels següents 

serveis: Infància, Educació, Acció social, Ciutadania, Joventut, Cultura, Esports, Sostenibilitat, 

Salut, Participació, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat.  

Tant el Grup Motor, com la Comissió Transversal i tot el PLIA ha de comptar amb una Secretaria 
Tècnica formada per les professionals responsables de la regidoria d’Infància. 

Aquesta estructura organitzativa i de gestió garanteix la implementació i seguiment del Pla 

d’Acció del PLIA i els mecanismes de coordinació d’activitats entre les diferents àrees municipals 

implicades.  

La Comissió Transversal durant la implementació del PLIA s’encarrega de coordinar les 

persones responsables dels projectes, fer visibles les diverses accions, impulsar mesures de 

formació per als tècnics i tècniques municipals dedicats a desenvolupar les polítiques d’infància 

i adolescència, fer d’enllaç amb els diversos espais de participació que poden desenvolupar 

accions vinculades al PLIA, etc. 

� Taula Local d’Infància i Adolescència 

La Taula Local d’Infància i Adolescència es va constituir a nivell Comarcal pel Consell Comarcal 

del Garraf per elaborar el Protocol d’Infància en Risc, però ara es valora la necessitat de constituir 

la Taula d’Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú. La Taula hauria d’estar formada per 
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diferents responsables d’institucions i recursos del territori: Servei d’infància municipal, Acció 

social bàsics, Acció social especialitzats (EAIA), educació (centres públics, concertats i privats), 

Salut (referents de pediatria CAPs), Salut mental infantil (CSMIJ), Cossos de seguretat (Policia 

local i Mossos d’Esquadra), Detecció, Atenció, Prevenció i Suport a la Infància (DAPSI), entitats 

del municipi, etc. 

La voluntat és constituir una Taula Local d’Infància com espai de coordinació tècnica dels i les 

professionals que treballen amb els infants i adolescents tal i com estableix la Llei d’Oportunitats 

i Drets dels Infants i Adolescents de 2010. Per poder organitzar la Taula Local d’Infància és 

important realitzar un treball de concreció dels objectius de la Taula, en concret s’identifiquen dos 

objectius fonamentals: 

¾ Millorar la coordinació i la comunicació entre els serveis implicats en la protecció dels 

infants i adolescents en situació de risc. 

¾ Desenvolupar els aspectes vinculats a la promoció de la infància i l’adolescència. 

Per això es proposa valorar la constitució de dues Comissions de Treball: 

¾ Una liderada per Acció Social vinculada a la redacció, consolidació i desplegament del 

Protocol d’Infància en Risc, vinculat als casos de prevenció, protecció i atenció a la 

infància. 

¾ Una altra liderada pel servei d’infància vinculada a la promoció de la infància de Vilanova 

i la Geltrú.  

Espais de participació 
Un element clau del PLIA és la participació activa dels infants i adolescents i les seves famílies 

en el propi PLIA i en les accions que els afecten, per això es proposa potenciar els espais de 

participació dels infants i adolescents i les seves famílies a través de tres espais: 

� Espai de participació d’infants i adolescents 

Es vol crear un espai de participació presencial amb trobades periòdiques on infants i adolescents 

puguin participar en aquells temes que puguin ser del seu interès. 

I, alhora, crear una plataforma en línia per recollir les seves aportacions. 

Es comptarà amb el suport de les escoles i centres educatius de secundària, recursos i  entitats 

on hi participin infants i adolescents per donar a conèixer aquests espais. 
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� Antenes de delegats i delegades 

Aquest espai de participació dels adolescents de Vilanova i la Geltrú ja existeix i caldrà veure de 

quina manera es vincula al PLIA, ja sigui proposant noves accions o ja sigui modificant o 

implicant-se en l’execució d’algunes de les accions previstes. Aquest espai ja va participar 

activament en la pròpia elaboració del PLIA. 

� Consell d’AFA 

La implicació de les famílies és un element important per fer efectius molts dels drets dels infants 

i els adolescents per això es valora que el Consell d’AFA pot tenir un paper actiu en el 

desenvolupament del PLIA, com de fet ja va tenir en la seva elaboració participant activament en 

les sessions de treball. 

8.2 SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’execució i resultats que ha tingut 

el PLIA globalment i també cadascuna de les accions que el conformen. Avaluar el Pla local 

d’infància i adolescència vol dir valorar diversos aspectes d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva 

efectivitat, la seva eficiència, la seva cobertura, etc.  

A fi de fer polítiques d’infància i adolescència de qualitat, adaptades als infants, proactives, 

diverses, flexibles i innovadores, cal introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques que duen 

a terme tots els agents implicats. Quan parlem d’avaluació, entenem una planificació de l’eina 

que vagi més enllà dels mecanismes tradicionals per analitzar si s’han assolit els objectius fixats. 

Hem d’observar el perquè i les causes que han fet que s’assolissin o no els objectius. Avaluar 

significa millorar els projectes i les actuacions, i implica transformació i canvi dels aspectes que 

sigui necessari (organització, professionals, recursos...). Així doncs l’avaluació ha de servir per: 

� Facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats). 

� Millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme.  

� Explicar millor el que fem i per què (comunicar).  

� Justificar les despeses i millorar la distribució de recursos.  

� Motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva).  

� No perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última).  
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� Treballar amb una actitud pro-activa i no reactiva davant de la realitat dels joves.  

� Millorar els programes i les actuacions.  

Per això apostem per fer un avaluació continua i compartida on l’anàlisi de la informació i els 

judicis de valor els fan diferents agents del municipi, i s’intenta trobar una conclusió que integri 

les diferents visions.  

El seguiment i avaluació del Pla es farà en els diferents nivells de responsabilitat i tenint en 

compte la pròpia estructura organitzativa. Per tant, es farà  el seguiment del PLIA des dels 

diferents nivells i espais de treball: 

¾ Regidoria d’infància  

¾ Grup Motor 

¾ Comissió Transversal 

¾ Taula d’infància i adolescència 

¾ Espai de participació d’infants i adolescents 

¾ Antenes de delegats i delegades 

¾ Consell d’AFA 

L’avaluació del Pla es farà en diferents moments: 

¾ Anualment: Es farà el seguiment de cadascuna de les actuacions recollides al Pla. Per 

aquest motiu és recolliran les dades identificades en cada actuació (indicadors 

d’avaluació) per tal que al finalitzar l’any es pugui disposar de la informació bàsica per a 

l’avaluació. En cadascuna de les fitxes d’actuació s’identifica el trimestre de l’any en que 

es durà a terme l’avaluació. 

• Anualment es convocarà una sessió de treball amb cadascuna de les àrees o serveis 

per analitzar el desenvolupament i execució de les diferents actuacions. La iniciativa 

de la convocatòria partirà de la secretaria tècnica. 

• Una vegada a l’any es farà una reunió de treball especifica de seguiment del PLIA 

amb la regidora d’infància. A partir d’aquest seguiment la regidoria valorarà la 

necessitat o no d’elevar alguna pregunta o proposta a l’equip de govern o al Ple de 

l’Ajuntament. 
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• El seguiment al Consell d’infants i Antenes de delegats i delegades es convocarà una 

vegada l’any on es convidarà a debatre o aprofundir en algun aspecte concret del 

PLIA més enllà de fer un seguiment general. 

¾ Globalment. En finalitzar la vigència del Pla es durà a terme l’avaluació del Pla d’infància 

i adolescència. Hi ha molts aspectes del Pla que es podrien avaluar globalment. Volem 

però que la nostra avaluació sigui realista i eficient per la qual cosa hem identificat alguns 

temes i algunes metodologies per desenvolupar-les. 

 

 

Grau d’implementació 
El PLIA recull actuacions que s’han de desenvolupar al llarg dels diferents anys de vigència i amb 

una temporització determinada. Per aquest motiu, en primer lloc, caldrà avaluar quines 

actuacions s’han executat i quines no i per quin motiu. 

  

Què haurem d’avaluar?

Grau d’implementació

Grau de transversalitat

Grau d’implicació i participació

Grau de compliment dels 
objectius fixats

Com hem de fer l’avaluació?

Accions programades i 
executades

Paper del serveid'infància

Paper dels  diferents agents

Valoració de la continuitat
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Accions programades Accions executades Observacions 
Nom de l’actuació 2021 2022 2023 2024  

1.1.1      

1.1.2      

...      

Grau d’implicació i participació 
El grau d’implicació i participació dels diferents agents en cadascuna de les accions és un 

aspecte interessant a tenir en compte. En aquest sentit, ens referim tant a la participació dels 

agents encarregats de desenvolupar les actuacions, com el grau de col·laboració de la resta 

d’agents implicats. Per aquest motiu cadascuna de les fitxes d’actuació identifica clarament 

l’agent responsable de liderar l’actuació i els agents que col·laboren. Quan es dugui a terme 

l’avaluació, per tant, caldrà valorar de quina manera s’ha liderat l’acció i quin paper i implicació 

han tingut els diferents agents col·laboradors. 

Accions 
programades Lideratge de l’actuació Grau d’implicació dels 

diferents agents 
Aspectes a 

millorar 
Nom de 

l’actuació 
Bo Regular Millorable Bo Regular Millorable 

 

1.1.1        

1.1.2        

...        

Grau de transversalitat 
Atès que la transversalitat és un element clau del PLIA, cal avaluar en quina mesura aquesta 

transversalitat ha estat incorporada i assumida pels diferents serveis. Això significa avaluar els 

respectius lideratges que les actuacions recollides al PLIA estableix. Bona part de les actuacions 

que recull el PLIA són impulsades per altres àrees diferents de la d’Infància. En el moment de 

l’avaluació, per tant, caldrà avaluar el paper d’aquestes àrees, quina relació han tingut amb el 

servei d’infància i de quina manera s’ha cooperat.  
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Accions 
programades 

Grau d’informació Grau de coordinació Aspectes a 
millorar 

Nom de 

l’actuació 
Bo Regular Millorable Bo Regular Millorable 

 

1.1.1 

 

       

1.1.2 

 

       

... 

 

       

Grau d’acompliment dels objectius fixats 
Els objectius del PLIA per cada eix dibuixen unes prioritats a les que es vol donar resposta en 

els propers anys. Caldrà avaluar si les accions que s’han concretat permeten avançar cap a 

l’assoliment d’aquests objectius, en quina mesura han assolit els resultats, etc. En aquest sentit, 

quan s’avaluï el PLIA caldrà concretar en quina mesura les actuacions desenvolupades han servit 

per assolir els objectius fixats o no. 

Accions 
programades 

L’actuació dona 
resposta a l’objectiu? 

Cal continuar amb 
l’actuació? 

Observacions 

Nom de 

l’actuació 
Molt Suficient Poc SI NO 

Amb 
canvis 

 

1.1.1 

 

       

1.1.2 

 

       

... 

 

       

 


