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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
 
Núm. 3/2013 
Data : 2 d’abril de 2013 
Horari: de 19.10 a 20:25 h  
Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament  
 
Assistents: 
Representants de les Associacions de Veïns 
Sr. Luis Luengo – AV del Barri de Mar 
Sr. Octavi Lorente- AV Casernes 
Sr. José Antonio Roman - AV Molí de Vent 
Sr. Josep A. Vivanco   – AV Molí de Vent 
Sr. Isidre Lopez – AV Plaça de la Sardana 
Sr. Juan Contreras – AV Sant Joan 
Sr. José Antonio Lopez – AV Sant Joan 
 
Representants del Govern 
Sra. Neus Lloveras Massana  - Alcaldessa 
Sr. Gerard Figueras Albà - Regidor de Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació i Premsa 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano - Regidor d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 
Sra. Marijó Riba Huguet – Regidora de Cultura 
Sra. Blanca Albà Pujol – Regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports 
Sr. Joan Martorell – Regidor de PSC 
Sr. Gerard Llobet – Regidor de PSC 
 
Tècnics municipals 
Sra. Sara Marín – Consorci de Serveis a les Persones 
Sra. Elvira Targa – cap de servei de Joventut 
Sr. Jordi Valls – departament de Joventut 
Sra. Núria Blanes – cap de servei de Premsa 
Sra. Griselda Castelló – cap de servei de Participació i Cooperació 
Sra. Mercè Bruna – departament de Participació 
 
Excusen l’assistència: 
Sr. Enrique Chico -  AV l’Armanyà 
Sr. Serafín Fernánedez – AV Santa Maria 
Sr. Eduard Colàs - AV Ribes Roges 
Sr. Francisco Álvarez – Regidor PP 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta del consell del dia 25 de febrer de 2013 
2. Mesures alternatives 
3. Pla Local de Joventut 
4. Precs i preguntes 
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1. Aprovació de l’acta del consell del dia 25 de febrer de 2013 
La Sra. Neus Lloveras obra la sessió d’aquest Consell Municipal d’Associacions de Veïns i dóna la 
benvinguda als assistents. 
Comença amb el primer punt de l’ordre dia. No s’han rebut esmenes a l’acta, per tant, queda aprovada.  
 
 
2. Mesures alternatives 
La Sra. Blanca Albà presenta a la Sra. Sara Marín, tècnica responsable del Servei de Mesures 
Alternatives d’acció educativa i/o en benefici a la comunitat. 
 
La Sra. Sara Marín comença a exposar la següent presentació: 
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La Sra. Neus Lloveras agraeix a la Sra. Sara Marín la seva exposició i demana si algú té alguna pregunta 
sobre l’exposició. 
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta quin percentatge de joves i d’adults s’adhereixen al programa. 
 
La Sra. Sara Marin diu que no té aquí les dades però que aproximadament s’hi acullen un 90% dels 
menors d’edat i un 30-40% dels adults. 
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta si hi ha molta reincidència. 
 
La Sra. Sara Marin explica que no sempre s’ofereixen les mesures alternatives. Primer fan una entrevista 
a la persona denunciada i valoren, segons  veuen el seu compromís, si les fan o no. 
 
El Sr. Josep Vivanco diu que el nombre en relació amb la població de la ciutat és molt minsa, i es 
pregunta si és que no hi ha denúncies o si és que som molt cívics a la ciutat. 
 
La Sra. Sara Marin diu que Vilanova és una ciutat tranquil·la , tot i que també pot ser que no es denuncií 
tot. 
 
El Sr. Octavi Lorente pensa que potser no se senten vinculats i que a les persones que fan les mesures 
alternatives, els has de fer un gran acompanyament. Com a Associació de Veïns han tingut dues 
persones realitzant mesures alternatives, l’altre experiència va ser més desafortunada. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que això va molt relacionat amb l’ordenança de Convivència que 
properament estarà a punt. 
 
5. Pla Local de Joventut 
 
La Sra. Neus Lloveras dóna pas al següent punt de l’ordre del dia,  i presenta al Sr. Gerard Figueras i al 
Sr. Jordi Valls. 
 
El Sr. Gerard Figueras demana disculpes per no poder assistir a l’últim Consell on estava previst parlar del 
Pla Local de Joventut. 
 
Fa una introducció al Pla Local de Joventut indicant que es tenien tres objectius: dotar la ciutat del Pla 
Local de Joventut, Constituir el Consell Local de Joventut i poder donar als joves un espai.  Aquesta tasca 
es fa a través de la fotografia del jovent de la ciutat, una feina que s’ha fet des de la regidoria i amb la 
contractació d’una empresa externa especialista en el tema. Dóna la paraula al Sr. Jordi Valls. 
 
El Sr. Jordi Valls indica que el document sencer es pot trobar a la web 
http://www.vilanova.cat/html/persones/gent_jove/index.html i que si algú el vol en paper el poden fer 
arribar sota demanda. Inicia la seva presentació: 
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PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2016 
 
1) DIAGNOSI 

a. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
� DEMOGRAFIA 

1. Reducció del pes relatiu de les persones joves (envelliment demogràfic) 
2. A partir de 1998 es registra un nou increment de la natalitat = nou creixement dels efectius 

joves a la ciutat 
� FORMACIÓ 

1. Expectatives d’assoliment d’estudis superiors inferiors a la mitjana catalana 
2. Duplicació de l’oferta de cicles formatius en els darrers 5 anys 
3. 30% dels alumnes matriculats a 4rt. D’ESO no s’han graduat 
4. Desajustament entre demanda de cursos formatius ocupacionals i oferta 
5. Un 40% dels joves coneixen algun servei municipal d’informació, orientació i assessorament 

sobre formació 
� ACTIVITAT I TREBALL 

1. Més joves desocupats que a la resta de la comarca 
2. Contractes a joves entre 15 i 29 anys s’han reduït un 62% els darrers 5 anys 
3. Impacte de la crisi més acusat per part dels joves (2009: 20,2% d’atur, increment del 70% de 

2008 a 2009, sobretot dones joves) 2011: 32.28% 
4. Joves estrangers entre 20 i 34 anys molt més afectats per l’atur que els autòctons 
5. Increment del nombre d’usuaris en els serveis d’informació, orientació i assessorament. Un 

22% de les 15.000 consultes a l’Oficina Jove han estat sobre treball. Entre 2011 i 2012 les 
consultes s’han incrementat un 58% 

� IMMIGRACIÓ 
1. Les persones nascudes a l’estranger representen el 16% de la població, mentre entre la 

població jove la proporció és del 23% (un de cada quatre vilanovins i vilanovines joves) 
2. La proporció no és més elevada que la de la comarca o la de Catalunya. 
3. Previsió d’estancament del creixement de la població. Cada any deixen la ciutat 2.500 

persones. 
4. Els i les joves no són indiferents respecte la immigració: 

a. Un 50% creuen que la immigració té inconvenients 
b. Un 90% creuen que hi ha molts estrangers 
c. Un 65% creuen que es tracta els estrangers amb desconfiança o indiferència. 
d. Un 32% de joves autòctons no s’han relacionat mai amb immigrants. 
e. Només hi ha relació en els espais “obligatoris” com l’espai educatiu, però no en d’altres 

espais (menys en entitats culturals i més en entitats esportives) 
� PARTICIPACIÓ 

1. Vitalitat associativa però indicis d’endogàmia i hermetisme 
2. Dificultats d’integració sobretot per a procedents de les noves onades migratòries 
3. Increment de l’abstenció electoral en eleccions locals = baix sentiment de pertinença a la 

ciutat 
4. El jovent de Vilanova participa en entitats per sobre de la mitjana de Catalunya (un 63% 

pertany a alguna entitat, 47% esportives i 29% a d’altres tipus) 
5. el 54,1% considera que a Vilanova es donen facilitats per a la participació. 
6. Entitats esportives fan treball destacable d’incorporació de la població nouvinguda 

� OCI 
1. El jovent a Vilanova fa ús d’internet i jocs d’ordinador i practiquen esport i passegen més que 

la mitjana de joves a Catalunya 
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2. la majoria d’activitats d’oci les fan a Vilanova, excepte discoteca, teatre i concerts. 
3. No hi ha prou espais de trobada, especialment per als més joves. Manca d’oferta d’oci al seu 

abast econòmic. 
4. Reclamen un espai de trobada juvenil 

� HABITATGE 
1. Un 15% pensa que no es podrà quedar al municipi. Al 2009 era el 25%. 
2. El principal obstacle percebut per a l’accés a l’habitatge és el mercat laboral (temporalitat i 

sous baixos) 
� CONDUCTES DE RISC / DROGUES 

1. Percepció de facilitat per aconseguir tot tipus de substàncies: tabac i alcohol, 
tranquil·litzants, haixix i marihuana, cocaïna... 

2. Un 15% consum alcohol de manera freqüent i un 29% ocasional; un 5% haixix de manera 
freqüent i un 7% ocasional.  

3. L’edat mitjana d’iniciació en tabac i alcohol és superior en els joves vilanovins respecte els 
joves de l’estat espanyol. 

4. Un 20% no es considera prou informat en relació al consum de drogues 
5. Un 33% de les consultes a l’Oficina Jove han estat per temes relacionats amb la salut. 

� DISCRIMINACIÓ 
1. La meitat del jovent s’ha sentit discriminat alguna vegada per: aspecte físic, classe social, 

ètnia, país d’origen, sexe. Percentatge superior al que es registra a Espanya 
� EXCLUSIÓ SOCIAL 

1. la renda familiar disponible s’ha reduït més intensament que al conjunt de la comarca  
� RECURSOS I SERVEIS 

1. Un 20% dels joves han estat usuaris de l’Oficina Jove i un 60% coneix el servei. 
2. No es coneix suficientment la concreció i diversitat de serveis que s’hi ofereixen. 
3. Els usuaris de l’Oficina Jove manifesten una satisfacció elevada per la resposta 
4. L’han conegut pels seus iguals i pel treball als centres de secundària 

� POLÍTIQUES SOCIALS 
1. Temes prioritaris per al jovent: Treball, Educació i Salut 
2. Principals problemes que els afecten personalment: Atur, economia i encariment de la vida, i 

també oci i participació. 
b. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT (2009-2011) AVALUACIÓ DEL PLA ANTERIOR 

� Creació de l’Oficina Jove, ben valorada pels usuaris i usuàries 
� Es creen 9 entitats juvenils noves 
� Manca el Consell Local de Joventut  
� S’han dut a terme el 85% de les accions previstes al PLJ 2009-2011 
� En educació s’han consolidat línies de treball respecte la formació ocupacional i la seva 

continuïtat respecte els cicles formatius. Cal millorar la transició escola-treball 
� En ocupació, accions relacionades amb el foment de l’emprenedoria i la millora dels serveis 

d’informació, orientació i assessorament. Augment de consultes a l’Oficina Jove. 
� En habitatge no s’han dut a terme totes les accions, donat que és una competència autonòmica 

en què l’ajuntament només actua si disposa de finançament. Actualment s’està redactant el Pla 
Local d’Habitatge, amb propostes d’actuació adreçades específicament a joves. 

� En Salut, s’ha consolidat el Programa d’Educació per a la Salut als centres educatius. Bona 
acollida del servei d’assessoria de Salut a l’Oficina Jove. 

� En esports s’aporten recursos, es faciliten les sortides professionals associades i es potencia 
l’esport en temps d’oci. Bona valoració del programa Ara’munt que vincula l’esport amb la 
cohesió social. 
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� En convivència, es valoren positivament les activitats (Nits Joves, Pati Obert, tallers al PAE), 
encara que com que depenen de finançament extern, es tem per la seva continuïtat. 

� Es valora positivament el procés participatiu per a la construcció d’un nou equipament juvenil, 
que no s’ha completat per manca de disponibilitat pressupostària. 

� Es valora positivament el treball transversal entre totes les àrees de l’ajuntament pel que fa a 
polítiques juvenils, tendència consolidada per els altres plans transversals. 

� Hi ha algunes accions del PLJ 2009-2011 que no tenen continuïtat per manca de finançament, tot 
i el seu interès. 

 
2) LES ACCIONS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2016 

a. Davant el relativament baix nivell d’aprofitament de l’ESO, es proposen mesures per a la 
millora del rendiment escolar de l’alumnat dels centres de secundària de la ciutat: 
� Pla local d’absentisme escolar 
� I després de l’ESO/ del Batxillerat, què? 
� Zona E... 

b. Davant l’oferta insuficient de programes de transició al treball i de qualificació professional 
inicial, es proposen accions per ampliar les oportunitats de formació per als joves que no 
acrediten l’ESO: 
� Assessoria d’educació i formació de l’Oficina Jove 
� Seguiment d’itineraris de transició al treball 
� Escola d’Adults  
� Itineraris de Formació Ocupacional 

c. Davant l’aprofitament insuficient del potencial de la presència de la UPC a la ciutat, es 
proposen accions que generin sinèrgies per afavorir la seva interrelació amb els i les joves: 
� Cooperació amb la UPC 
� VNG ciutat universitària 

d. Davant el nivell d’estudis relativament baix del jovent de la ciutat, es proposen accions per 
estimular la formació de manera global i transversal: 
� Informació, assessorament, orientació de l’IMET 
� Programa Educatiu Ciutat-Jove 
� Aules d’estudi 
� Punts d’Informació Descentralitzats als Centres de Secundària (PIDCES) 
� Tallers d’accés a la Universitat des dels Cicles Superiors 
� Cursos d’educació no formal adreçats a joves 

e. Davant les altes taxes d’atur juvenil, es proposen accions per afavorir la inserció laboral del 
jovent i millorar l’ocupabilitat: 
� Assessories de treball i de mobilitat internacional de l’Oficina Jove 
� Servei d’intermediació laboral de l’IMET 
� Convenis amb empreses locals per promoure la inserció 
� Recerca i estímul de nous filons d’ocupació 
� Club de la feina i programes MATI i TIMOL 
� Programa VNG emprenedora 
� Tallers d’habilitats emprenedores i d’orientació professional 

f. Davant l’alta proporció de joves que no es poden emancipar, es proposen accions per 
afavorir l’emancipació residencial i incrementar els habitatges de lloguer a la ciutat: 
� Accions per a joves en el Pla Local de l’Habitatge 
� Campanya d’estímul d’entrada al mercat de lloguer d’habitatges buits 

g. Davant la gran facilitat que el jovent reconeix en l’accés a tabac, alcohol i altres substàncies, 
es proposen accions que promoguin hàbits saludables i consum responsable: 
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� Informació i assessorament sobre Salut i Drogues a l’Oficina Jove 
� Punts de Salut en espais d’oci nocturn 

h. Davant els comportaments de risc que es podrien evitar: 
� Assessories i tallers sobre sexualitat i afectivitat 
� Tallers d’educació alimentària i nutricional 

i. Davant l’àmplia xarxa d’entitats i de practicants esportius a la ciutat: 
� Programa Pati obert 
� Dinamització d’espais esportius 
� Foment i suport a la pràctica esportiva 

j. Davant el fet que el 40% dels joves no pertanyen a cap associació 
� Programa de divulgació de l’associacionisme juvenil als centres de secundària 
� Serveis de foment i suport de l’associacionisme a l’Oficina Jove 

k. Davant la manca de mecanismes de relació i cooperació entre entitats: 
� Promoció de projectes comuns 
� Suport al Consell de Joves Local- Coordinadora d’entitats 

l. Davant l’insuficient nivell de participació dels joves en les polítiques locals de joventut: 
� Canals de comunicació Joves 
� Comissió de Seguiment i Avaluació del PLJ 

m. Davant la manca d’espais per a l’organització d’activitats: 
� Equipament juvenil polivalent 
� Circuit d’oci nocturn 

n. Davant l’oferta insuficient d’activitats d’oci local: 
� Tallers d’oci i lleure adreçats a joves 
� Programació d’accions culturals adreçades a joves a la programació cultural de la ciutat 
� Programa d’estímul de la creativitat artística 
� Programa de suport a iniciatives artístiques d’expressió en l’espai públic 
� Promoció dels festivals musicals  
� Difusió de les activitats culturals adreçades a joves 

o. Davant les dificultats econòmiques per accedir a activitats culturals: 
� Descomptes culturals joves 

p. Davant les dificultats d’integració social dels joves nouvinguts: 
� Voluntariat per la Llengua i Tallers per la Llengua 
� Tallers d’aprenentatge intercultural i programa de promoció de l’intercanvi cultural 
� Ara’munt 
� La memòria del futur 

q. Davant l’increment de les persones joves en risc d’exclusió social: 
� Joventut amb VNG(in)clusió 
� Espai Jove 
� Col·laboració amb entitats i associacions que tenen projectes amb població jove en situació de 

risc 
� Projecte d’integració als centres educatius 

r. Davant l’alt nombre de joves que han estat víctimes de discriminació: 
� Programa d’agents de mediació als centres de secundària 
� Tallers de prevenció i rebuig a la discriminació i la violència per raons de gènere 
� Taller de gestió alternativa de conflictes 
� Coordinació amb el Pla d’Equitat 

s. Davant la necessitat d’afavorir una mobilitat accessible i sostenible 
� Bonificacions en el bus urbà per a la població jove 
� Entorns escolars segurs en els centres de secundària 
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� Previsió de la xarxa de bicicleta en el nou Pla de Mobilitat 
� Tallers conducció més segura 

t. Davant la necessitat de fomentar un model de vida més sostenible i respectuós amb el medi 
ambient entre les persones joves 
� Programa agenda 21 Escolar 
� Suport a treballs de recerca relacionats amb el Medi Ambient 
� Visita a la depuradora d’aigües residuals 
� Visita a la instal·lació fotovoltaica de l’Escola de Música 

 
El Sr. Octavi Lorente diu que a partir de les 9 del vespre, només trobaràs locutoris oberts, que creu que 
estan oberts fins les 11 o les 12 de la nit, i que aquesta gent estrangera es reuneixen entre ells. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que si el seu missatge és que es busquin accions perquè no s’aglutinin. 
 
La Sra. Elvira Targa explica que una de les coses bones que van trobar en fer el Pla, va ser veure que la 
població immigrant està repartida per tots els barris per igual, i que un alt percentatge de la població 
immigrada no tenen ordinador a casa i usen aquests serveis. Molts d’ells van a informar-se a l’Oficina 
Jove. 
 
La Sra. Neus Lloveras indica que prenen nota de la reflexió. 
 
El Sr. Josep Vivanco explica que la pista esportiva de la fundació Cruyff està funcionant per totes les 
ètnies i que potser el que cal es fer llocs atractius per a tothom. 
També pregunta pel Consell Municipal de Joventut que ja estava previst al 2009. 
 
El Sr. Gerard Figueras explica que era un repte des de fa anys però que era difícil de crear i ara s’ha 
donat una circumstància que potser es crearà sol. El que ens marquen les polítiques de joventut és que 
quan tens un Pla es molt interessant poder-lo desenvolupar no només des de l’administració sinó creant 
un Consell de Joves que siguin part implicada. Els intents que hi havia hagut es feien a través del Consell 
Nacional de joventut de Catalunya, que és un organisme a nivell de país i agrupa totes les entitats juvenils 
organitzades, i creen sessions de treball obertes a totes les entitats per crear consells de joves, però 
aquests intents no tenien èxit, possiblement perquè com que ja hi ha una vida associativa molt 
estructurada d’entitats amb gent jove, s’interpretava com que els volien posar un nou clixé amb el que no 
se sentien tan còmodes. Arrel de la necessitat de l’espai jove, l’ajuntament els va dir que es posaven en 
marxa però que no podien tenir 75 interlocutors, era la oportunitat de que les entitats juvenils s’ajuntessin i 
funcionessin consorciadament a mode d’aquest Consell Local de la Joventut i, el que des de fa uns mesos 
és la Coordinadora d’Entitats Juvenils és aquest esperit, i dóna experiències molt positives.  
També és molt interessant pel propi seguiment del Pla, que és viu i s’hi poden anar incorporant idees 
noves. 
 
El Sr. Luis Luengo pensa que està molt ben feta la fotografia que ens han explicat de la situació dels joves 
a la ciutat, però que també és molt trista. Pel que fa a les solucions, pensa que el que falla és que una 
ciutat com Vilanova on esta situada, no pot ser que estigui per sota de Catalunya en gairebé tot. 
Pensa que s’ha de buscar activitats per la ciutat, diners, sap que és molt difícil, però que és la solució. La 
fotografia ofereix que la ciutat és una ciutat dormitori però de sense papers i de persones excloses, i que 
s’ha d’anar a l’origen del problema. Si poguéssim ser capaços de generar més riquesa, les coses 
s’endreçarien. L’educació s’ha mostrat  com un desastre, amb una ciutat que té escoles, instituts i fins i tot 
una universitat i ben connectada amb Barcelona, i que tingui aquest nivells de fracàs escolar... Li sembla 
molt trista la fotografia que s’ha mostrat.   
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3. Precs i preguntes 
 
El Sr. Josep Vivanco diu que ni la Coordinadora o la Federació d’Associacions de Veïns  no ha presentat 
res perquè ja han parlat amb la Griselda Castelló i els temes que tenen (com ara les assegurances de 
Responsabilitat Civil de les Associacions de Veïns o el Pla Especial del Port)  és preferible tractar-los amb 
persones expertes, i pensa que Vilanova s’ha d’espavilar i aprofitar el mar.  
 
La Sra. Neus Lloveras pensa que la ciutat està plena d’oportunitats, una és el mar, i comparteix plenament 
que s’ha d’aprofitar. 
 
El Sr. Josep Vivanco vol saber, un cop aprovat pressupost 2013, què passa amb els convenis de les 
Associacions de Veïns. Tenen dubtes, han de justificar despeses de 2012 i encara no han rebut el 100% 
de les subvencions. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que el pressupost va quedar aprovat i els convenis es faran com cada any. Es 
van comprometre a fer un pla de pagament i s’ha intentat anar fent pagaments , i entenen que s’ha de fer 
un pla de pagaments més a llarg termini perquè entenen que les entitats ho necessiten saber. Lamenten 
la situació però intentaran planificar perquè es puguin organitzar.  
 
La Sra. Griselda Castelló comenta que no tindran cap problema per justificar les subvencions de 2012, 
perquè no ho hauran de fer fins que hagin cobrat el 100% d’aquesta subvenció.  
 
El Sr. Joan Contreras explica que estan fent càbales per poder fer front als seus pagaments, i al final no 
saben com acabaran. Perquè si es diuen unes dates, s’han d’organitzar per poder pagar els assalariats. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que les finances municipals estan molt malament, i que el compromís és fer 
una previsió de quan podran pagar.   
 
El Sr. Joan Contreras creu que si diuen unes dates concretes, han de ser aquestes dates concretes. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que fins ara no han dit mai unes dates concretes i que el compromís d’ara és 
dir-les. 
També comunica que a partir de la propera edició del Consell Municipal d’Associacions es retransmetrà 
per Canal Blau Ràdio. 
 
El Sr. Gerard Figueras diu que això respon a una petició del Consell, que avui no ha estat possible per 
qüestions tècniques. 
 
La Sra. Neus Lloveras agraeix l’assistència i la tasca dels presents i aixeca la sessió quan són les 20:25h. 


