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Introducció 

 

Vilanova i la Geltrú té una població total de 65.972 persones, segons dades del Padró a 

gener de 2017. Del total de la població, el 13,45% tenen edats compreses entre els 16 i els 

29 anys, que correspon a la franja d’edat que denominem “joventut”. Tot i així, les 

polítiques de joventut s’adrecen a un segment de població força més ampli. Es contempla 

la intervenció de les polítiques de joventut també en l’adolescència, entre els 12 i els 15 

anys i, en la franja d’edat les persones joves més grans, que tenen entre els 30 i 35 anys, 

sobretot pel que fa a àmbits com el treball, l’emprenedoria i l’habitatge. Per tant, les 

polítiques de Joventut municipals s’articulen i s’adrecen a prop d’un 20% de la població del 

municipi. Tot i que en els darrers anys el número absolut de joves al municipi ha baixat, la 

tendència en els propers anys és de recuperar el pes específic d’aquest segment de 

població. 

 

Població de Vilanova i la Geltrú. 2017 

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

DADES RELATIVES de la 
població de 0 a 35 anys sobre el 

TOTAL de la població 
 Homes Dones Total Homes Dones Total 

Població de 0 a 15 
anys 

5593 5363 10956 8,48% 8,13% 16,61% 

Població de 16 a 29 
anys 

4483 4389 8872 6,80% 6,65% 13,45% 

Població de 30 a 35 
anys 

2477 2608 5085 3,75% 3,95% 7,71% 

Població de VNG 
de 0 a 35 anys 

12553 12360 24913 19,03% 18,74% 37,76% 

Font: Elaboració pròpia 

 

El Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 (PLJ de Vilanova i la Geltrú 

2017-2021) és un document viu i dinàmic de treball metodològic que recull les línies 

estratègiques, els objectius i les accions adreçades al jovent de Vilanova i la Geltrú en els 

propers anys. 
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El PLJ de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 s’emmarca en el context del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat 2010-2020) i fa seus els principis 

de participació, transformació, integralitat i qualitat.  

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha fet en els darrers anys un gran esforç per ampliar el 

protagonisme i els recursos destinats al desenvolupament de les polítiques locals de 

joventut. Aquesta aposta obeeix a la consideració de la joventut com un àmbit estratègic i 

prioritari d’intervenció. 

 

En la legislatura 2003-2007 es crea la Regidoria de Joventut i en el següent període (2007-2011) 

es consolida amb una més gran atribució de recursos i competències, donant peu, per exemple, 

a la creació del Pla Local de Joventut 2009-2011 i articulant i posant en funcionament l’Oficina 

Jove Garraf, que ha anat consolidant serveis i recursos i esdevenint referent per al jovent de la 

ciutat i comarca. L’any 2012 es va posar en funcionament La Nau del Ferrocarril, un equipament 

de referència per a les entitats juvenils i culturals per a organitzar i autogestionar actes i activitats 

d’oci, a l’abast de tot el jovent de la ciutat i comarca. L’equipament es cogestiona amb les 

entitats i, alhora, facilita la interrelació i la participació activa en les polítiques de joventut del 

municipi en sentit ampli per part de les persones joves. Des d’aleshores ençà, la conjuntura 

social i econòmica ha anat canviant. 

 

Tot i que el pes específic de la població jove respecte el conjunt de la població de la ciutat 

ha baixat, en els propers anys es preveu un repunt i això significarà major incidència i 

transcendència de les persones joves en el conjunt de la societat. Les persones joves són 

actives i a la ciutat tenen un pes específic molt gran en les entitats i associacions. Entre el 

període del 2009 al 2017 s’ha passat de treballar amb les 3 entitats juvenils que existien  a 

comptar-ne amb 24 constituïdes com a juvenils o com a culturals però conformades per 

persones joves majoritàriament. Moltes d’aquestes entitats formen part de la Federació 

Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals, constituïda el 2014, i que esdevé un 

interlocutor directe entre el col·lectiu i l’administració. 

 

La crisi econòmica ha tingut repercussió en tots els àmbits, també en els serveis públics i 

en les polítiques de joventut, però, malgrat la dificultat i que els recursos assignats mai han 

estat sobredimensionats –ans al contrari-, s’han pogut desenvolupar polítiques de Joventut 
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efectives i la “mirada jove” ha estat traslladada a la totalitat dels àmbits de treball de 

l’administració, facilitant el treball transversal amb major fluïdesa. 

 

El 2017, moment que es treballa en aquesta eina estratègica al servei dels i les joves de la 

ciutat, la corporació ha assignat les competències en matèria d’Infància i Adolescència a la 

Regidoria de Joventut. Aquesta nova tessitura obre portes i oportunitats per articular les 

polítiques socials en un continu i amb uns objectius sostinguts que facilitin major eficiència 

en àmbits tan importants en la constitució autònoma de la persona com són la salut, la 

formació, l’equitat, la cohesió social i la participació. Per tant, la vertebració entre el futur 

Pla Local d’Infància i Adolescència i aquest Pla Local de Joventut serà preceptiu i 

transcendent. 

 



 

 

 



Metodologia 

Pàgina 9 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

Metodologia 

 

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

Per elaborar la diagnosi participativa del PLJ de Vilanova i la Geltrú s’ha realitzat un estudi 

exhaustiu de la documentació aportada pel consistori, s’han realitzat diverses sessions de 

treball amb les referents de l’equip tècnic, s’han dut a terme diverses sessions 

participatives i un qüestionari, tant per a majors de 18 anys com a per a menors de 18 

anys. 

 

Les fases de la diagnosi participativa han estat les següents:  

 

Plantejament 

Aquesta primera fase de treball ha consistit en una fotografia i una primera exploració del 

territori i la realitat en la qual es proposa la intervenció. Per a fer-ho, en primer lloc s’han 

abordat diverses dades sociodemogràfiques del municipi, i del col·lectiu de joves 

específicament. Posteriorment s’ha realitzat un primer anàlisi sobre el territori i els agents 

que estan en contacte o que formen part d’aquest col·lectiu. 

 

S’han realitzat trobades amb l’equip tècnic per ampliar aquesta fotografia obtinguda a partir 

de les dades estadístiques i l’anàlisi de documentació, i que han permès anar detectant 

quins són els actors principals de les polítiques de joventut, quina relació hi ha entre ells i 

quines influències exerceixen. 

 

Anàlisi 

En aquesta segona fase s’ha realitzat una anàlisi més exhaustiva de la realitat, on s’ha 

detectat quines són les necessitats i les problemàtiques que tenen els joves del municipi, al 

mateix temps que s’ha cercat quines són les mesures, eines o recursos, etc., a través de 

les quals es dóna resposta actualment a les mateixes. 
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Així doncs, aquesta segona fase s’ha dividit en dos moments, un primer moment d’anàlisi 

de la realitat juvenil (ARJ) i un segon moment d’anàlisi de les polítiques de joventut (APJ). 

Anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) 

De l’anàlisi de la realitat juvenil, cal remarcar-ne la part participativa i l’anàlisi de dades 

sociodemogràfiques extretes de les principals fonts disponibles. A més de la participació 

del col·lectiu de joves i agents implicats, es realitza una anàlisi estadística, que ens permet 

complementar i acabar de perfilar una radiografia del col·lectiu jove del municipi i d’obtenir 

els principals indicadors que els caracteritzen. Per això, es van consultar un seguit de fonts 

oficials: 

• Cens de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) 

• Padró de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) 

• Programa Hermes (Informació Estadística Local) de la Diputació de Barcelona 

En aquesta fase, es realitzen 10 sessions participatives amb diversos tècnics, joves i 

agents implicats i un qüestionari en línia adreçat a la població jove.  

 

El qüestionari, a més de ser una eina participativa disponible a la web municipal, també ha 

estat dinamitzat per la Regidoria de Joventut als centres de secundària de la ciutat, per tal 

d’abarcar un ventall més ampli de persones joves.  

 

Els centres que han participant en la dinamització del qüestionari i que han abarcat un 

nombre prou representatiu de joves han estat:  

• Institut Dolors Mallafré 

• Institut Joaquim Mir 

• Institut Baix a Mar 

• Divina Providència 

• Escola Pia 

• El Cim 

• Sant Bonaventura 

• Sta. Teresa de Jesús 

• Escola municipal d'ART 
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A continuació es presenten les xifres de participació dels qüestionaris:  
 

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

  

  

 

 

Anàlisi de les polítiques juvenils (APJ) 

L’anàlisi de les polítiques de joventut s’ha basat principalment en el document marc de 

l’anterior PLJ 2012-2016, del qual se n’ha realitzat una part d’avaluació i, principalment, un 

anàlisi exhaustiu gràcies a les matrius d’anàlisi i avaluació que es van lliurar a totes els 

responsables dels diversos serveis que han participat en la implementació i l’execució de 

les actuacions que s’hi plantejaven.  
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Metodologia per al Disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

Per elaborar el disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 s’han tingut en compte 

les conclusions extretes de la diagnosi, que han dibuixat els eixos estratègics, els objectius 

i les actuacions per als propers anys.   

 

Les fases de l’elaboració del disseny han estat les següents:  

 

Formulació d’estratègies i objectius 

En aquest etapa s’han treballat els objectius que es volen assolir amb el desplegament del 

PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021, a partir de les conclusions i les situacions amb 

necessitat de canvi detectades a la diagnosi. Aquests objectius pretenien ser coherents i 

realistes. 

 

En aquesta fase hi ha intervingut els caps de servei, l’equip referent de la Regidoria de 

Joventut, grups de joves i membres de la societat local. 

 

Amb els caps de servei i l’equip referent de joventut s’ha treballat de manera interna. S’ha 

fet arribar als caps de servei les fitxes amb els resultats de la diagnosi,per tal que puguin 

fer una primera aproximació als objectius i línies estratègiques a seguir, i les fitxes de 

treball, per tal que es pugui incloure ja en un primer moment les actuacions plantejades en 

un inici per al Pla Local de Joventut 2017-2021. 

 

Documentació utilitzada: 

� Presentació informativa dels resultats de la diagnosi per àmbits. 

� Fitxes informatives sobre els resultats de la diagnosi per àmbits. 

� Orientacions per al disseny (línies estratègiques). 

� Fitxes de treball per a la formulació d’actuacions concretes. 

 

Amb els grups de joves i membres de la societat local es va organitzar cinc sessions 

participatives.  
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Anàlisi participada de la realitat juvenil 

Sessions i qüestionaris Participants 

Sessió d’anàlisi de la realitat juvenil amb entitats de la Federació 

Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals 

14 persones (8 

entitats) 

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

Nau del Ferrocarril 
26 persones  

Sessió amb agents clau 13 persones 

Sessió amb joves representants de partits polítics 4 persones 

Sessió 1 amb joves representants del Boca Orella 

Sessió 2 amb joves representants del Boca Orella 
20 persones 

Sessió sobre Educació i Formació amb tècnics municipals 14 persones 

Sessió sobre Participació, Immigració i Oci amb tècnics municipals 16 persones 

Sessió sobre Salut amb tècnics municipals 14 persones 

Sessió sobre Ocupació i Treball amb tècnics municipals 9 persones 

Sessió general amb tècnics municipals, caps de servei 14 persones 

Qüestionari per a joves menors de 18 anys 384 respostes 

Qüestionari per a joves majors de 18 anys 104 respostes 

Font: Elaboració pròpia 

 

La Federació Coordinadora d’entitats Juvenils i Culturals de Vilanova i la Geltrú va fer la 

convocatòria, oberta ales entitats que en formen part i a tota la ciutadania. En aquesta 

sessió hi van assistir 26 persones a títol individual, la Cap de Servei de la Regidoria de 

Joventut i la Coordinadora Tècnica de Projectes i Activitats de la Regidoria de Joventut.  

Aquesta reunió estava dividida en dues parts. La primera estava centrada en el pla local de 

joventut, en la qual es van presentar els resultats de la diagnosi, es van explicar les línies 

estratègiques i es van demanar aportacions a les línies estratègiques.  

 

La segona part, estava centrada en una de les línies estratègiques: la substitució de la Nau 

del Ferrocarril. En aquesta segona part es van debatre les propostes presentades per 

l’Ajuntament de Vilanova. 
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Documentació utilitzada: 

� Presentació informativa dels resultats de la diagnosi per àmbits. 

� Fitxes de treball per a la priorització d’objectius i recollida de propostes. 

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

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

� Aportacions i resultats del procés participatiu que es va realitzar el 2011 per a un 

equipament que no es va arribar a construir. 

 

Formulació d’actuacions 

En aquesta segona fase s’han llistat i descrit les actuacions que es pretenen desplegar per 

tal d’assolir els objectius estratègics plantejats. Per a fer-ho calia tenir present la realitat en 

la qual s’intervindrà i la disponibilitat de recursos, tant humans, tècnics, o econòmics dels 

quals disposa l’Ajuntament en matèria de joventut. A partir de les necessitats i 

problemàtiques detectades i els objectius plantejats, les àrees implicades en polítiques de 

joventut han formulat les actuacions, que s’han recollit i sistematitzat. 

 

En una segona etapa d’aquesta fase s’ha fet la devolució de les fitxes a les àrees 

implicades per tal de validar-les.  

 

Un cop  han estat validades s’han enviat a tots els grups municipals per tal de recollir-ne 

les seves aportacions. 

 

Disseny de l’avaluació 

Finalment, en aquesta tercera i última fase, s’ha dissenyat l’avaluació del Pla Local de 

Joventut. Per a fer-ho, en primer lloc, s’ha identificat als actors rellevants que participaran 

en l’avaluació; en segon lloc, les necessitats informatives i preguntes d’avaluació i en tercer 

lloc, i a partir de les preguntes d’avaluació s’han definit els indicadors que han de permetre 

avaluar el procés i el seu resultat. Un cop definits els indicadors també s’estableixen els  

mecanismes de recollida i anàlisi dels mateixos, que s’han treballat i consensuat amb 

l’equip referent de joventut de l’Ajuntament, de forma que el procés d’avaluació sigui fàcil i 

senzill de dur a terme, assegurant el seu seguiment i viabilitat. 
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La participació en el disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

El procés de diagnosi i de disseny del PLJ de Vilanova i la Geltrú per als propers anys, ha 

tingut en compte la participació del col·lectiu de persones joves del municipi, els caps i 

tècnics municipals i altres agents socials implicats i estretament relacionats amb la realitat 

juvenil. Així doncs, s’han realitzat un total de 10 sessions participatives en la fase de 

diagnosi, s’ha posat a disposició dels joves un qüestionari en línia i s’ha realitzat una última 

sessió participativa amb persones i entitats juvenils en la fase de disseny.  
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Resum dels principals aspectes sorgits de l’anàlisi de la realitat 

i de les polítiques juvenils en la diagnosi per al PLJ de Vilanova 

i la Geltrú 2017-2021 

 

En aquest apartat es presenten algunes conclusions rellevants extretes d’aquells aspectes 

que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar les noves polítiques de joventut per als 

propers anys. Els aspectes que es recullen aquí corresponen a mancances detectades, 

dades sociodemogràfiques que indiquen la necessitat d’una actuació concreta o bé 

situacions de tensió sorgits de l’anàlisi de la realitat juvenil durant el procés de diagnosi. 

També s’assenyalen alguns aspectes positius que ajuden a reforçar la reformulació, el 

disseny o la continuïtat de certes polítiques.   

 

Per la seva banda, tots els altres aspectes detectats en l’estudi es poden consultar en el 

document de diagnosi i també són una bona eina per a l’anàlisi de les polítiques de 

joventut que s’han estat desenvolupant fins al moment.  

 

A continuació es presenten alguns titulars respecte a recursos destinats a polítiques de 

joventut, per una banda, i respecte als 3 eixos treballats en l’anterior Pla Local de Joventut, 

que són: Emancipació, Cohesió social i, finalment,Participació i cultura.   

 

Recursos destinats a polítiques de joventut 

� Durant 2016 s’han atès a 10.451 persones que han rebut 23.307 serveis o tràmits 

per part de l’Oficina Jove Garraf. Això suposa un increment de 2.215 persones 

ateses i un increment en els serveis prestats, de més de 7.637 respecte l’any 2015. 

Concretament, el 2016 hi ha hagut 9.119 consultes al SIJ.  

� El percentatge de joves entre 16 a 29 anys és superior a Vilanova i la Geltrú 

respecte a la comarca del Garraf i representa el 13,45% de la població.  Segons 

dades relatives de la població de 0 a 35 anys, aquesta franja representa el 37,76% 

sobre el total de la població vilanovina. 
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� El pressupost de la Regidoria de Joventut sobre el total de l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú, que l’any 2017 és de 74.547.964, representa només el 0,53%.  

� Pèrdua de presència de l’Oficina Jove i la Regidoria de Joventut als instituts i  

centres d’ensenyament secundari en general. Desaparició del programa Boca Orella 

per manca de recursos humans i disminució puntual de les xerrades realitzades als 

instituts.  

� No es disposa d’un equipament de centralitat i de referència únics. L’edifici de 

l’Oficina jove també es destina a activitats d’altres serveis.  

� La branca de projectes i programes de la Regidoria de Joventut compta amb pocs 

recursos humans i no es poden desenvolupar algunes funcions previstes per 

aquesta branca de la regidoria. Hi ha dues places vacans d’educadors/es socials per 

cobrir la intervenció en medi obert i als instituts i centres de secundària, que no es 

cobreixen, a més de la figura d’un tècnic superior vacant en la part de programes 

transversals.  

 

Eix Emancipació 

 Educació i formació 

� Pel que fa a equipaments educatius, Vilanova i la Geltrú compta amb una àmplia 

oferta de centres, tan públics com privats, per a tots els ensenyaments, des de 

l’educació infantil fins a la universitària, passant pels cicles formatius. 

� Els joves de Vilanova i la Geltrú valoren positivament l’oferta educativa que té la 

ciutat. Assenyalen que hi ha una bona i variada oferta. 

� Hi ha certa segregació de l’alumnat en funció de la situació socioeconòmica i el país 

de procedència. També en aquest sentit es valora que manquen recursos per 

atendre la diversitat a l’aula i recursos formatius adreçats a les famílies.  

 

 Ocupació 

� Necessitat d’ampliar l’Assessoria d’emprenedoria. Actualment només es disposa de 

10 hores d’assessoria d’emprenedoria al mes i l’últim any hi ha hagut un increment 
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de les demandes en aquest servei. S’han realitzat 40 assessoraments, amb 23 

projectes més que al 2015 i s’ha creat una empresa.  

� Tot i que la taxa d’atur juvenil ha disminuït, al desembre del 2016 representa el 

19,3% dels joves que tenen entre 16 i 34 anys. 

� La taxa d’atur baixa en els períodes estivals, en tots els grups d’edat. Això es pot 

explicar pel paper del sector del turisme i serveis com a generador de llocs 

d’ocupació per a joves. Llocs de treball, però, que són temporals i provoquen 

aquests repunts en la taxa d’atur un cop ha passat la temporada.  

� A Vilanova i la Geltrú el gran gruix dels joves aturats presenten un nivell formatiu 

corresponent a l’educació general (59%). 

� Necessitat d’ampliar l’Assessoria Laboral, que ocupa només un 50% de la 

jornada de la persona que s’hi dedica. Això vol dir que no acaba de consolidar-se, 

de moment, perquè no s’hi destinen més esforços.  

 

 Habitatge 

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

� La comarca del Garraf presenta uns preus mitjans de renda mensual del lloguer 

superiors al de Catalunya.  

� El preu mitjà de renda mensual del lloguer a Vilanova i la Geltrú va experimentar 

importants crescudes del especialment el període 2006-2009 i segueix pujant a 

partir del 2015.  

 

 Salut 

� Dels joves que han participat al qüestionari en línia, més del 64% afirma practicar 

esport molt o força sovint. Entre les respostes s’observen diferències significatives 

entre els menors i majors de 18 anys. En la primera franja d’edat afirmen practicar 

esport de manera més habitual. 

� Es disposa de diversos equipaments esportius, ja sigui per la pràctica d’esport de 

manera més formal mitjançant equips o competicions organitzades o per activitats 
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individuals i més espontànies com a l’skatepark, Cruyff Court o les instal·lacions 

d’street work out. Es valora que els equipaments que hi ha a la ciutat estan molt bé, 

però s’assenyala que alguns dels que estan a l’aire lliure estan en mal estat. 

� Si ens fixem en les conductes de risc (drogues, alcohol), es valora negativament 

l’abús a l’alcohol i les drogues, i es percep que aquest abús ha augmentat. L’alcohol 

s’associa a l’oci nocturn. 

 

Eix Cohesió social 

 Convivència i Igualtat 

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

qüestionari se’n desprèn que un 58% dels joves que responen que sí a la pregunta 

de si els agradaria seguir vivint a la ciutat. A més a més, un 60% dels joves pensen 

que podran seguir fent-ho. 

� Els joves fan servir el carrer com a espai de trobada, cosa que a vegades provoca 

conflictes amb els veïns a nivell de soroll. 

� Manca d’una figura de la Regidoria de Joventut amb presència a nivell comunitari, 

per tal de vincular els joves a l’Oficina Jove i a l’administració i que pugui actuar com 

a intermediari i mediador.  

 

 Desenvolupament sostenible i mobilitat 

� De les sessions participatives es considera que la situació geogràfica de Vilanova i 

la Geltrú és bona. Té Barcelona i Tarragona a prop, té mar, ferrocarril... 

� Les comunicacions interurbanes entre Vilanova i les zones del Penedès i El Garraf 

s’haurien de millorar. La dificultat de disposar d’una bona xarxa de transport públic 

cap a l’Alt Penedès limita les oportunitats de treball dels joves.  
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Eix Participació i Cultura 

 Cultura, oci i lleure 

� A nivell cultural es destaquen els diferents fires, festes i festivals que hi ha a la 

ciutat, que es consideren de primer nivell. De tots ells, les entitats culturals i juvenils 

són especialment actives en l’organització de les celebracions i festivals, molt ben 

valorats no només a la ciutat de Vilanova i la Geltrú sinó també a la resta del 

territori.  

� Demanda d’un equipament juvenil que disposi de sala polivalent per poder-hi 

realitzar activitats de tot tipus. Segons la demanda dels joves, aquest espai hauria 

de ser exclusiu per a joves, fet que permetria que el sentissin seu i, per tant, més 

arrelats, i hauria de permetre desenvolupar-hi tot tipus d’activitats: des de les que es 

podrien organitzar com a casal de joves municipal fins a activitats d’oci nocturn.   

� Manca d’oferta d’oci per joves. Es demana un cinema, ja que actualment a la ciutat 

no n’hi ha cap. La programació es fa de forma rotativa al Teatre Principal i al Círcol 

Catòlic, però no cobreix tots els caps de setmana. Els joves fan servir el carrer com 

a espai de trobada, cosa que a vegades provoca conflictes amb els veïns a nivell de 

soroll. 

� Pèrdua de la Nau del Ferrocarril deguda al final de la cessió d’aquest espai 

efectuada pel Museu del Ferrocarril, el mes de maig del 2019. Aquest fet es viu com 

una pèrdua tant per l’espai físic en sí com per  la gestió que se’n fa per part de les 

entitats juvenils i culturals. 

 

 Participació 

� Hi ha un teixit associatiu ric i divers, amb moltes propostes d’acció que, a més, es 

desenvolupen amb èxit. Hi ha molt teixit cultural, d’oci i de cultura popular que 

esdevé un patrimoni immaterial i humà de gran valor distintiu de Vilanova i la Geltrú i 

que cal preservar. 

� Existència d’una coordinadora d’entitats juvenils: la Federació Coordinadora 

d’Entitats Juvenils i Culturals. Aquesta Coordinadora es va formar el 2014 amb 

l’objectiu de fer de punt d’unió entre les entitats que en formen part i l’ajuntament, i 
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també entre elles mateixes. La Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i 

Culturals cogestiona la Nau del Ferrocarril juntament amb l’Ajuntament. 

� Les entitats, sobretot les de cultura popular, juguen un paper important com a 

elements integradors i cohesionadors ja que es considera que acullen tant a 

persones nouvingudes com a persones en risc d’exclusió, per la seva gran capacitat 

organitzadora i mobilitzadora, arribant a totes les franges d’edat de la població.   

� El teixit associatiu manté una comunicació fluida amb la Regidoria de Joventut, que 

els dóna suport en allò que requereixen, però els responsables d’entitats també fan 

palesa la necessitat d’habilitar mecanismes formals de comunicació, coordinació i 

foment de la participació del teixit social en la definició de polítiques municipals, 

també en l’àmbit juvenil. Les entitats juvenils expressen estar a l’expectativa davant 

les respostes rebudes per part de l’administració en algunes qüestions relacionades 

amb la gestió de la Nau del Ferrocarril i altres situacions de conflicte relacionades 

amb l’organització d’activitats.   

� Es percep que creix l’associacionisme entre el joves però malgrat tot, s’expressa 

dificultat per poder arribar a tots els sector juvenils 
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El marc del PNJCat 2010-2020. Seguiment dels principis rectors 

 

L’elaboració del Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 s’emmarca en 

principis i valors més generals, provinents del marc específic recollit a la Llei 32/2010, de 

l’1 d’octubre, de polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2010-2020.  

 

El desplegament d’aquest pla local a partir d’aquests principis i valors ens permet 

connectar la realitat local de les polítiques de joventut  amb la realitat que viu el conjunt de 

Catalunya i, per tant, treballant des de Vilanova i la Geltrú amb programes, serveis, 

recursos i actuacions que s’emmarquen en un relat global de quin impacte han de tenir les 

polítiques de joventut, què entenem per joventut i quines són les seves necessitats.  

 

Així doncs, tal i com especifica la llei anteriorment esmentada per polítiques de joventut 

entenem les intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits 

de la vida de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de més 

vulnerabilitat social. En aquesta línia i seguint amb l’especificació de termes, per persones 

joves s’entén amb caràcter general, el conjunt de persones d'entre setze i vint-i-nou anys 

amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes polítiques es poden 

ampliar aquests límits d'edat per a adaptar-los a la realitat social i als objectius a assolir.  

Per tant, la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, estableix que aquestes 

han de fer possible l’emancipació juvenil, és a dir, que els joves puguin construir un 

projecte de vida propi sobre la base de l’autonomia personal i l’exercici de la plena 

ciutadania. I al mateix temps, aquestes polítiques s’han de construir i desenvolupar amb la 

participació dels joves, és a dir, amb tot un conjunt d'accions i de processos que generin 

capacitat en els joves per a decidir llur entorn, llurs relacions i llurs possibilitats de 

desenvolupament personal i col·lectiu, per a intervenir-hi i per a transformar-los.  

 

Conseqüentment, les polítiques de joventut que recollirà aquest pla seguiran el lideratge 

que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, i per tant malgrat tenir una 

visió específica i concreta centrada en la realitat de Vilanova i la Geltrú, s’alinearan amb la 

visió general, que dibuixa un escenari futur concretat en tres punts:  
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1. Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i 

les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...) entenent que 

aquesta és la major garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat.  

2.  Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les expectatives i les 

possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida.  

3.  Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que aposti per un creixement 

qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i els moviments juvenils, organitzats com a 

aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també les persones joves, tingui 

capacitat per incidir sobre el funcionament de la societat i traslladar la seva visió del 

món.  

Per tant, per poder fer realitat aquest escenari les polítiques que es desenvolupin han de 

seguir sempre una finalitat, és a dir, han de tenir present una missió. Aquesta missió es pot 

concretar en dues línies específiques:  

-  Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la diversitat de 

formes i models de vida.  

-  Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com 

a ciutadans en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la 

presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món.  

En aquesta línia, és tant important on volem arribar amb la realització del Pla Local de 

Joventut de Vilanova i la Geltrú com els principis que se seguiran per arribar-hi. Els 

principis marquen els valors que reflectiran les actuacions a desenvolupar i l’estil que es vol 

seguir al realitzar-les. Uns principis d’actuació establerts per la llei de polítiques de joventut 

i que es defineixen de la següent forma: 

 

Participació i autonomia 

 

L'actuació en matèria de joventut ha de tendir a facilitar les condicions bàsiques 

necessàries per a l'emancipació de les persones joves, construint una cultura participativa i 

facilitant que les persones joves, en els diferents àmbits socials, es puguin vincular als 

processos de presa de decisions i a les entitats juvenils i en formin part.  
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L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir capacitat de decisió i gestió 

sobre els afers públics i potenciar la corresponsabilitat en el seu exercici. Els joves han de 

poder participar en les polítiques públiques, per si mateixos o per mitjà d'entitats, per a 

prendre part en el disseny de les polítiques socials destinades a les persones joves. 

 

Transformació 

 

L'actuació administrativa en matèria de joventut ha d'incorporar com a base per a la 

construcció de les polítiques de joventut la innovació permanent, l'aprenentatge social, 

l'experimentació i la negociació. 

 

Transversalitat i integralitat. Interdepartamentalitat i interadministració 

 

És un deure de les administracions públiques catalanes amb competència en aquesta 

matèria la coordinació, la cooperació i la planificació de les polítiques de joventut, tant pel 

que fa al disseny com a l'execució.  

Amb aquest objectiu, pel desplegament de les mesures d’aquest pla es promourà el treball 

interdepartamental a l’Ajuntament, tant a nivell tècnic com polític, i també s’establiran 

mecanismes de coordinació amb d’altres administracions que presten serveis i recursos als 

i les joves de Vilanova i la Geltrú, com el Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya o 

la Diputació de Barcelona.  

 

Qualitat 

 

Els programes i les actuacions adreçats als joves han d'estar dotats dels recursos 

suficients per a assolir els objectius previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat i 

gestionant-los amb responsabilitat, per tal d’assolir eficiència, eficàcia i gestió responsable. 

Lespolítiques de joventut han de respondre a les necessitats detectades. A més, les 

polítiques de joventut s'han de planificar des de la proximitat, tot garantint-ne la plena 

eficàcia i l'execució. 
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Els principis del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 

En l’actualitat, el marc general de les polítiques de joventut a Vilanova i la Geltrú es 

concreta en els següents principis: 

 

- A nivell substantiu, una aposta per les polítiques de ciutadania. Això és, polítiques que 

tenen inherent a la seva filosofia una visió complementària i integradora entre les polítiques 

afirmatives (d’apoderament i suport a les persones joves en la seva pròpia iniciativa i 

interessos) i les polítiques de transició (aquelles que posen al seu abast els serveis i 

recursos per a garantir la seva transició efectiva a la vida adulta amb igualtat de 

condicions). Aquestes polítiques contemplen la participació, la interlocució, 

l’acompanyament i la capacitació com a mecanismes propis d’intervenció.  

 

- A nivell operatiu, el ple suport a polítiques transversals i no exclusivistes, que necessiten 

del treball coordinat, consensuat i cooperat entre regidories i administracions. Són 

polítiques transversals en la mesura que atenyen i tenen incidència en les persones, 

entenent-les des de la una vessant multidimensional, integral i complexa, i tenint presents 

les situacions diverses que poden confluir en un moment determinat. 

 

- A nivell estratègic, polítiques a curt, mig i llarg termini, donant importància a la intervenció 

en la realitat actual, perquè actua sobre les necessitats i interessos presents dels ciutadans 

i de les ciutadanes joves (“polítiques de present”), i alhora tenint molt present l’impacte que 

aquestes polítiques tenen en el desenvolupament a mig i llarg termini de les persones i de 

la ciutat. Són, per tant, també “polítiques de futur”, en la mesura que incideixen-  i fins i tot 

poden condicionar- sobre la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes que 

s’incorporaran a la vida adulta. 

 

A més, des de la regidoria de joventut es destaquen diferents elements que són 

constitutius del tarannà amb el que es planteja la intervenció amb joves. Subratllem 

l’aplicació del principis de: 

transparència, proximitat, cooperació, creativitat, innovació, responsabilitat, qualitat, 

integració, accessibilitat, implicació i participació. 
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Bases del PLJ de Vilanova i la Geltrú i estratègia 2017-2021 

 

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

 

L’objectiu general del Pla Local de Joventut és planificar de forma estratègica i participada 

les polítiques de joventut que es desenvoluparan a la ciutat en els propers quatre anys.  

 

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

 

Quan parlem de la missió del Pla Local fem referència a la finalitat última d’aquest 

document estratègic per a la ciutat. 

La missió inspira, per tant, el conjunt d’objectius i també les actuacions que es duran a 

terme. Així, podem dir que la missió central del Pla Local de Joventut de Vilanova i la 

Geltrú és:  

 

“Possibilitar que els joves visquin amb plenitud la condició juvenil, de manera 

que, durant aquest període de la vida remarcablement llarg i intens, tinguin al 

seu abast tots els recursos que els permetin escollir i desenvolupar per si 

mateixos el seu projecte vital amb igualtat de condicions.” 

 

 

Destinataris del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 

Els destinataris d’aquesta pla són les persones joves de Vilanova i la Geltrú. Si partim del 

límits d’edat que planteja la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya (LPJC), aquesta 

limita la joventut entre els 16 i els 29 anys d’edat. Tot i així, el PNJ el PNJCat 2020 manté 

la referència de 16 a 29 anys però deixa oberta la definició en funció de cada realitat i de 

cada política i programa concret, per tal de flexibilitzar el marge i poder abarcar més 

realitats. En el cas de Vilanova i la Geltrú, se segueix el mateix criteri d’edat però s’amplia 

de 14 a 35 en alguns serveis i programes determinats.  
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Visió estratègica, eixos estratègics vinculats als reptes del PNJCat i objectius 

estratègics del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 

A continuació es representen, de manera esquemàtica, els tres eixos estratègics establerts 

per als propers anys i que basen l’estructura de les actuacions plantejades en el PLJ de 

Vilanova i la Geltrú 2017-2021. Aquests eixos s’han extret a partir del procés d’anàlisi de la 

realitat i de les polítiques de joventut de Vilanova i la Geltrú.   

 

 

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

 

 

 
 
A la taula següent, es presenten aquests eixos estratègics en el marc dels reptes del 

PNJCat 2010-2020 i els objectius estratègics corresponents.  
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Eixos, reptes i objectius estratègics del PLJ de Vilanova i la Geltrú 2017-2021 

 

Eixos Reptes PNJCat 2010-2020 Objectius estratègics 2017-2021 

Emancipació 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la 

trajectòria educativa de les persones 

joves. 

 
 
 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la 

trajectòria laboral de les persones joves. 

 

Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició 

domiciliària de les persones joves. 

Repte 4. Promoure una vida saludable 

de les persones joves. 

1.1. Facilitar l’accés a recursos educatius 

(formals i no formals) adequant-los a les 

demandes i a les necessitats actuals, 

promovent la qualitat de l’educació i la 

igualtat en les condicions d’accés. 

1.2. Millorar l’ocupabilitat dels joves del 

municipi propugnant una inserció laboral de 

qualitat. 

1.3. Promoure estils de vida saludable entre 

les persones joves i disminuir les conductes 

de risc associades a la salut en tots els 

àmbits que afecten a les persones joves. 

Cohesió social, 

sostenibilitat i 

innovació 

Repte 7. Avançar cap a un nou model de 

país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible, 

inclusiva i innovadora en les formes 

d’organització col·lectiva. 

2.1. Promoure mesures de foment de la 

convivència ciutadana i la inclusió social 

dels i les joves de Vilanova i la Geltrú, 

evitant qualsevol tipus de discriminació. 

2.2. Afavorir la conscienciació, la sensibilitat 

i l’acció de les persones joves  envers el 

medi ambient. 

Apoderament 

de les persones 

joves 

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el 

desenvolupament personal i la 

participació de les persones joves en allò 

col·lectiu. 

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la 

població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius 

i socialment cohesionadors. 

3.1. Fomentar l’associacionisme juvenil i la 

participació de les persones joves. 

3.2. Millorar l’accés a la informació i 

l’assessorament de les persones joves i 

incrementar els canals de comunicació.  

3.3. Facilitar l’accés a la cultura de les 

persones joves i espais d’expressió, creació 

i oci cultural.  
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Actuacions segons reptes del PNJCat, objectius estratègics i objectius operatius 

EIX REPTE OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS NÚM ACTUACIÓ PÀGINA 

1 Pla d’animació educativa 
secundària 47 

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

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

6 

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

52 

7 Projecte Tastets 53 

8 Aules d’estudi 54 

9 Plataforma virtual de 
formació i aprenentatge 55 

10 Assessoria d’Educació i 
formació de l’Oficina Jove 56 

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

Ampliar les oportunitats de 
formació dels joves de la ciutat 

12 
 

Cicle de xerrades 
educatives 58 

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

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

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

13 Zona educació 59 

14 Projecte Mati, OTL Garraf 63 

15 Assessoria de treball de 
l’Oficina Jove 64 

EMANCIPACIÓ 

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

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

Generar i facilitar l’accés a 
recursos que ajudin els joves a 
maximitzar les seves condicions 
d’ocupabilitat 

16 Programa de Garantia 
Juvenil 65 
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17 Projecte educatiu de 
l’Oficina Jove 66 

18 Xerrades: Voluntariat a 
l'estranger 67 

19 Habilitats emprenedores. 
Oficina Jove 

68 

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

21 Cooperació amb l’OTG 
local 70 

22 
Servei prelaboral adreçat a 
persones amb problemes 
de salut mental 

71 

23 Projecte TIMOL  72 

24 TRÀNSIT 73 

25 PFI Adaptat 74 

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

75 

27 Joves per l’ocupació (JPO) 76 

28 Fem ocupació per a joves 
(FOJ) 77 

29 Programa Integrals 78 
30 FOAP 79 

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

80 

32 

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

81 

33 Servei de Suport a 
l’emprenedoria 82 

34 Assessoria d'emprenedoria 
de l'Oficina Jove 

83 

Afavorir la inserció laboral dels  
joves del municipi 

35 
Assessoria de Mobilitat 
Internacional de l'Oficina 
Jove 

84 
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36 Espais de recerca de feina 85 

37 Servei d’intermediació 
laboral de l’IMET 86 

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

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

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

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

l'Oficina Jove 91 

41 Juanita’s Vilanova Beach 
Sports Festival 95 

42 Patis oberts 96 

43 Campanya de prevenció de 
riscos associats a la festa 97 

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

98 

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

45 

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

99 

46 Punts de salut 100 

47 Assessories de salut. 
(Sexualitat i drogues) 

101 

48 Programa de prevenció del 
consum de drogues 

102 

49 Tallers de prevenció del 
consum de drogues 103 

50 Programa d’educació 
afectiva i sexual 104 

51 Tallers d’educació afectiva i 
sexual 

105 

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

106 

Repte 4. Promoure una vida 
saludable de les persones joves 

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

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

53 
Programa màquina 
(dispensació de 
preservatius) 

107 
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54 
Mesures educatives 
alternatives a la sanció per 
consum 

108 

55 Els joves amb la seguretat 
del trànsit 109 

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

56 Grup de Suport per a joves 
LGTBI i aliats 113 

Promoure la cultura del diàleg i la 
gestió positiva dels conflictes. 57 Servei de Mediació als 

centres educatius 114 

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

58 Memòria de Futur 115 

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

60 Tallers de sensibilització 
sobre convivència i equitat 

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

61 Projecte d’integració a 
centres educatius 

118 

62 

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

119 

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

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

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

63 Observatori social de la 
Joventut 

120 

64 Agenda 21 Escolar 121 

COHESIÓ SOCIAL, 
SOSTENIBILITAT I 

INNOVACIÓ 

 

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

Motivar als joves per respectar el 
mobiliari urbà, alhora de fomentar 
el reciclatge. 65 

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

122 
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66 Assessoria 
d'associacionisme juvenil 125 

67 
Programa de foment i 
suport a l'associacionisme 
juvenil 

126 

68 

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

127 

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

69 Pla de formació per a 
entitats 128 

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

70 Servei d’Informació Juvenil 
de l’Oficina Jove 129 

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

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

71 

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

130 

72 Pla de comunicació de 
l’Oficina Jove 131 

73 Gestió i manteniment de la 
Nau del Ferrocarril 135 

74 

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

136 

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

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

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

137 

APODERAMENT DE 
LES PERSONES 

JOVES 

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

 
 
3.3. Faciltar l’accés a la cultura 

 
 
Potenciar espais de cultura i 

76 Programació i descomptes 
joves 138 
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77 Projecte pedagògic Tots 
Dansen 139 

78 

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

140 

Potenciar espais de cultura i 
equipaments per a joventut 

79 

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

141 

80 Aclústics 142 

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

Fomentar la creativitat entre els i 
les joves 

81 Project G 143 
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Actuacions segons lideratge i responsabilització 

 

LIDERATGE ACTUACIÓ 

Programa d’animació educativa (PAE) 

Pla d’absentisme escolar 

Projecte Far 

Projecte Tastets 

Aules d’estudi 

Plataforma virtual de formació i aprenentatge 

Cicle de xerrades educatives 

Zona educació 

Patis oberts 

SERVEI D'EDUCACIÓ IMET 

Escola de formació aeronàutica de VNG (EFAV) 

Projecte mati,OTL Garraf 

Cooperació amb l’OTG local 

Servei prelaboral adreçat a persones amb problemes de salut mental 

Projecte TIMOL 

TRÀNSIT 

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

PFI_adaptat 

Joves per l’ocupació (JPO) 

Fem ocupació per a joves (FOJ) 

Programa Integrals 

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

Servei de suport a l’emprenedoria 

Espais de recerca de feina  

Servei d’intermediació laboral de l’IMET 

SERVEI DE TREBALL IMET 

FOAP 

CULTURA + IMET Pla d’animació a la lectura 
JOVENTUT I SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA  Programa de Garantia Juvenil 

Crea &Co 
NEÀPOLIS 

Creació d’un Fab Lab 

Assessoria d’Emprenedoria de l’Oficina Jove 

Assessoria de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove 

Assessoria d’educació i formació de l’Oficina Jove 

Xerrades d’orientació educativa de l’Oficina Jove 

Assessoria de treball de l’Oficina Jove 

Projecte educatiu de l’Oficina Jove 

Xerrades: Voluntariat a l’estranger 

Habilitats emprenedores. Oficina jove 

REGIDORIA DE JOVENTUT, INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA 

Xerrades d’orientació laboral de l’Oficina Jove  
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Assessoria d’habitatge de l’Oficina Jove 

Campanya de prevenció de riscos associats a la festa  

Assessoria d’associacionisme juvenil 

Programa de foment i suport a l’associacionisme juvenil 

Servei d’Informació Juvenil 

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

Pla de comunicació de l’Oficina Jove 

Gestió i manteniment de la Nau del Ferrocarril 

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

Aclústics 

Project G 

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

Centre Obert joves 

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

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

Programació i descomptes joves 

Projecte pedagògic Tots dansen 

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

REGIDORIA DE CULTURA  

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

REGIDORIA D'ESPORTS Juanita’s Vilanova Beach Sports Festival 

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

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

Punts de salut (sexualitat i drogues) 

Assessories de salut  (sexualitat i drogues) 

Programa de prevenció del consum de drogues 

Tallers de prevenció del consum de drogues 

Programa d’educació afectiva i sexual 

Tallers d’educació afectiva i sexual 

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

REGIDORIA DE SALUT 

Programa Màquina (dispensació de preservatius) 

Mesures educatives alternatives a la sanció per consum 

Projecte d’integració a centres educatius SERVEIS SOCIALS 
Col·laboració amb el tercer sector per evitar l’exclusió social de les 
persones joves 
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Grup de suport per a joves LGTBI i aliats 

Servei de mediació als centres educatius 

Agents de civisme i convivència a l’espai públic 
SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT 

Tallers de sensibilització sobre convivència i equitat 

VNG [IN]CLUSIÓ Observatori social de la Joventut 
REGIDORIA D'URBANISME, HABITATGE 
I MEDI AMBIENT Agenda 21 escolar 

POLICIA LOCAL El jove amb la seguretat del trànsit 

REGIDORIA DE GENT GRAN Tallers intergeneracionals: Memòria de Futur 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ Pla de formació per a entitats 

UNITAT SERVEIS MUNICIPALS Campanya d’art urbà amb pintura a les illes de reciclatge 
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Fitxes d’actuacions 
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Eix estratègic Emancipació. 

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

 



 

 



Emancipació 

Pàgina 47 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

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

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  

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

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’Educació de l’IIMET. 

� Col·laboren: Regidories divereses de l’Ajuntament Vilanova, entitats, organismes públics del territori, centres 
educatius. Diputació de Barcelona.  

� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació permanent. 

� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics. Pressupost PAE 2015-16: 9.533,26€. 

� Humans: Tècnica d’Educació. 

� Equipaments: centres educatius, seus d’organitzadors, espais arts escèniques. 

� Difusió: Pàgina web IMET, agenda Ajuntament, mailings, facebook, twiter... 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

� Satisfacció centres educatius 

� Satisfacció organitzadors 

Quantitatius: 

� Nombre d’assistents activitats 

� Nombre d’activitats que s’ofereixen 

� Nombre de centres participants 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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2 PLA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels alumnes matriculats als centres 
de secundària de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Cultura (Xarxa de Biblioteques Municipals) + Servei d’educació de l’IMET. 
� Col·laboren: Centres educatius de secundària. Escriptors locals. Llibreria La Mulassa 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de Treball, reunions periòdiques, canals de comunicació 

permanents. 
� Temporització:  

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� Satisfacció alumnat 
� Satisfacció centre participants 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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3 PLA D’ABSENTISME ESCOLAR 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels alumnes matriculats als centres 
de secundària de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

 

METODOLOGIA    

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

secundària públics i concertats. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment Comissió d’Intervenció d’Absentisme Escolar. Reunions periòdiques. 

Canals de comunicació permanent. 
� Temporització:  

 

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

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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4 PROJECTE FAR 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels alumnes matriculats als centres 
de secundària de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

 

METODOLOGIA    

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

trimestral amb empreses.  
� Temporització:  

 

RECURSOS   

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 



Emancipació 

Pàgina 51 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

 
5 CENTRE OBERT JOVES 
EIX – EMANCIPACIÓ 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

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

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

municipi, reunions setmanals amb coordinadora de xarxa de centres oberts, memòria trimestral, memòria anual.  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 246.067,03 € anuals per als 4 centres oberts del  municipi (inclós el centre obert Joves) 
� Humans: per a centre obert Joves: 2 educadors socials i coordinadora xarxa global de centres oberts contractats 

a través de cooperativa ACTUA SCCL. També els 9 educadors/es socials de serveis socials bàsics i la tècnica 
municipal referents a més d’altres col·laboradors/es.  

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

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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6 “DESCOBREIX LA BIBLIOTECA” I “FONTS D’INFORMACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA” 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

comunicació permanent. 
� Temporització:  

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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7 PROJECTE TASTETS 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

PÚBLIC DIANA    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Satisfacció dels centres educatius.  

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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8 AULES D’ESTUDI 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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9 PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓ I APRENENTATGE 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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10 ASSESSORIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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11 XERRADES D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Ampliar les oportunitats de formació dels joves de la ciutat. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Valoracions per part dels alumnes 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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12 CICLE DE XERRADES EDUCATIVES 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Donar suport a la tasca educativa de les famílies i als professionals relacionats amb el món educatiu. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

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

� Temporització:  
 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Satisfacció assistents a les xerrades 

Quantitatius:  

• Nombre de xerrades, Assistents totals, Mitjana assistents  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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13 ZONA EDUCACIÓ 
EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les demandes i a les 
necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions d’accés.  
Objectiu operatiu: Donar suport a la tasca educativa de les famílies i als professionals relacionats amb el món educatiu. 
Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

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

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

� Temporització:  

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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Eix estratègic Emancipació. 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 
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14 PROJECTE MATI, OTL GARRAF 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Evolució de les ofertes laborals introduïdes. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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15 ASSESSORIA DE TREBALL  DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

Servei d’Orientació Laboral, seguiment de la recerca de feina, orientació sobre formació ocupacional i altra formació, 
conjuntament amb el servei d’informació juvenil que porta els temes educatius.  Servei d’assessorament jurídic laboral. 
Intermediació en el mercat de treball: prospecció i difusió d’ofertes de treball, també entre els serveis d’ocupació de la 
comarca.  

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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16 PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei d’ocupació de Catalunya. 
� Col·laboren: Oficina Jove del Garraf, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Unió Europea. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Oficina de Treball, Servei 

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

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

Quantitatius:  
• Núm. d’inscripcions a Garantia Juvenil, núm. d’assessoraments, núm. de derivacions a centres ocupacionals i/o 

educatius, núm. d’atencions en matèria de Garantia Juvenil i núm. d’inserits laborals. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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17 PROJECTE EDUCATIU DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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18 XERRADES: VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

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

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Valoració mitjana dels participants a les xerrades 

Quantitatius:   
• Nombre de joves participants a les xerrades 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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19 HABILITATS EMPRENEDORES. OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

 

METODOLOGIA    

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

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

 

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
• Valoracions per part dels alumnes 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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20 XERRADES D’ORIENTACIÓ LABORAL DE L’OFICINA JOVE  
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Valoracions per part dels alumnes 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 
 
 
 



Emancipació 

Pàgina 70 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

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

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
• Evolució de la coordinació entre les tres entitats 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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22 SERVEI PRELABORAL ADREÇAT A PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT 
MENTAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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23 PROJECTE TIMOL  
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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24 TRÀNSIT 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 

• Evolució de la coordinació entre les tres entitats 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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25 PFI_PTT (Programa de Formació i Inserció. Pla de Transició al Treball) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 



Emancipació 

Pàgina 75 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

 
26 PFI_ADAPTAT 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnes i empreses de pràctiques. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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27 JOVES PER L’OCUPACIÓ (JPO) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
• Avaluació satisfacció alumnes i empreses participants. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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28 FEM OCUPACIÓ PER A JOVES (FOJ) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnat i empreses participants. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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29 PROGRAMA INTEGRALS 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnat i empreses participants. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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30 FOAP 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Avaluació satisfacció alumnat i empreses participants. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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31 ESCOLA DE FORMACIÓ AERONÀUTICA DE VNG (EFAV) 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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32 CREACIÓ D’OCUPACIÓ VINCULADA A NOUS SECTORS RELACIONATS AMB LES 
NOVES TECNOLOGIES TIC 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

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

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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33 SERVEI DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: Tècnics/iques SERVEI DE TREBALL, i tècnics/iques del Servei d’Iniciatives econòmiques. 
� Equipaments: IMET. 
� Difusió: Eines 2.0 (webs municipals, web, i xarxes socials). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Satisfacció dels usuaris 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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34 ASSESSORIA D’EMPRENEDORIA DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

Quantitatius:  
• Dades de registre d’usuaris/àries 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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35 ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

Jove Garraf. 
� Temporització: 

 

RECURSOS    

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

butlletí Jove. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Valoració dels usuaris i usuàries del servei. 

Quantitatius:  
• Nombre d’assessoraments anual 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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



Emancipació 

Pàgina 85 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

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

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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37 SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL DE L’IMET 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: 
• Evolució de les ofertes laborals introduïdes. 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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38 Crea &Co 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Neàpolis. 

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

 

RECURSOS    

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

Gerència i Administració de Neàpolis 
� Equipaments: Neàpolis. 
� Difusió: Vittic, posicionament web, AODL comunicació i difusió de la plataforma en mitjans i xarxes socials. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

plataforma. Equilibri de gènere entre socis adscrits  

Quantitatius:  
• Volum d’adscripció, índex d’abandonament,  estimació de volums de facturació- Nombre d’ofertes i demandes 

gestionades ( ofertes laborals, ofertes de serveis).Valor esperat (anual) primera adscripció d’un mínim de 30 
incorporacions 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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39 CREACIÓ D’UN FAB LAB 
EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

comunitat maker, empreses i emprenedors locals. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment. Actualment es treballa per a la seva creació. Un cop es materialitzi, és 

procedirà a concretar aquest punt. 
� Temporització:  

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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Eix estratègic Emancipació. 

Repte 3. Èxit en la transició domiciliària de les persones joves 
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40 ASSESSORIA D’HABITATGE DE L’OFICINA JOVE 
EIX – EMANCIPACIÓ (HABITATGE) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

PÚBLIC DIANA    

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

METODOLOGIA    

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

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

RECURSOS 

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:   
• Proposta tècnica sobre el servei. 

Quantitatius:  
• Nombre de reunions amb els diferents agents. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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Eix estratègic Emancipació. 

Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 
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41 JUANITA’S VILANOVA BEACH SPORTS FESTIVAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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42 PATIS OBERTS 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

centres. Justícia 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: cal especificar: reunions periòdiques i canals de comunicació 

permanent 
� Temporització: cursos escolars 

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
Quantitatius: 

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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43 CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE RISCOS ASSOCIATS A LA FESTA  
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera:  Regidoria de Joventut 
� Col·laboren: Oficina Jove Garraf, Regidoria de Salut, Regidoria de Convivència, Regidoria d’Equitat, Consell 

Comarcal del Garraf, ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles i Olivella i diverses associacions 
juvenils i culturals. 

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

� Temporització:  

RECURSOS    

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
Quantitatius: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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44 TALLER DE PREVENCIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT – LA CONDUCCIÓ MÉS 
SEGURA 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

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

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  
• Enquestes de satisfacció. 

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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45 TALLER DE PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA: 
ACCEPTAR-SE, TOT UN REPTE 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

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

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

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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46 PUNTS DE SALUT  
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

� Lidera: Regidoria de Salut  
� Col·laboren: regidoria de Joventut – Oficina Jove, regidoria de Cultura, Centres d’atenció primària de salut.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques amb altres professionals, promotors oci nocturn, 

entitats juvenils  
� Temporització:  

RECURSOS    

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

salut, cap servei regidoria salut, Professionals CAP Sant Joan, CAP Jaume I CAPI Baix a Mar 
� Equipaments  
� Difusió: entre professionals,  nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: facebook, twitter, instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� informes d’avaluació dels punts salut  

Quantitatius: 
� Valor esperat (anual): 6 intervencions 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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47 ASSESSORIES DE SALUT  (SEXUALITAT I DROGUES) 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

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

� Temporització:  

RECURSOS    

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

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

instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
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48 PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

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

RECURSOS    

� Econòmics: 15.274 euros ( per tots els conceptes ) 
�  Humans: 2 tècnics ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la regidoria salut 
� Equipaments: centres educatius, Oficina Jove, CAPI Baix a Mar, Cap Jaume I,  
� Difusió: entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: facebook, twitter, instagram, 

programa PAE 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: memòria anual del servei 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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49 TALLERS DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

• Econòmics: 15.274 euros  
• Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la regidoria salut 
• Equipaments centres educatius  
• Difusió: PAE  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• enquestes avaluació  

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 



Emancipació 

Pàgina 104 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

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

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

� Econòmics: 18.762 euros  
�  Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la regidoria salut 
� Equipaments centres educatius i Oficina Jove 
� Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: facebook, twitter, 

instagram, programa PAE, díptics informatius  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: memòria anual del servei  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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51 TALLERS D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS  

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

• Econòmics: 18.762 euros  
•  Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la regidoria salut 
• Equipaments centres educatius i Oficina Jove 
• Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, web Oficina Jove, xarxes socials: facebook, twitter, 

instagram, programa PAE, díptics informatius  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Enquestes avaluació 

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

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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52 SERVEI D’ASSESSORAMENT FAMILIAR SOBRE ALCOHOL I ALTRES DROGUES – 
SAFAD 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

• Econòmics: 3.7442 euros  
•  Humans: 1 tècnic ATRA ASSOCIACIÓ, 1 tècnic 1 administratiu i el cap servei de la regidoria salut 
• Equipaments: Cap Jaume I, CAPI Baix a Mar, Oficina Jove. 
• Difusió: difusió entre professionals, nota de premsa, díptics informatius, xarxes socials: facebook, twitter, 

instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: 
• Valor esperat (anual):  
• Valor de l'anualitat anterior : 35 casos atesos/ 120 visites 
• Valor real (anual): cobertura 37% total alumnes secundària 
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53 PROGRAMA MÀQUINA (DISPENSACIÓ DE PRESERVATIUS) 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

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

DESTINATARIS   

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

• Lidera: Regidoria de Salut  
• Col·laboren: regidoria de Joventut – Oficina Jove. UPC, Biblioteca A. Cardona, Agència salut pública 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: reunió anual de coordinació 
• Temporització:  

RECURSOS    

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

instagram 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: enquestes d’avaluació 
• Valor esperat (anual):  
• Valor de l'anualitat anterior 55 kits de preservatius 
• Valor real (anual):  
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54 MESURES EDUCATIVES ALTERNATIVES A LA SANCIÓ PER CONSUM 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

El programa possibilita la substitució de sancions administratives que plantegen una resposta preventiva i educativa a la 
sanció per tinença o consum de drogues (generalment cànnabis) als menors d’edat, proposant a ells i les seves famílies 
la participació en un programa educatiu per commutar el pagament de la multa. 

DESTINATARIS   

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

• Lidera: Serveis Socials  
• Col·laboren: Policia Local, PG-ME, Joventut i Salut 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
• Temporització:  

RECURSOS    

• Econòmics:  
•  Humans: 1 tècnica, 1 tècnic del Pla Local de Prevenció de drogues, Policia Municipal i Policia de la Generalitat 

Mossos d’Esquadra 
• Equipaments: Diversos equipaments municipals: oficina Jove i instal·lacions de Serveis Socials 
• Difusió: Conveni amb PGME i Pla Local de Prevenció de Drogues i Carta a les famílies dels i de les joves 

d’infractors/es oferint el servei 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: Valoració dels agents implicats 
• Valor esperat (anual):   
• Percentatge de joves sol·licitants en relació al núm. infractors 
• Percentatge reincidència 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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55 EL JOVE AMB LA SEGURETAT DE TRÀNSIT 
EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

Curs d’Educació Viària als alumnes de 3è ESO i del CFO La Paperera, pel seu vincle amb el trànsit, especialment amb 
els vehicles de dues rodes. Han de conèixer les normes de circulació i el que suposa el fet de no fer-ho (infraccions). 
També els riscos i les conseqüències de ser víctima d’un accident de trànsit. 
Jornada al Parc d’Educació Vial, per posar en pràctica allò aprés. 

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

• Lidera: Cap Policia Local 
• Col·laboren: Sergent Policia Local 
• Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques 
• Temporització: Trimestrals durant període lectiu (de setembre a maig) 

 

RECURSOS    

• Humans: 2 agents de policia local 
• Equipaments: Bicicletes(10) i ciclomotors (2) 
• Difusió: Als centres escolars i mitjans de comunicació local 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
• Enquestes al final de les activitats formatives 

Quantitatius: 
• Valor esperat (anual) Nombre d’alumnes 
• Valor de l'anualitat anterior Dada a comparar amb l’any anterior 
• Valor real (anual): Caldria conèixer el % de joves que han participat en relació amb la totalitat, ja que el nombre 

podria variar cada any. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
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Eix estratègic Cohesió social i convivència. 

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 
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56 GRUP DE SUPORT PER A JOVES LGTBI i aliats 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Promoure una plena transició dels i les joves LGTBI a la vida adulta mitjançant el foment de 
l’autoestima i l’autoacceptació. 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Donar suport als joves amb major risc de vulnerabilitat, realitzant un acompanyament tècnic i donant-los eines 
d’apoderament personal.  

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de Convivència i Equitat 
� Col·laboren: Servei de Joventut  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 600€ (Joventut) / 600€ (Equitat) 
� Humans: Tècnic del Servei de Convivència i Equitat 
� Equipaments: Oficina Jove 
� Difusió: Cartells i octavetes als instituts  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: Grau de satisfacció dels joves del grup 
� Nombre d’intervencions amb joves:  

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:  20 

o Valor real (anual):  
� Nombre de tipus d’intervencions amb joves:  

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior: 20 

o Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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57 SERVEI DE MEDIACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Promoure la cultura del diàleg i la gestió positiva dels conflictes 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Es posa a disposició del centre d’ensenyament corresponent el Servei de Mediació. La mediació ofereix un espai per tal 
de fer de la dificultat i el conflicte una oportunitat per avançar cap a l'acord i la millora de la convivència. 

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de Convivència i Equitat 
� Col·laboren: Servei de Joventut  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Forma part del cost del Servei de Mediació Ciutadana 

� Humans: Contractació externa del Servei, amb dues mediadores. A demanda. 
� Equipaments: Centres educatius 
� Difusió: Programa d’Animació Educativa (PAE)  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Grau de satisfacció de les persones usuàries (alumnat, professorat, etc) 
Quantitatius:  

� Nombre de persones usuàries: 
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:  20 
o Valor real (anual):  

� Nombre d’intervencions:  
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior: 20 
o Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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58 MEMÒRIA DE FUTUR 
EIX – COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Contribuir al coneixement i a l’enriquiment mutu a nivell intergeneracional.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva 

DESCRIPCIÓ    

Taller intergeneracional en el que una voluntària del Grup del Grup de Dones  amb Memòria assisteix en qualitat de 
testimoni a l’aula amb l’objectiu de  transmetre a les generacions més joves les seves vivències.  Moltes persones grans 
de la nostra ciutat 
són portadores d'aquest bagatge que cal preservar si volem construir un món lliure dels errors del passat. Transmetre'l a 
les generacions més joves pot aportar una visió més humana i propera dels conceptes teòrics reflectits als llibres de text 
d'història del nostre país. S’analitza com la guerra i la postguerra va afectar la vida diària de moltes famílies. Es presenta 
al grup-classe a través del visionat d'un DVD que recull les experiències dels protagonistes de la història. 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Gent Gran 
� Col·laboren: IMET, Museu del Ferrocarril 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Humans: Voluntàries Dones amb Memòria. Tècnics Regidoria Gent Gran.  
� Equipaments: Centres educatius.  
� Difusió: A través del PAE 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Grau de satisfacció de l’activitat 
Quantitatius: 

• Nombre de cursos que han sol·licitat el taller 

• Nombre d’alumnes que assisteixen al taller 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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59 AGENTS DE CIVISME I CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Contractació d’un servei d’agents de civisme per dur a terme accions per afavorir la coresponsabilitat en l’ús de l’espai 
públic, vetllar per la compatibilització de l’oci i el descans a la nit, impulsar campanyes de sensibilització i adreçar-se a 
grups de persones joves per informar dels recursos que tenen a l’abast.  

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de Convivència i Equitat 
� Col·laboren: Joventut, Serveis Viaris, etc.  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització: Des de juny de 2017, anual 

RECURSOS    

� Econòmics: 51.000€ 
� Humans: Contractació externa (servei amb dos agents de civisme) 
� Equipaments: Espai públic i regidoria de convivència i equitat 
� Difusió: Notícia, web, xarxes.  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Quantitatius: 
� Nombre d’intervencions amb joves:  

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:   
o Valor real (anual):  

� Nombre de tipus d’intervencions amb joves:  
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior  
o Valor real (anual) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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60 TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE CONVIVÈNCIA I EQUITAT  
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació. 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Tallers des sensibilització adreçats a l’alumnat dels centres educatius al voltant de temàtiques de relacions de gènere, 
sexualitat i afectivitat, violència masclista, coeducació, diversitat familiar, prevenció de la desigualtat i identificació dels 
valors i actituds sexistes, diversitat cultural, d’origen i creences, prejudicis i discriminació, consciència cívica i 
corresponsabilitat, cultura del diàleg i mediació 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Servei de convivència i equitat 
� Col·laboren: Educació, Salut, Centres educatius de primària i secundaria  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 6900€ anuals 
� Humans: Contractacions externes i personal tècnic del servei 
� Equipaments: Centres educatius 
� Difusió: Programa d’Animació Educativa (PAE) 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
� Grau de satisfacció de les persones usuàries (alumnat, professorat, etc) 

Quantitatius:  
� Nombre de persones usuàries: 

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:  20 
o Valor real (anual):  

� Nombre d’intervencions:  
o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior: 20 
o Valor real (anual) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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61 PROJECTE D’INTEGRACIÓ A CENTRES EDUCATIUS 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Coordinacions periòdiques entre el Centre Educatiu i Serveis Socials per detectar i prevenir possibles situacions en 
l’adolescent. Es posaran en marxa els recursos socials existents per atendre la situació que pugui afectar a l’adolescent. 
S’ofereix un treball individualitzat amb els menors i les seves famílies, derivació a altres serveis si es considera oportú, 
coordinació centre educatiu – Serveis Socials per al seguiment i avaluació del procés de cada adolescent. 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Serveis Socials 
� Col·laboren: EAP, Centres Educatius, Joventut  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Comissió de treball, Reunions periòdiques i canals de comunicació 

permanent 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 10 educadors/es socials, tutors i direccions dels centres educatius 
� Equipaments: Centres educatius i serveis socials 
� Difusió: Comissió social 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  
� valoració dels agents implicats 

Quantitatius:  
� Número d’actuacions 

o Valor esperat (anual)  
o Valor de l'anualitat anterior:   
o Valor real (anual):  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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62 COL·LABORACIÓ AMB EL TERCER SECTOR PER EVITAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL 
DE LES PERSONES JOVES 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Potenciar mesures de foment del civisme i  la convivència ciutadana.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Treball en xarxa amb el tercer sector a través de projectes compartits amb les entitats socials que aborden el risc 
d’exclusió dels joves del municipi 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Serveis Socials 
� Col·laboren: Joventut, Creu Roja, Càritas, Fundació La Caixa i altres  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnics de les entitats 
� Equipaments: equipaments de les entitats 
� Difusió: detecció serveis socials i derivació a les entitats 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: resultats de les enquestes de valoració 
Quantitatius:  

� núm. projectes de col·laboració amb entitats 
� memòries d’actuacions dels projectes 
� Valor esperat (anual)  
� Valor de l'anualitat anterior:   

� Valor real (anual):  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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63 OBSERVATORI SOCIAL DE LA JOVENTUT 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Facilitar el coneixement de la societat local i una millor programació de les actuacions municipals, fent 
èmfasi en la població jove.  
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Anàlisi de dades oficials i de serveis, referents a la realitat de la població infantil i jove de VNG, especialment pel que fa a 
les necessitats de condicionament material (alimentació, renda...), cobertura social, necessitats educatives i de formació 
(beques, escolaritat, fracàs escolar..) necessitats d’ocupació i treball i serveis que s’habiliten (atur juvenil, joves ni-ni, 
programes de segones oportunitats..); necessitats i atenció sociosanitària (joves amb discapacitats, conductes de risc..)  i 
necessitats d’oci, cultura i esport, i els serveis que se’ls hi ofereix 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Vng[in]clusió 
� Col·laboren: Joventut, IMET-Educació, IMET-Treball, Infància i adolescència 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnics de les entitats 
� Equipaments: equipaments de les entitats 
� Difusió: detecció serveis socials i derivació a les entitats 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Anàlisi conjunta i anual de les dades. Reformular i afegir, si cal, nous indicadors 
Quantitatius:  

� Valor esperat (anual)  
� Valor de l'anualitat anterior:   

� Valor real (anual):  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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64 AGENDA 21 ESCOLAR 
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure mesures de foment de la convivència ciutadana i la inclusió social dels i les joves de 
Vilanova i la Geltrú, evitant qualsevol tipus de discriminació 
Objectiu operatiu: Afavorir la conscienciació, la sensibilitat i l’acció de les persones joves  envers el medi ambient 
Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

implicació dels centres educatius per imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en 
l'entorn més immediat.  El projecte fomenta les pràctiques participatives als centres educatius des del punt de vista de la 
sostenibilitat. El Servei de Medi Ambient ofereix assessorament i propostes d’activitats.  

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria d’urbanisme, habitatge i medi ambient 
� Col·laboren: Regidoria d’Educació 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 15.000 €/anuals (11.900 + 400 + 400 + 1500 + 500 + 300) 
� Humans: 1 tècnic 
� Equipaments: Escoles de primària, escoles de secundària i auditori 
� Difusió: Xarxes, web municipal, web Xesc, Wiki A21 Escolar Vilanova, premsa escrita, ràdio  

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Enquesta al professorat 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) Número participants a les activitats A21 escolar 
� Valor de l'anualitat anterior: No avaluat 
� Valor real (anual) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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65 CAMPANYA D’ART URBÀ AMB PINTURA A LES ILLES DE RECICLATGE  
EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

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

DESCRIPCIÓ    

Campanya destinada als col·lectius de joves, escoles, instituts, etc.; per tal de realitzar projectes de pintura urbana al 
mobiliari de recollida de residus.  
Impulsar tallers de pintura als contenidors, neteja de grafits i foment del reciclatge.  

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Via pública (Serveis viaris) 
� Col·laboren: IMET, organitzacions juvenils 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Col·laboració amb empreses de pintures 
� Humans: Personal de concessionària de la neteja de pintades 
� Equipaments: Mobiliari urbà de recollida de residus 
� Difusió: Canals de comunicació municipals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Millora de l’estètica de la via pública i millora de dispociió de residus en les illes de recollida 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) Millora dels índex de recollida de residus 
� Valor de l'anualitat anterior: Reducció dels casos d’incívisme en relació al mobiliari urbà 

� Valor real (anual) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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Eix estratègic Apoderament de les persones joves. 

Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  

participació de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu 
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66 ASSESSORIA D’ASSOCIACIONISME JUVENIL 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar  resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció integral, personal i gratuïta  
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  participació de  les  persones  
joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Donar suport a la creació de noves associacions, acompanyament en el procés inicial i als tràmits legals per canviar els 
estatuts o altres notificacions legals. 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

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

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 2 tècnic de l’Oficina Jove Garraf 
� Equipaments: Oficina Jove Garraf 
� Difusió: web i xarxes socials 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  Formulari de valoració qualitativa dels serveis de l’Oficina Jove Garraf. 
Quantitatius: nombre de persones informades i assessorades i nombre de noves entitats creades 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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67 PROGRAMA DE FOMENT I SUPORT A L’ASSOCIACIONISME JUVENIL 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar suport a la creació de noves associacions i al creixement de les ja existents. 
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  participació de  les  persones  
joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Suport a les entitats juvenils per part dels serveis municipals, per tal de poder portar a terme les seves activitats: 
complimernt de normatives de soroll i de protecció civil, convenis, subvencions, cessió d’espais,  i gratuïtat de difusió en 
els mitjans de comunicació municipals d’aquestes 
Banc de recursos de l’Oficina Jove: Carpa, 2 equips de so, equip de llums, 2 ordinadors portàtils,  projector, càmera de 
vídeo i fotogràfica, limitador de so. 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut  
� Col·laboren: Brigada USM, Serveis Viaris, Comissió d’espai públic, Oficina Jove, servei de Protecció civil, Policia 

Local. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:.Ponència d’activitats a la via pública, Comissió d’espai públic, reunions 

trimestrals amb la Coordinadora d’entitats juvenils i culturals 
�  Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Propis del pressupost de les Regidories de Joventut i Serveis viaris, 
� Humans: 1 tècnica auxiliar i  1 administrativa adscrites a la regidoria de Joventut. 
� Equipaments: Espai públic i equipaments municipals 
� Difusió: Xarxes socials, web, cartells 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Temps de resolució de les sol·licituds. 
Quantitatius: Nombre d’activitats celebrades per les entitats juvenils, nombre de cessions del banc de recursos de 
l’Oficina Jove. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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68 SUPORT A LES ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar suport a la creació de noves associacions i al creixement de les ja existents. 
Repte PNJCat: Repte 5.  Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la  participació de  les  persones  
joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Suport logístic, material, econòmic i, si s’escau, formatiu per als centres d’educació en el lleure infantil i juvenil del 
municipi vinculat als projectes desenvolupats per aquestes entitats.  

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut, Infància i Adolescència  
� Col·laboren: Diverses regidories de l’Ajuntament 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions amb les entitats 
�  Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: tècnics de Joventut,  infància i adolescència 
� Equipaments: diversos equipaments municipals 
� Difusió: web municial 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: 
� Indicadors de vincle entre les entitats de lleure i la tècnica d’infància i adolescència.  
� Valoració del suport que han rebut les entitats així com propostes de millora.  

 
Quantitatius: 

� Quantitat econòmica en forma de subvenció per a cada entitat de lleure infantil i juvenil.  
� Nombre de contactes amb les entitats de lleure infantil i juvenil.  
� Nombre d’entitats de lleure infantil i juvenil que reben suport del total d’entitats de lleure del municipi.  
� Percentatge del pressupost municipal destinat al suport a aquestes entitats. 
� Projectes i activitats realitzades amb suport del consistori per part de les entitats de lleure infantil i juvenil.  Jove. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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69 PLA DE FORMACIÓ PER A ENTITATS 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves.  
Objectiu operatiu: Donar suport a la creació de noves associacions i al creixement de les ja existents. 
Repte PNJCat: Repte 5. Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  participació de les persones 
joves en allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Pla anual de formació per a entitats. Les formacions són gratuïtes i s’adrecen principalment a les Juntes Directives, 
persones amb responsabilitats, equip tècnic i socis i sòcies de les associacions inscrites al RMEA. L’objectiu és millorar 
les seves competències, coneixements i habilitats. S’ofereix formació en àmbits com la gestió econòmica, millora de la 
comunicació, legalitat, gestió de conflictes o novetats diverses en l’àmbit associatiu.  
 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Participació 
� Col·laboren: Convivència i equitat 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 0 € (alguns cursos són subvencionats per la DIBA) 
� Humans Tècnic de participació i formadors/es externs/es 
� Equipaments: Les accions es fan als equipaments municipals (Xarxa de Centres Cívics, IMET, Casa Olivella, 

etc) 
� Difusió: S’editen tríptics informatius, pòsters, es fa un mailing a totes els entitats del RMEA, xarxes socials, web 

municipal. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: Grau de satisfacció de l’activitat 
Quantitatius: 

• Nombre de persones assistents  
• % de places cobertes 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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70 SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DE L’OFICINA JOVE 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar  resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció integral, personal i gratuïta  
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  participació de  les  persones  
joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

El servei és la porta d’atenció a l’Oficina Jove, on se’l rep i dóna resposta o deriva als serveis especialitzats de les 
assessories de l’Oficina Jove. Des del Servei d’informació es garanteix l’accés a internet gratuït mitjançant punts de 
connexió i Wifi gratuït. S’ofereix una borsa d'habitacions en pisos compartits, borsa de professors/es de repàs,   tauler 
d'anuncis virtual,  informació i assessorament sobre habitatge per a joves. 
 Tramitació dels carnets:  alberguista adult,  alberguista de grup,  alberguista familiar,  alberguista jove,   internacional 
d'estudiant i carnet internacional de professor/a. 

DESTINATARIS    

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

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

RECURSOS    

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

Direcció General de Joventut. 
� Equipaments: Oficina Jove 
� Difusió: web i xarxes socials i butlletí 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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71 TAULA PERMANENT DE JOVENTUT, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS 
OBJECTIUS DEL PLJ 2017-2021 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 
Objectiu operatiu: Donar  resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció integral, personal i gratuïta  
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  participació de  les  persones  
joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Seguiment i avaluació del PLJ  a través de la creació d’una Taula permanent de Joventut amb representants de les 
associacions  juvenils  o aquelles conformades majoritàriament per  joves, juntament amb alumnat dels IES de la ciutat, i 
els monitors/es de lleure educatiu. 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut  
� Col·laboren: Regidoria de Participació, Coordinadora d’entitats juvenils i culturals de Vilanova i la Geltrú, IMET, 

Centres d’esplai 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions semestrals 
�  Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: Propis de la Regidoria de Joventut 
� Humans: Tècnics/ques municipals 
� Equipaments: Oficina Jove, seus socials de les associacions, espais municipals... 
� Difusió: - 

INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius:  Grau de satisfacció dels participants 
Quantitatius:  Nombre de sessions de treball realitzades amb la Taula Permanent de Joventut 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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72 PLA DE COMUNICACIÓ DE L’OFICINA JOVE 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Millorar l’accés a la informació i l’assessorament de les persones joves i incrementar els canals de 
comunicació.  
Objectiu operatiu: Utilitzar les eines que ens permeten comunicar més i millor la informació, la visió positiva de la població 
juvenil i les polítiques de joventut 
Repte PNJCat: Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  participació de  les  persones  
joves  en  allò col·lectiu 

DESCRIPCIÓ    

Consisteix en identificar què és el què volem comunicar i, a partir d’aquí, crear una estratègia anual que identifiqui els 
públics als que ens dirigim, a través de quins canals, amb quins materials. I tot això ajustat a un pressupost. A llarg 
termini suposa situar la marca Oficina Jove com a referència de difusió i dinamització de la informació al territori i al públic 
diana de cada acció. 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut 
� Col·laboren: Direcció  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Seguiment del pla 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  
� Humans: 2 tècnics de l’Oficina Jove 
� Equipaments: Oficina Jove 
� Difusió: xarxes socials, campanyes especiófiques, butlletí digital, pàgines webs i altres entorns virtuals. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: valoració de les enquestes dels mitjans virtuals de comunicació. 
Quantitatius: nombre de seguidors a les xarxes socials i subscriptors del butlletí, així com el nombre de publicacions en 
cada mitjà 

� Valor esperat (anual) incrementar l’impacte respecte l’any anterior. 
� Valor de l'anualitat anterior (consultar dades a les memòries) 
� Valor real (anual) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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Eix estratègic Apoderament de les persones joves. 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors 
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73 GESTIÓ I MANTENIMENT DE LA NAU DEL FERROCARRIL 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

La Nau del ferrocarril és un equipament de titularitat municipal adaptada i adequada per a la celebració de concerts i 
actes diversos organitzats per les entitats juvenils de la ciutat. Disposa de tots els serveis necessaris per a dur a terme les 
activitats i d’un servei de consergeria propi per facilitar –ne l’organització i execució. 
La programació trimestral és proposada per la Coordinadora d’entitats juvenils i culturals que, al seu torn, lidera i coordina 
les diferents propostes provinents de les diferents associacions juvenils i culturals. El conveni d’ús finalitza el proper 2019.  

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut  
� Col·laboren: Coordinaddpora d’entitats juvenils i culturals, Museu del Ferrocarril 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:. Comissió de seguiment de la Nau del ferrocariil (Ajuntament + 

Coordinadora d’entitats + Museu del ferrocarril) 
� Temporització: 

RECURSOS    

� Econòmics: Propis de la partida Nau del ferrocarril del pressupost anual de Joventut 
� Humans: Tècnica especialista adscrita a Joventut, Brigada USM,  personal de manteniment del Museu del 

ferrocarril 
� Equipaments: Nau del ferrocarril 
� Difusió: Xarxes socials, cartells, butlletí, agenda municipal. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius: Grau de satisfacció de les entitats juvenils i culturals, grau de satisfacció del públic 
Quantitatius: Nombre de concerts i actes organitzats pel jovent, número de denúncies dels veïns per soroll o aldarulls al 
voltant del recinte. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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74 DOTACIÓ D’UN NOU EQUIPAMENT MULTIFUNCIONAL PER ACTIVITATS D’OCI 
ALTERNATIU AUTOGESTIONAT 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Amb motiu de la finalització del conveni de cessió d’ús de l’equipament La Nau del ferrocarril, el maig de 2019, es planeja 
construir o rehabilitar un nou equipament  que el substitueixi. Per dutr a terme el procés, cal: 
. Procés participatiu amb joves de la Coordinadora d’entitats juvenils i culturals per definir usos, ubicació i model de gestió 
. Recerca de fonts de finançament 
. Disseny del projecte tècnic i funcional 
. Fase constructiva  

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Joventut  
� Col·laboren: Urbanisme i habitatge, Coordinadora d’entitats culturals i juvenils 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions bimensuals 
� Temporització: 

RECURSOS    

� Econòmics: Fons provinents de subvencions, convenis, etc 
� Humans:  
� Equipaments: Diversos equipaments municipals i seus d’associacions juvenils 
� Difusió: Web, butlletí Jove, xarxes socials i eines 2.0 en general. Mitjans de comunicació locals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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



Apoderament 
 

Pàgina 137 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

 
75 PROGRAMA D’ACTIVITATS PARAL·LELES ENTORN LA SALA I LES 
EXPOSICIONS TEMPORALS 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Al llarg de les temporades es dissenyen activitats paral·leles pensades per al públic jove a les exposicions temporals de 
La Sala, Centre d’Art Contemporani, que permeten aprofundir en els continguts i missatges de les exposicions.  
De manera estable, s’ofereix l’activitat “Passeu a La Sala”, taller on es dona a conèixer la història de l’edifici La Sala i 
l’evolució d’usos i implícitament el context històric de la ciutat. Es presenta què és l’art contemporani i què es fa en un 
centre d’art contemporani. 

DESTINATARIS    

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

� Lidera: Regidoria de Cultura 
� Col·laboren: Direcció  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques 
� Temporització: cada any, de gener a desembre. Cada any es dur a terme un nou disseny, implementació i 

avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la creació 
� Humans: regidoria de cultura 
� Equipaments: La Sala. Centre d’art contemporani 
� Difusió: xarxes 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica  
Quantitatius: Es tracta d’un projecte que s’emmarca en una producció determinada. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 



Apoderament 
 

Pàgina 138 de 147 
 

 Pla Local de Joventut  2017- 2021 

 
76 PROGRAMACIÓ I DESCOMPTES JOVES 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura i equipaments per a joventut 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Programació d’activitats per a joves a preus reduïts i descomptes per a 
joves en les activitats culturals i de lleure impulsades des de l’administració local  

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Cultura 
� Col·laboren: Biblioteques municipals. Escena 25  
� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques 
� Temporització: anual 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura   
� Equipaments: Teatre Principal 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica  
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o No quantificat. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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77 PROJECTE PEDAGÒGIC TOTS DANSEN 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Projecte pedagògic organitzat des de la regidoria de Cultura amb la complicitat del Mercat de les Flors de Barcelona i la 
Xarxa Transversal. 

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera:  regidoria de Cultura 
� Col·laboren: Mercat de les Flors i Xarxa Transversal 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i assajos 
� Temporització: cada any, de setembre a maig. Cada any es dur a terme un nou disseny, implementació i 

avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura i ballarí  
� Equipaments: Teatre Principal 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    
Qualitatius: avaluació tècnica i dels equips de professorat dels instituts participants.  
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o Es tracta d’un projecte que s’emmarca en el projecte del curs de l’institut de manera que cada any són 
els mateixos alumnes.. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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78 PROGRAMA DE SUPORT A INICIATIVES ARTÍSTIQUES D’EXPRESSIÓ EN L’ESPAI 
PÚBLIC 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Projecte en el que les manifestacions artístiques provinents de les arts visuals sortiran al carrer. Intervenció artística a la 
via pública per tal de fer més visible el treball dels joves creadors plàstics i visuals. 

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera:  regidoria de Cultura 
� Col·laboren: agents arts visuals locals 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques  
� Temporització: cada any, de gener a desembre. Cada any es dur a terme un nou disseny, implementació i 

avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura  i agents arts visuals locals 
� Equipaments: La Sala. Centre d’Art Contemporani 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica. 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o Es tracta d’un projecte que s’emmarca en una producció determinada.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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79 PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ “SINGULART” (arts visuals, música, 
teatre, dansa i circ) 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

Al llarg de les temporades estables d’arts escèniques es programen creacions realitzades per joves a qui s’ha donat 
suport en la fase de creació, representació i difusió del projecte. Es possibilita el creixement creatiu del col·lectiu i la 
difusió del projecte més enllà de l’àmbit local. 
En el marc d’aquest programa es duen a terme accions com: Premi Noves Creacions Musicals, Blanquets i Festival Blanc 
Vilanova, Nanoteatre, Dia Internacional de la Música, de la dansa, Dia Mundial del Teatre, del Circ. Residències tècniques 
i de creació de grups joves. 

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera:  regidoria de Cultura 
� Col·laboren: agents culturals locals 
� Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques i assajos 
� Temporització: cada any, de gener a desembre. Cada any es dur a terme un nou disseny, implementació i 

avaluació per a cada edició 

RECURSOS    

� Econòmics: programa de suport a la Creació 
� Humans: regidoria de Cultura  i agents culturals locals 
� Equipaments: Teatre Principal, Auditori Eduard Toldrà i La Sala 
� Difusió: difusió de les temporades estables, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius: avaluació tècnica. 
Quantitatius: 

� Valor esperat (anual) 
� Valor de l'anualitat anterior 
� Valor real (anual) 

o Es tracta d’un projecte que s’emmarca en una producció determinada.  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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80 ACLÚSTICS 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

L’Aclústics és un cicle de concerts en petit format en un entorn privilegiat com la Platja de Ribes Roges. La convocatòria 
s'obre a joves, preferentment de la comarca, solistes o en grups musicals, amateurs o amb experiència, que vulguin tocar 
a la vora del mar i hi participin de manera desinteressada, ja que no hi ha compensació econòmica. 
L'estil musical s'ha de poder adaptar al format acústic: pop, rock, blues, folk, jazz, rumba, reggae, etc. encara que és 
possible utilitzar un petit equip de so i llums per fer més lluïda l'actuació. 

DESTINATARIS    

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

METODOLOGIA    

� Lidera:  Regidoria de Joventut 
� Col·laboren:  Consell Comarcal del Garraf i Xiringuito L’Ú. 
� Mecanismes de coordinació i seguiment:  reunions de treball i d’avaluació. 
� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics:  Propis del pressupost de la Regidoria de Joventut i Oficina Jove 
� Humans: Tècnic/a de joventut municipal, tècnic/a de Joventut del Consell Comarcal del Garraf i una persona de 

suport tècnic pel concert. 
� Equipaments: Xiringuito L’Ú 
� Difusió:  Fulls volants, cartells, banderoles i a través de les xarxes socials. 

 INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: Nivells de satisfacció dels participants. A través d’un formulari enviat als participants es demana la valoració 
de diferents aspectes dins dels apartats:  

� Organització i comunicació, 
� Muntatge i actuació 
� Valoració general. 

Quantitatius: Nombre de grups participants, edat, nombre de grups de la comarca, xifres de públic.  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                   
Implementació                   
Avaluació                   
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81 PROJECT G 
EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura de les persones joves i espais d’expressió, creació i oci cultural. 
Objectiu operatiu: Fomentar la creativitat entre els i les joves 
Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i socialment cohesionadors 

DESCRIPCIÓ    

El Project G. Catàleg de murs per a la realització d’obres d’art mural urbà,  és un projecte liderat per la Regidoria de 
Joventut, amb la participació i implicació de l’Organització Zero (organització de grafiters. El projecte s’inicia el 2016 amb 
parets de titularitat pública, tot i que també contempla la possibilitat que els particulars s’hi adhereixin a través de la 
cessió de parets per incloure al Catàleg. 

DESTINATARIS   

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

METODOLOGIA    

� Lidera: Regidoria de Joventut  
� Col·laboren: Organització Zero (col·lectiu de grafiters) Regidories de Serveis viaris, Convivència i Equitat, 

Participació, Esports, Cultura, Infància i Adolescència, Participació i Cooperació,  Urbanisme i Habitatge i Policia 
Local i Servei de Mesures Alternatives 

� Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions amb els diferents agents en plenari 2 vegades l’any. També 
reunions periòdiques amb els joves grafiters organitzats. 

� Temporització:  

RECURSOS    

� Econòmics: 6.000€ anuals 
� Humans: Tècnics municipals 
� Equipaments: Centres Cívics, Oficina Jove, Murs lliures i  Murs d’especial interès. 
� Difusió: Xerrades, fulletons, xarxes socials 

 INDICADORS D’AVALUACIÓ   

Qualitatius: Nivell de satisfacció dels usuaris de cada acció 
Quantitatius: Nombre d’intervencions de la brigada per actes indiscriminats, Nombre de denúncies per pintades i tags a 
l’espai públic, Nombre de fulletons informatius repartits sobre el Catàleg de Murs, Nombre d’accions (concursos, 
exhibicions, exposicions, Jam’s...)  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 

A continuació es planteja el sistema d’avaluació per al Pla Local de Joventut de Vilanova i 

la Geltrú 2017-2021. L'avaluació de polítiques públiques és una metodologia de treball que 

pretén avaluar el resultat de les polítiques desenvolupades per l'Administració en un àmbit 

concret, i estudiar si han estat efectives en la resolució de les problemàtiques socials que 

van motivar la seva posada en marxa. En funció dels resultats obtinguts i d'un nou anàlisi 

social es determinarà la seva utilitat i la seva necessitat futura. Aquesta avaluació s'elabora 

a partir dels indicadors de resultats (outputs) de les polítiques, i dels indicadors d'impacte 

(outcomes) per comprovar si han provocat canvis socials. Cada PLJ, en la fase de disseny 

ha d'establir els seus criteris d'avaluació, que hauran de mantenir una relació directa amb 

els objectius finals que s'hagin planificat. 

 

L'avaluació del PLJ ha de permetre, doncs, millorar el coneixement de les 

intervencions que s'estan duent a terme, interpretar-ne l'impacte i facilitar la presa de 

decisions a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut pertinents.  

 

Què s’avalua? 

 

Del Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2017-2021, com a document de 

planificació estratègica que està en constant revisió i moviment, se’n planteja fer l’avaluació 

dels següents elements:  

 

� Avaluació de les necessitats 

� Avaluació de l’avaluabilitat 

� Avaluació de la implementació 

� Avaluació de les actuacions 

� Avaluació dels resultats 

� Avaluació de l’impacte 

� Avaluació econòmica 
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Qui ho avalua? 

 

La Regidoria de Joventut de Vilanova i la Geltrú coordinarà el procés d’avaluació, en el 

qual hi participaran els serveis i regidories implicades.  

El seguiment i l’avaluació es realitzarà amb el lideratge de la Regidoria de Joventut i les 

aportacions de totes les àrees implicades en les actuacions plantejades al Pla.  

El seguiment i avaluació del Pla també es realitzarà a través de la creació d’una Taula 

permanent de Joventut amb representants de les associacions  juvenils  o aquelles 

conformades majoritàriament per  joves, juntament amb alumnat dels IES de la ciutat, i els 

monitors/es de lleure educatiu, i tots aquells joves que vulguin participar-hi. 

 

Quan es realitza l’avaluació? 

 

Cada actuació defineix a la seva fitxa de programació, quan s’avalua. En termes generals, 

es preveu una avaluació anual de totes les actuacions, però es plantegen altres moments 

d’avaluació que seran importants per veure, principalment, aspectes generals de la 

implementació del pla com són l’avaluació de les necessitats, de la implementació, del 

disseny, dels indicadors, etc.  

 

Es plantegen els següents moments d’avaluació:  

 

Avaluació anual: Cada any es realitzarà un recull de l’avaluació dels indicadors per a cada 

actuació. Aquesta recull es realitzarà a petició de la Regidoria de Joventut i hi participaran 

tots els agents i serveis implicats. L’avaluació anual permetrà canviar, reconvertir o 

mantenir les actuacions previstes.  

 

Avaluació intermèdia: En el moment intermedi del pla, és a dir, als dos anys de l’inici de 

la posada en marxa, es realitzarà una trobada tècnica per avaluar els següents aspectes: 

la implementació, la formulació d’actuacions, els resultats i l’impacte.  
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Avaluació final: En finalitzar el pla, es realitzarà una trobada tècnica per avaluar tots els 

aspectes de l’avaluació i diverses sessions participatives en les quals hi participaran 

persones joves i entitats juvenils. 


