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1. Presentació
L’Ajuntament de la Garriga, a través de la regidoria de Joventut, ha impulsat la
redacció del seu nou Pla Local de Joventut (PLJ). Aquest procés es concep com una
oportunitat per revisar les polítiques de joventut impulsades pel consistori en els
darrers anys, analitzar les principals necessitats de la població jove a les que cal donar
resposta i definir un nou marc d’actuació pels propers quatre anys.
Aquest procés d’elaboració del Pla es va iniciar l’any 2018 amb l’actualització de la
diagnosi de la realitat juvenil que es va dur a terme amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
El disseny del Pla ha partit de l’anàlisi d’aquesta diagnosi de la realitat juvenil i d’un
procés de reflexió col·lectiva on han participat

diferents agents: polítics, tècnics i

jovent.
El resultat és un document que prioritza i ordena les actuacions que es volen dur a
terme els propers quatre anys, i que tenen com a finalitat última millorar el benestar de
dels i les joves de La Garriga.
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2. Metodologia d’elaboració
El PLJ de la Garriga s’ha dissenyat a partir d’un treball que aborda la realitat dels i les
joves i les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva quantitativa,
qualitativa i participativa dels agents que hi intervenen. El procés ha constat de tres
grans fases: Fase de diagnosi de la realitat juvenil; Fase de definició i disseny del Pla i
Fase d’implementació i avaluació:

2.1 Fase de diagnosi de la realitat juvenil
Aquesta primera fase tenia com objectiu principal l’aproximació al coneixement de la
realitat juvenil de la Garriga des d’una vessant quantitativa i qualitativa (anàlisi de la
realitat juvenil) i la identificació i anàlisi de les polítiques de joventut desenvolupades
(anàlisi de les polítiques de joventut). El document resultant d’aquesta fase (veure
annex), apuntava algunes orientacions i conclusions per abordar aspectes diversos de
la realitat juvenil. Per tal de dissenyar un pla realista , la voluntat municipal ha estat
focalitzar i prioritzar quins aspectes de la diagnosi es volien treballar en els propers 4
anys. Per fer aquesta priorització inicial s’han tingut en compte diferents aspectes:
-

Una mirada a les característiques de la població jove del municipi entre 12 i 29
anys, que representa el 18,99% del total de la població.

-

Les conclusions de la diagnosi de la realitat juvenil prèvia a l’elaboració del Pla
local de joventut que indicava aquells àmbits de treball que requerien d’una
major atenció.
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-

L’anàlisi de les necessitats detectades per l’equip de joventut.

-

Les directrius que estableix el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut
de la Generalitat de Catalunya 2017-2020

A partir d’aquest treball és va donar una orientació estratègica a la diagnosi i es va
focalitzar el Plai en els aspectes següents:
•

Atenció, acompanyament i suport a joves de 12 a 16 anys

Una de les línies d’actuació prioritàries ha de ser l’atenció, suport i acompanyament a
joves de la franja d’edat de 12 a 16 anys que es vinculen al casal de joves. Des de la
compactació d’horaris dels centres de secundària, es detecta que hi ha molts joves
“vulnerables” que no participen ni gaudeixen d’una oferta extraescolar o de lleure per
la qual cosa o estan al carrer o van al casal de joves.
Cal potenciar el treball amb aquest col·lectiu, tant al propi casal com en medi obert i
intentar establir vincles i poder oferir alternatives.
El casal de joves , amb els recursos actuals d’espais, no pot desdoblar activitats.
Calen recursos d’activitats o de formació on poder derivar aquests joves.
Així mateix cal millorar les coordinacions amb altres serveis com ara Serveis socials,
educació o instituts així com cercar alternatives comunitàries per a joves que són
expulsats dels centres.
•

Formació i orientació acadèmica

Es valora que cal potenciar els processos d’orientació i formació dels joves. Existeixen
assessoraments i orientacions puntuals, però cal desplegar una estratègia d’orientació
i suport als joves que inclogui el servei d’educació i instituts. Es vol recuperar
iniciatives com el Tu tries i donar a conèixer les diferents opcions formatives que tenen
els i les joves.
Pel que fa a l’oferta formativa caldria repensar l’oferta que s’està donant al municipi
(principalment centrada en la fusteria) atès que la indústria que hi havia fa uns anys
pràcticament ha desaparegut. També cal facilitar ajuts al transport per facilitar l’accés
dels joves estudiants a la universitat.
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•

Orientació i suport a la inserció laboral

Tot i que la Garriga compta amb el servei d’ocupació local, es valora que cal continuar
impulsant accions específiques per millorar la ocupabilitat dels joves i la seva entrada
al món laboral. En aquest sentit des del servei de joventut ja s’organitzen activitats
com el Tastet d’oficis però cal potenciar el suport a joves que no tenen els recursos
personals per cercar per si sols una feina. El Tastet d’oficis és una bona iniciativa però
cal dignificar-la i posar –lo en valor. En aquest sentit cal millorar la coordinació i treball
conjunt amb el servei local d’ocupació per veure com s’atenen aquestes necessitats.
•

Potenciar una oferta de lleure, cultural i esportiva

Es valora la necessitat de millorar l’oferta de lleure, cultural i esportiva que s’adreça als
joves. Aquestes millores haurien de passar per oferir més possibilitats de pràctica
esportiva no federada, esports al carrer

o una programació cultural adreçada als

joves. Així mateix cal continuar treballant per potenciar la festa major jove.
•

Participació dels joves

Es valora que cal continuar potenciant la participació dels joves i prendre iniciatives per
anar creant cultura participativa. En aquest sentit cal veure quins són els espais
d’interès dels joves i potenciar la seva participació. L’organització de la festa major, la
programació del casal de joves o la participació en processos de ciutat com ara els
pressupostos participatius són alguns exemples que es podrien treballar.
Cal explorar vies per potenciar la participació de joves no associats i veure de quina
manera ens poden ajudar les noves tecnologies o les xarxes socials.
Així mateix cal continuar fent un treball de suport a les entitats juvenils i veure de quina
manera es pot contribuir a potenciar el seu projecte associatiu ( la formació a monitors
del cau en temes concrets, o estudiar de quina manera es poden simplificar
determinats tràmits, poden ser alguns exemples)
•

Difusió i comunicació

Cal millorar la difusió i comunicació amb els joves, per tal que coneguin els diferents
recursos de que disposen. Això implica que el PIJ es coordini millor amb la resta de
serveis i disposi de tota la informació per tal que pugui ser un referent útil pels joves.
Cal sensibilitzar i ajudar les diferents àrees per tal que el llenguatge que s’utilitza quan
s’adrecen als joves sigui un llenguatge entenedor i proper a aquest col·lectiu.
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•

Suport a la mobilitat internacional

Cal desenvolupar una estratègia de suport a aquells joves que volen marxar a
l’estranger a estudiar o treballar i facilitar aquesta mobilitat internacional com a font
d’aprenentatge. En el marc d’aquesta estratègia es poden organitzar xerrades perquè
s’expliquin experiències pròpies, oferir informació personalitzada, oferir beques o ajuts,
o generar intercanvis.

2.2 Fase de definició i disseny del Pla d’Acció
A partir del diagnòstic realitzat es va fer un treball tècnic i polític intern per tal d’avaluar
les diferents necessitats identificades, analitzar les actuacions que s’estan impulsant i
valorar el grau de resposta que calia donar.
En concret s’ha fet:
-

Sessió amb l’equip de govern:
Sessió de treball on es van presentar els resultats de la diagnosi, la priorització
tècnica i es van fixar les prioritats polítiques a desenvolupar en el PLJ.

-

Entrevistes amb els i les professionals referents dels diferents àmbits
d’actuació.
S’han fet entrevistes tècniques amb responsables dels diferents serveis per
concretar les actuacions a desenvolupar en el PLJ.
-

Educació

-

Igualtat

-

Esports

-

Serveis socials

-

Cultura

-

Comunicació

-

Participació ciutadana

-

Habitatge

-

Servei local d’ocupació

-

Joventut

2.3 Fase d’implementació i avaluació del PLJ
El PLJ s’haurà d’implementar en els propers quatre anys. En la part final d’aquest
document es recull com s’implementarà el Pla, amb quins recursos i com es farà el
seguiment i avaluació.
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3. Bases del Pla
El Pla Local de Joventut de la Garriga aborda diferents àmbits d’intervenció de les
polítiques de joventut. La missió del PLJ resumeix la filosofia del projecte i es desplega
mitjançant una visió i uns objectius generals.

3.1 Missió
El Pla 2019-2022 pretén posar a l’abast del jovent de la Garriga els diferents recursos
presents en el seu entorn, tant en l’àmbit local com comarcal, promovent la seva
autonomia i participació en la societat de la qual formen part, per tal que puguin escollir
i construir en llibertat i igualtat d'oportunitats el seu propi projecte personal i col·lectiu.
El Servei de Joventut de la Garriga vetlla per tal de donar veu als i les joves i per a
què les seves necessitats siguin tingudes en compte des dels diferents àmbits
d’actuació municipals.

3.2 Visió
Transversalitat i interdepartamentalitat
La política de Joventut de l’Ajuntament de La Garriga ha de ser una política integral i
transversal. El PLJ pretén intervenir en diferents aspectes de la vida del jovent com ara
l’educació, el treball o el lleure. Bona part de les decisions municipals en aquests
àmbits no es prenen des de la Regidoria de Joventut sinó que es fan en altres àrees i
serveis municipals. Per això es requereix que les polítiques de joventut siguin
desenvolupades de manera transversal i puguin incidir en diferents àmbits de la vida
del jovent. Aquesta perspectiva requereix establir mecanismes concrets de coordinació
interdepartamental per dissenyar, prendre decisions i avaluar les diferents actuacions
que fa l’Ajuntament en matèria de joventut. En aquest sentit el PLJ de La Garriga
preveu la creació d’espais de treball en xarxa com ara la Taula tècnica transversal que
han d’assentar les bases per possibilitar aquest treball coordinat.
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Participació
La Garriga vol continuar donant veu al jovent del municipi i crear dinàmiques i
processos que puguin facilitar la seva participació activa. Les persones joves poden
participar en les polítiques de joventut a través de la pròpia acció o mitjançant la
interlocució i el diàleg amb l’Ajuntament.
‐ La interlocució: El servei de Joventut té l’obligació de garantir que l’Ajuntament
disposi de persones destinades a la missió principal de comunicar-se i
interlocutar amb el jovent. El Casal de joves i el PIJ esdevé l’espai de
referència del municipi per possibilitar aquesta interlocució.

‐ L’acompanyament: Quan el jovent s’apropa a l’Ajuntament, normalment ho fa a
través del servei de Joventut. En ocasions només necessita informació però en
molts casos cal fer un seguiment i un acompanyament més proper.
‐ La promoció: L’objectiu principal del servei de Joventut és generar serveis,
recursos i programacions que garanteixin al jovent la possibilitat de viure i
desenvolupar-se personalment amb plenitud.

Transformació
El PLJ aspira a tenir un impacte positiu en la realitat juvenil i preveu diferents mesures
per avaluar-lo. Amb el seu plantejament integral pretén promocionar i transformar les
condicions de vida dels joves per millorar-les i puguin desenvolupar plenament el seu
propi projecte de vida. Per aquest motiu intenta promocionar i potenciar un entorn físic
i social que ho possibiliti.
Així mateix el PLJ té una perspectiva inclusiva i intenta generar oportunitats socials pel
desenvolupament personal i col·lectiu de tots els joves. En aquest sentit preveu
diferent actuacions concretes per fer-ho possible tot garantint que cap jove queda
exclòs de l’accés als recursos en igualtat d’oportunitats.
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Qualitat
El PLJ parteix de la incorporació de criteris de qualitat, eficàcia i eficiència. Es tracta
d’un Pla que s’ha dissenyat partint i adequant-se a la realitat social de la Garriga, amb
l’ambició necessària però des d’una visió realista. Incorpora noves maneres de
treballar, planteja noves actuacions i preveu un sistema d’ avaluació per mesurar el
seu impacte.

Interinstitucionalitat
L’Ajuntament de la Garriga disposa d’unes competències i recursos limitats i necessita
de la coordinació i col·laboració d’altres institucions i administracions per poder donar
resposta a les necessitats dels i les joves del municipi. Cal treballar conjuntament,
entre l’administració municipal i les administracions que tenen les competències que a
l’ajuntament li manquen i coordinant-se conjuntament per exercir les competències que
es comparteixen.

Diputació de Barcelona
L’Oficina del Pla Jove ofereix suport tècnic, formatiu i econòmic a les regidories de
joventut dels municipis de la província de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar i
fomentar les polítiques per a joves.

Consell Comarcal del Vallès Oriental
El Consell Comarcal, com a administració de segon nivell, dóna suport als municipis
per a que desenvolupin les seves polítiques de joventut de proximitat.
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Generalitat de Catalunya
La prioritat del Govern en matèria de Joventut és impulsar l’emancipació dels joves i
les joves i fomentar la seva participació en tot allò que els envolta. La Direcció General
de Joventut ofereix suport econòmic, tècnic i de formació als diferents municipis del
territori, amb la finalitat d’ampliar la implementació de les polítiques de Joventut. Té per
objecte prestar serveis a la joventut, executar programes i gestionar els serveis que
l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, a més d’assessorar els
ens locals en polítiques de joventut.

3.3 Objectius generals del Pla local de Joventut
Els objectius generals del Pla Local de Joventut són:

3.4 Destinataris
El públic objectiu al qual s’adreça el PLJ el constitueixen els joves d’edats compreses
entre 12 i 29 anys. Tot i que la Llei 33/2010 de polítiques de joventut se centra en les
edats compreses entre els 16 i els 29 anys, en alguns aspectes s’ha ampliat la franja
fins els 12 anys, atès que alguna de les actuacions i serveis de joventut s’adrecen a la
població que ha començat l’educació secundària obligatòria.
Per aquest motiu i atenent a la diversitat d’edats, el PLJ treballa cadascuna de les
actuacions de manera segmentada, tenint en compte el públic al qual s’adrecen. S’ha
de tenir en compte que no totes les actuacions del Pla s’adrecen a tots els i les joves,
sinó que cadascuna es dissenya específicament per a un tram d’edat en concret.
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4. Els i les joves de la Garriga
A la Garriga viuen 3.036 joves d’edats compreses entre els 12 i els 29 anys, segons
dades del padró municipal d’habitants de 2017. El 51,28% dels quals són nois (1557) i
el 48,72% restant són noies.
La població jove representa el 18,99% de la població del municipi, un percentatge
més elevat que el del conjunt de la comarca i Catalunya, tal i com es pot observar al
següent gràfic.
Gràfic 1. Per relatiu de la població jove. La Garriga, Vallès Oriental i Catalunya. 2017.
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Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

La franja d’edat més nombrosa dins de la població jove és la de 15 a 19 anys (860
joves), si bé la distribució és força equilibrada, tal i com s’observa a la taula següent.
Taula 1. Nombre de joves per franges
d’edat La Garriga 2017.
Franges d’edat

Gràfic 2. Percentatge de població jove
per franges d’edat. La Garriga. 2017

N

De 12 a 14 anys

615

De 15 a 19 anys

860

De 20 a 24 anys

793

De 25 a 29 anys

768

Total joves

3036

25,30%

20,26%

28,33%

26,12%
De 12 a 14 anys
De 20 a 24 anys

De 15 a 19 anys
De 25 a 29 anys

Elaboració pròpia. Font: Idescat. Padró municipal d'habitants
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5. Eixos d’actuació, àmbits
d’intervenció, objectius i accions
El Pla Local de Joventut de la Garriga s’organitza en tres eixos i 6 àmbits d’actuació.

Cadascun d’aquests àmbits estableix uns objectius a assolir i unes actuacions per ferho possible.
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L’eix Viure a la Garriga inclou àmbits d’actuació importants pel desenvolupament
dels i les joves; la formació ,el treball i l’accés a l’habitatge. El diagnòstic realitzat
assenyala de forma recurrent la necessitat d’ampliar l’oferta formativa vinculada a
activitats esportives, i puntualment l’oferta relacionada amb indústria cultural (arts,
disseny, il·lustració, dansa, etc..) així com la necessitat d’adequar en la mesura del
possible l’oferta formativa existent a la demanda de professionals que reclamen les
empreses.
Pel que fa a l’àmbit de l’ocupació s’indiquen alguns aspectes a tenir en compte per a
millorar les activitats i serveis dirigits a l’ocupació dels joves que es relacionen amb la
possibilitat de fe programes formatius que tinguin un alt component pràctic, millorar el
suport i orientació que es dóna als joves que volen iniciar un negoci dins de la població
(assessorament i promoció de gent jove emprenedora) o millorar els canals de
comunicació per arribar a més joves quan es proposen accions formatives
especialitzades.
A partir d’aquesta anàlisi els objectius i actuacions del PLJ en els àmbits de la formació
i la inserció laboral són:
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Objectius

Projectes/Accions
Assessorament i orientació

Apoderar, orientar i acompanyar els i les
joves en el seu procés educatiu

Xerrades vivencials als INS
Centre obert- Atenció joves 12-.16
Programa de reforç escolar als instituts
Espai d’assessorament emocional
Curs de preparació CFGM

Ampliar l’oferta i donar resposta a les
diferents necessitats formatives

Programa de formació inicial (PFI)
Cursos de formació monogràfics
Projecte Acada
Programa de beques i ajuts per a joves
Formació sobre gènere
Transició escola treball

Apoderar, orientar i acompanyar a les
famílies en el procés de suport als seus
fills/es

Maletes de les famílies
Teràpia familiar
Beques de transport per joves estudiants

Fomentar la igualtat d’oportunitats en les
transicions educatives dels joves facilitant la
seva mobilitat
Facilitar recursos i eines per a la orientació
acadèmica i laboral del jovent

Xerrades sobre mobilitat
Mobilitat internacional
Tastet d’oficis
Acompanyament grupal
Acompanyament coaching per a joves
Club de feina

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves
per augmentar les seves oportunitats
d’accés al treball

Plans d’ocupació 2019
Projecte OIL
Emergeix Jove
Borsa d’ofertes

Facilitar recursos per l’accés a l’habitatge

Actuacions habitatge jove

Millorar els espais de coordinació per tal
d’optimitzar les accions destinades al jovent
en els seus processos de formació i
ocupació

Coordinació Oficina comarcal-SLO- Joventut
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EIX 1
Objectius

ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ
Educació i formació
General
Específic

Descripció

Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu
procés educatiu
Informar, assessorar i orientar en l’àmbit acadèmic i
laboral, mitjançant activitats a instituts, a l’equipament i a
nivell individual.

Nivell de prioritat

Amb el servei d’orientació i assessorament individual als i les joves es
facilita informació sobre itineraris acadèmics, estudis i aprenentatges,
relacionats o no amb un futur professional o laboral. Per exemple: ajuda en
la cerca de feina, com fer-se un cv, itineraris específics, etc. Aquest servei
es dóna des del Punt d’informació juvenil de dilluns a divendres de 16.00 a
20.00h (excepte dimecres)
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

17-20

21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
Joves voluntaris
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1

25-29

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Tècnica aux. De Joventut
Accés a internet, cercadors específics de formació i
ocupació (gencat.cat, queestudiar.cat, unportal.cat,
etc.), actualització i reciclatge de la tècnica.

Econòmics
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Nombre de consultes de nois
Nombre de consultes de noies
Xarxes socials, Casal de joves, fulletó PLEP, El Garric, web ajuntament i
passaclasses
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EIX 1
Objectius

XERRADES VIVENCIALS ALS INSTITUTS
Educació i formació
General
Específic

Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu
procés educatiu
Facilitar recursos i eines per a la orientació acadèmica i
laboral del jovent
Informar, assessorar i orientar en l’àmbit acadèmic i
laboral, mitjançant activitats a instituts o a l’equipament.

Descripció

Nivell de prioritat

S’organitzen xerrades vivencials als centres de secundària per a alumnes
de 4t d’ESO que pretenen donar un nou punt de vista dels cicles formatius,
sobretot a nivell d’itineraris, amb la finalitat de conscienciar de les
característiques implícites en els cicles formatius. Aquestes xerrades són
organitzades pel servei de joventut i es col·labora amb joves voluntaris que
han estudiat aquests cicles i expliquen la seva experiència en primera
persona.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals
Econòmics

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
Joves voluntaris
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1

25-29

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Tèc. Aux. Joventut
Joves estudiants i ex-estudiants de cicles formatius
Centres docents
50 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre de xerrades organitzades
Nombre de centres participants

Canals de difusió

Referents dels centres de secundària i el Garric
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EIX 1
Objectius

CENTRE OBERT- ATENCIÓ JOVES 12-16
Educació i formació
General

Oferir un instrument integral que doni els recursos i l’atenció educativa
necessària als infants i adolescents en situació de risc.
Realitzar una tasca preventiva fora de l’horari escolar, donant suport,
estimulant i potenciant el desenvolupament dels infants i adolescents,
la seva socialització i adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo.
Facilitar recursos i suport educatiu a les famílies dels infants
participants als centres oberts per tal de reforçar la seva funció com a
agent socialitzador.

Específic

Ser un recurs de detecció, prevenció i tractament de situacions de risc
Afavorir la socialització i la integració social dels infants i les seves
famílies en el seu entorn més proper.
Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que
afecten els seus fills/es.
Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i
l’escola.
Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament
de la personalitat de l’infant. Compensar dèficits socioeducatius.
Promoure habilitats socials bàsiques que afavoreixin la integració i
desenvolupament social.

Descripció

L’actuació consta de dues fases. En una primera fase es tractaria d’ampliar el
programa socio educatiu Petjades que fins ara arriba als 12 anys per tal
d’ampliar-lo als 16 anys.
En una segona fase caldria iniciar els treballs i estudis per poder instal·lar un
centre obert a La Garriga. Aquest anàlisi hauria de començar amb un estudi
econòmic de quin és el cost d’obrir un centre d’aquestes característiques. Un
centre obert per a infants, adolescents i joves és un servei diürn que realitzen
una tasca preventiva que donen 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 deficiències socioeducatives
de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el
treball en xarxa i amb la comunitat.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Nivell de
prioritat
Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals
Econòmics

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de
difusió

17-20

21-25

25-29

Lidera
Serveis Socials
Col·labora
Entitat i/o empresa que presti el servei
2019
2020
2021
2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Educadors/-es socials.Integradors/-es socials.
Local/Espai
Actualment el cost del projecte Petjades és 15000€.
Caldria fer un estudi per veure quin seria el cost d’un
centre obert (espai, empresa que prestarà el servei,
etc...)
Nombre de nois que participen /Nombre de noies que participen.
Els casos anirien derivats des de serveis socials.
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EIX 1
Objectius

PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR ALS INS
Educació i formació
General

Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu
procés educatiu

Específic

‐

‐
‐
‐

Treballar per al desenvolupament personal dels nois i
noies des de l’àmbit escolar, personal, familiar i
social.
Oferir als alumnes un espai favorable per a l’estudi.
Facilitar l’adquisició d’hàbits i habilitats socials.
Ajudar aquells alumnes amb dificultats en el seu
procés d’aprenentatge.

Nivell de prioritat

Espai de treball fora de l’horari escolar però complementari a l’institut, on
es busca consolidar aprenentatges i habilitats socials amb la participació
d’un equip de voluntaris socials. La idea es poder ampliar el programa de
reforç escolar. Actualment el programa s’adreça a 1r i 2n ESO i la proposta
seria poder ampliar a 3r i 4t ESO
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Descripció

Recursos

Canals de difusió

21-25

25-29

Lidera
Serveis Socials
Col·labora
Entitat La Garriga Societat Civil
2019
2020
2021
2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Voluntaris

Funcionals
Econòmics

Indicadors
d’avaluació

17-20

500 €

Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Nombre de voluntaris i voluntàries
Web, El Garric, Radi Silenci
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EIX 1
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat
Destinataris
Metodologia
Temporització

Recursos

ESPAI D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL
Educació i formació
General

Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu
procés educatiu
Específic
Donar suport i orientació emocional a joves majors de
16 anys veïns/es de la Garriga
Dotar als i les joves d’eines per a la gestió emocional
Organització de sessions inicialment individuals d’una hora de durada per
treballar eines de suport emocional orientació i resolució de conflictes.
1 (més prioritat)
12-16

Agents implicats

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Ensenyament
Col·labora
Diputació de Barcelona
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

Dos terapeutes, tècnica referent del projecte
Sala d’atenció,

Econòmics
Indicadors
d’avaluació

Aportació Ajuntament de la Garriga
Suport Diputació
Nombre de nois atesos
Nombre de noies ateses

Canals de difusió

Mitjans de comunicació, xerrades informatives

20

2022
2 3

4

CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CFGM
EIX 1
Objectius

Educació i formació
General
Específic

Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu
procés educatiu
Preparar per la continuïtat formativa
Afavorir l’accés a cursos de formació ocupacional de
nivell 2

Nivell de prioritat

Curs de preparació adreçat a persones que volen fer un cicle formatiu de
grau mitjà i no tenen el títol d’ESO. Preparació de la part comuna i de la
part específica d’arts plàstiques i disseny.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Descripció

Temporització

Recursos

17-20

21-25

Lidera
Àrea Ensenyament
Col·labora
Diputació de Barcelona
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tres professors, una tècnica referent, administratives

Funcionals

Espais, material fungible

Econòmics
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Quota d’inscripció
Aportació Diputació de Barcelona
Nombre d’alumnes inscrits ( nois i noies)
Nombre d’alumnes que assoleixen les proves
Garric, full PLEP; fulletons informatius, i pàgina web. Es fa difusió als
mitjans de comunicació (OAMC) de les activitats que es porten a terme
dins el projecte
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EIX 1
Objectius

PROGRAMA DE FORMACIÓ INICIAL (PFI)
Educació i formació
General

Ampliar l’oferta i donar resposta a les diferents
necessitats formatives

Específic

Descripció

Permetre el desenvolupament personal de l’alumne i
l’adquisició de competències bàsiques en l`àmbit
d’inserció social i laboral.
Desenvolupar i consolidar grau de maduresa personal
Proporcionar competències professionals de nivell 1
Preparar per la continuïtat formativa
Proporcionar orientació professional i acadèmica.
Implicar empreses en els processos d’aprenentatge
Fomentar i desenvolupar el principi d’igualtat
d’oportunitats.
Els PFI són programes de formació i inserció integrats per mòduls de
formació general, de formació professional i de pràctiques en empreses.

Nivell de prioritat
Destinataris

1 (més prioritat)
12-16
17-20

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

2
21-25

3 (menys prioritat)
25-29

Lidera
Àrea d’Ensenyament
Col·labora
Diputació de Barcelona
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Professors, tècnica de FO municipal, suport
administratiu
Funcionals
Material didàctic
Espais de l’àrea d’Ensenyament
Econòmics
Aportació de la Diputació de Barcelona
Subvenció del Departament d’Educació de la
Generalitat.
Nombre d’alumnes (nois i noies) que aproven el PFI
Grau de satisfacció dels alumnes
Garric, PLEP, fulletons, contacte instituts, punt joves de la comarca.
Es fa difusió als mitjans de comunicació (OAMC) de les activitats que es
porten a terme dins el projecte
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CURSOS DE FORMACIÓ MONOGRÀFICS
EIX 1
Objectius

Descripció

Educació i formació
General

Ampliar l’oferta i donar resposta a les diferents
necessitats formatives

Específic

- Oferir a les persones adultes de la Garriga diferents
propostes formatives que responguin a les demandes
detectades
- Afavorir la formació al llarg de la vida
- Garantir una oferta de cursos de qualitat amb un preu
assequible
- Facilitar la millora de les capacitats tant professionals
amb personals de les persones adultes del municipi

Nivell de prioritat
Destinataris

L’EME i l’EMAD organitzen cursos i tallers adreçats a persones adultes
que responguin a una necessitat formativa detectada al municipi. L’oferta
formativa del centre s’engloba en les àrees d’informàtica, idiomes, empresa
i lleure, així com tallers artístics.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)
12-16
17-20
21-25
25-29

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Lidera
Ensenyament
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Professorat, personal administratiu

Funcionals
Materials i aules
Econòmics
Es cobren quotes als alumnes
Nombre de jove (noi i noies) participants
Grau de satisfacció dels participants
Garric, full PLEP; fulletons informatius, i pàgina web. Es fa difusió als
mitjans de comunicació (OAMC) de les activitats que es porten a terme
dins el projecte
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PROJECTE ACADA
EIX 1

Educació i formació

Nivell de prioritat

Ampliar l’oferta i donar resposta a les diferents
necessitats formatives
Específic
Facilitar l’obtenció del títol de l’ESO
Reduir l’abandonament escolar
Millora l’autoestima
Descobrir ensenyaments professionals
Projecte d’escolarització compartida entre els centres de secundària i
l’EME d’adequació curricular per a alumnes de 4t d’ESO amb dificultats per
a tenir el títol de graduat. Participen alumnes de 4t d’ESO dels centres
Manuel Blancafort, Vil·la Romana i Sant Lluís que fan un currículum
adaptat als centres durant els matins. Dues tardes fan tallers a l’EME i
dues tardes fan activitats pràctiques en diferents equipaments i empreses.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Objectius

Descripció

Recursos

General

Funcionals

17-20

21-25

25-29

Lidera

Ajuntament de la Garriga (EME) i centres
de secundària amb conveni amb el
Departament d’Educació
Col·labora
Diputació de Barcelona fa aportació
econòmica. Empreses, entitats,
equipaments municipals, escoles de
primària acullen alumnes.
2019
2020
2021
2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Per part de l’Ajuntament : professorat, tècnica,
secretaria, consergeria
Per part dels centres : equips de psicopedagogia,
direcció.
Per part del departament d’Educació: inspecció i Equip
d’Assessorament Pedagògic
Espais (aula i tallers de l’àrea), material didàctic

Econòmics
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Ajuntament de la Garriga: Personal i material didàctic
Aportació de la Diputació de Barcelona dins el Catàleg
de recursos municipals
Nombre nois que obtenen el títol d’ESO
Nombre de noies que obtenen el títol d’ESO
Grau de satisfacció dels alumnes

Els alumnes venen derivats dels centres. Són ells que demanen el recurs.
Es fa difusió als mitjans de comunicació (OAMC) de les activitats que es
porten a terme dins el projecte
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EIX 1
Objectius

FORMACIÓ SOBRE GÈNERE
Educació i formació
General
Específic

Ampliar l’oferta i donar resposta a les diferents
necessitats formatives
-

-

Promoure una reflexió envers la diversitat
sexual, sexo afectiva i de gènere dins el món
juvenil
Reforçar els missatges en benefici de la igualtat
de gènere i contraris a les desigualtats
Formar a joves de manera específica i
professional sobre temes vinculats a la identitat i
la diversitat sexual perquè siguin ells mateixos
els qui puguin intervenir amb els seus iguals
Reflexionar sobre els estereotips i rols de gènere
que se'ns imposen socialment
i les seves conseqüències a nivell individual
Generar pensament crític enfront del binarisme
de gènere i analitzar les
desigualtats que genera per a “homes” i“dones”

Nivell de prioritat

Realització d’una estratègia de formació en l’àmbit del gènere adreçada a
joves de 16 a 22 anys. En el marc d’aquesta estratègia es farà:
- Formació a entitats que organitzen activitats i barres a festa major.
- Formació específica pel propi equip tècnic de joventut
- Formació d’agents de gènere
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Descripció

Recursos

17-20

21-25

25-29

Lidera
Joventut i Igualtat
Col·labora
Entitats de l’àmbit que puguin col·laborar
2019
2020
2021
2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Funcionals

Una tècnica de joventut i la tècnica d’Igualtat i
professionals d’entitats de l’àmbit
Espai on realitzar la formació
Material fungible per realitzar les activitats
Mitjans audiovisuals oportuns

Econòmics

3.000 € (pressupost 2020) o romanents

Indicadors
d’avaluació

Nombre de joves participants a la formació
Grau de satisfacció dels professionals i dels participants

Canals de difusió

Xarxes socials, Butlletí municipal
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PROGRAMA DE BEQUES I AJUTS PER A JOVES
EIX 1
Objectius

Descripció

Educació i formació
General

Garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans/-es,
posant especial atenció en el manteniment de llur
autonomia personal i promovent el desenvolupament de
les capacitats personals.
Específic
Potenciar la socialització i integració en la vida
associativa i cultural del municipi ( de menors i/o joves).
Aquesta actuació consta de dues fases. La primera fase fa referència a
aquells ajuts que ja es duen a terme ara, com per exemple les beques i
ajuts pel menjador escolar, compra de llibres i material escolar i
participació a activitats com ara el casal d’estiu que es tramiten des de
serveis socials.

Nivell de prioritat

En la segona fase caldria ampliar aquests ajuts per tal d’incloure l’accés a
activitats extraescolars, establir convenis amb entitats esportives o
l’exempció de pagament en equipaments municipals com ara l’escola de
musica.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

17-20

21-25

Lidera
Serveis socials i Esports
Col·labora
Joventut
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

1

2022
2 3

Tècnics/-es de les diferents àrees implicades: esports,
cultura, serveis socials, ensenyament.

Funcionals
Econòmics

25-29

5.000 € (pressupost 2020)

Pressupost destinat a beques i ajuts
Nombre de beneficiaris
Nombre d’activitats becades
Web, El Garric, xarxes socials, radi silenci.
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EIX 1
Objectius

MALETES DE LES FAMILIES
Educació i formació
General
Específic

Apoderar, orientar i acompanyar a les famílies en el
procés de suport als seus fills/es
- Facilitar recursos i criteris a les famílies per
acompanyar els seus fills i filles en el procés de tria
de l’itinerari formatiu en el pas cap a l’etapa post
obligatòria
- Ajudar a fer una tria d’itinerari fonamentada i
contribuir així a reduir el nombre de joves que
abandonen el sistema educatiu prematurament al 1r
curs d’estudis post obligatoris

Descripció

La Maleta de les Famílies és un programa de la Diputació de Barcelona,
realitzat en col·laboració amb els servei educatius de l’Ajuntament i dels
instituts d’educació secundària. El projecte s'adreça a famílies d'alumnes
d’educació secundària i s'emmarca en l'estratègia d'orientació per afavorir
la reducció de l'abandonament escolar prematur (AEP) i facilitar les
transicions educatives. A la Garriga el programa es concreta amb una
sessió informativa a les famílies.

Nivell de prioritat
Destinataris

1 (més prioritat)
12-16
17-20

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

2
21-25

3 (menys prioritat)
25-29

Lidera
EME, Joventut
Col·labora
Diputació, IES públics i privats
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2022
2 3

Personal tècnic i dinamitzadores de l’ entitat que fa la
presentació
Reserva de sala, impressió cartells,
Suport Diputació

Recursos

Funcionals
Econòmics

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Nombre de participants a la sessió
Centres de secundària
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EIX 1
Objectius

TERÀPIA FAMILIAR
Educació i formació
General
Específic

Apoderar, orientar i acompanyar a les famílies en el
procés de suport als seus fills/es
‐
Oferir un espai terapèutic a les famílies que
presenten problemàtiques lleugeres o greus en el
seu funcionament relacional.
‐
Oferir un espai de consulta, assessorament, diàleg,
orientació a aquelles famílies amb conflictes amb
menors i/o joves.

Nivell de prioritat

Programa de suport a les famílies per gestionar conflictes amb menors i/o
joves. Es tracta d’una teràpia dirigida per una psicòloga que dirigeix les
sessions per poder potenciar els recursos de cada família i desenvolupar
noves estratègies i maneres de comunicar-se.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Descripció

Temporització
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

17-20

21-25

25-29

Lidera
Serveis Socials
Col·labora
Entitat que presti el servei.
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2022
2 3

Funcionals

Personal de l’entitat presta el servei i tècnics/-es de
serveis socials
Espai per realitzar les sessions.

Econòmics

40h (10 mesos) 1.200 €

Recursos

Indicadors
d’avaluació

Nombre de famílies ateses
Grau de satisfacció de les famílies.

Canals de difusió

No hi ha difusió. Les famílies són derivades pels serveis socials
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EIX 1
Objectius

BEQUES DE TRANSPORT PER ESTUDIANTS
Educació i formació
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

Redacció i aprovació de les bases específiques que regulen ajuts al
transport per a joves que es troben en l’etapa post obligatòria i volen
continuar estudiant.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Fomentar la igualtat d’oportunitats en les transicions
educatives dels joves facilitant la seva mobilitat
.
Redacció i aprovació de bases específiques reguladores
dels ajuts al transport

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

2

17-20

21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Tècniques de joventut

Funcionals
Econòmics

3 (menys prioritat)

5.000 euros

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’ajuts tramitats

Canals de difusió

Web municipal, i xarxes, etc...
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25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

EIX 1
Objectius

XERRADES SOBRE MOBILITAT JUVENIL
Educació i formació
General
Específic

Fomentar la igualtat d’oportunitats en les transicions
educatives dels joves facilitant la seva mobilitat
Informar a estudiants de batxillerat sobre la mobilitat
internacional
Dinamitzar la informació per ampliar l’abast, en aquest
cas sobre estudiar o treballar a l’estranger, així com el
voluntariat i les estades internacionals.

Descripció

Nivell de prioritat

Organització de xerrades sobre com estudiar i treballar a l’estranger: es
realitza als centres de secundària per a alumnes de batxillerat. Es mostren
diferents opcions de mobilitat internacional; per a estudis i per a treballar,
per a voluntariats, turisme social, etc.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnica aux. De joventut.

Funcionals

Centres de secundària

Econòmics

No té cost

Indicadors
d’avaluació

Nombre de xerrades
Nombre de participants

Canals de difusió

Centres de secundària, El Garric
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4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

EIX 1
Objectius

IMPULS D’UNA NOVA ESTRATÈGIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Educació i formació
General

Fomentar la igualtat d’oportunitats en les transicions
educatives dels joves facilitant la seva mobilitat

Específic

Generar noves oportunitats de mobilitat entre els i les
joves que permetin generar noves sinèrgies i percaça de
sensacions en altres joves.
Donar la oportunitat a alguns joves a formar part d’una
experiència de mobilitat internacional.

Descripció

Nivell de prioritat

Des del servei de Punt d’informació juvenil estudiar la possibilitat de
desenvolupar una iniciativa de mobilitat internacional conjuntament amb els
centres d’ensenyament i la secretaria general de joventut.
Beca o similar.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Col·labora
2019
1 2 3 4

1

2020
2 3

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Tècnica auxiliar i tècnica de joventut

Funcionals
Econòmics

5.000 € (pressupost 2021)

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Web municipal, i xarxes, etc Canals de difusió habituals dels Instituts i el
departament d’ensenyament
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EIX 1
Objectius

Descripció

TASTET D’OFICIS
Ocupació
General

Facilitar recursos i eines per a la orientació acadèmica i
laboral del jovent

Específic

Fomentar la implicació del jovent en activitats per a
l’orientació acadèmica i laboral
Facilitar al jovent el coneixement d’un ofici des del punt
de vista conceptual i dinàmic, amb una experiència
pràctica de l’ofici en entitats i empreses del sector.

El tastet d’oficis pretén ser una eina per a la orientació juvenil, tant en
l’àmbit laboral com personal. Busca donar a conèixer un ofici des de la
vessant més conceptual i alhora amb un gran component experimental.
L’experiència permet al grup de joves aprendre un ofici de manera informal
com a experiència que amplia el seu autoconeixement. Això facilita la
orientació, i alhora també l’autoconfiança en una futura inserció laboral. Hi
ha 5 tastets diferents: cangur, pre-monitor/a, iniciació tècnic/a de so,
atenció al públic en botigues, cambrer/a Cada trimestre hi ha un o dos

tastets diferents. Per tant cada vegada es revisa el disseny de les sessions
teòriques, es fa sondeig d’on es poden fer les pràctiques, i cada final de
curs (de cada un dels tastets) es fa avaluació amb les persones participants
del curs, i amb qui hagi impartit les classes. per això he marcat el disseny,
la implementació i l’avaluació cada trimestre de l’any
Nivell de prioritat

1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals
Econòmics

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

25-29

Lidera
Joventut
Col·labora
Entitats i empreses
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

2022
2 3

Tècniques de joventut, professionals dels diferents
oficis per la tasca formativa
Empreses i entitats on fer les pràctiques
3.000 euros (professionals)
500 € (material)

Indicadors
d’avaluació

Nombre de nois participants
Nombre de noies participants

Canals de difusió

Web municipal, i xarxes socials, informació als instituts, etc
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EIX 1
Objectius

ACTIVITATS D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ A NIVELL GRUPAL
OCUPACIÓ I FORMACIÓ
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

Accions d’orientació i assessorament grupal, activitats monogràfiques o
puntuals per facilitar informació sobre itineraris acadèmics, estudis i
aprenentatges, relacionats o no amb un futur professional o laboral. Per
exemple: com fer un cv, vídeo-cv, entrevista de feina, etc.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Facilitar recursos i eines per a la orientació acadèmica i
laboral del jovent
Informar, assessorar i orientar en l’àmbit acadèmic i
laboral, mitjançant activitats per grups

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

Tècnica aux. Joventut, i en ocasions diferents
professionals que col·laboren

Funcionals

accés a internet

Econòmics

Sense cost

Nombre d’accions realitzades
Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Xarxes socials i casal de joves
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2022
2 3

4

EIX 1
Objectius

ACOMPANYAMENT COACHING PER A JOVES
Ocupació
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

L’actuació ofereix un espai de treball i de reflexió on els/les joves que
busquen feina puguin, a través de la metodologia del coaching i
l’acompanyament d’un/a coach, trobar els seus punts forts i punts febles,
coneguin recursos i tècniques per analitzar les seves competències i i
formulin un objectiu laboral i un pla d’acció.
L’únic requisit és la voluntarietat, i per tant, la predisposició per fer
un treball sobre les individualitats mateixes i passar a l’acció.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per
augmentar les seves oportunitats d’accés al treball
Adquirir recursos per posicionar-se de la forma més
òptima possible davant del context laboral actual.
Reconèixer el seu sistema únic de creences i valors que
té un efecte directe, limitant o possibilitant, sobre
l’assoliment dels seus objectius.
Aprendre tècniques per la gestió de les emocions davant
de situacions complicades dins l’àmbit professional i/o
personal.
Definir un objectiu laboral i un pla d’acció adequat a cada
participant.

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
SLO
Col·labora
Joventut
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Personal Tècnic SLO, Personal Tècnic extern

Funcionals

Espais i sales municipals

Econòmics

Partida pròpia de l’SLO i subvenció Diputació de
Barcelona

Indicadors
d’avaluació

Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Valoració global >7 sobre 10 (continguts, utilitat, durada,etc)

Canals de difusió

Web municipal, Club de feina, portal XALOC, Garric i Radio Silenci
Xarxes Socials.
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EIX 1
Objectius

CLUB DE FEINA
Ocupació
General
Específic

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per
augmentar les seves oportunitats d’accés al treball
- Posar a l’abast les ofertes municipi i rodalies a través
aplicatius com Xaloc i Feina activa
-

Assessorament directe envers la cerca de feina

-

Realitzar autocandidatures a ofertes de treball,
vinculant-se a elles

-

Oferir suport per preparar-se entrevistes de treball

Nivell de prioritat

Espai permanent habilitat per realitzar la recerca activa de feina. Permet
consultar i apuntar-se a les ofertes, consultar l’oferta formativa tant privada
com pública i rebre assessorament dels tècnics de l’SLO
Es tracta d’un espai obert on no cal demanar hora per accedir si estàs
registrat com a usuari a l’SLO
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Descripció

Temporització

Recursos
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

17-20

21-25

Lidera
SLO
Col·labora
joventut
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Tècnics SLO
Espai habilitat àrea de promoció econòmica

Econòmics

Partida pròpia de l’SLO

1

2022
2 3

Nombre de nois atesos
Nombre de noies ateses
Vinculació ofertes, directament als aplicatius habilitats .Queda registrat
l’activitat realitzada a l’aplicatiu Xaloc.
Pàgina web municipal, diputació de Barcelona xarxa Xaloc
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PLANS D’OCUPACIÓ 2019
EIX 1
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat

Ocupació
General

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per
augmentar les seves oportunitats d’accés al treball
Específic
- Realitzar projectes d’interès general i social per al
municipi.
- Aconseguir entrar en el mercat de treball mitjançant
un contracte de treball d’una ocupació que pot
esdevenir la primera feina
Acció de foment de l’ocupació que comporta la contractació directa de
persones aturades del municipi per tal de que pugin millorar la seva
ocupabilitat. Es tracta d’un acció de pla de xoc envers persones aturades
del municipi en recerca de feina i amb dificultats per accedir al mercat de
treball.
1 (més prioritat)

2

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats

Lidera
Col·labora

Temporització

Recursos

1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals
Econòmics

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

3 (menys prioritat)
21-25

2019
2 3

25-29

SLO
Tots les àrees que acullen els plans i
recursos humans
2020
2021
2022
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

Tècnics del SLO i de les àrees acollidores de plans
Despatxos i oficines, materials de la unitat operativa de
serveis
Partida de R Humans i subvenció de la Diputació de
Barcelona

-Presentació de la candidatura
- Superació del procés de selecció
-Nombre de joves contractats
-Nivell d’absentismes/- si hi ha hagut abandonaments
-BOPB, web municipal, club de feina, portal de transparència i e-tauler.
Garric i Radio Silenci
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EIX 1

PROJECTE OIL (OCUPACIÓ EN L’INDÚSTRIA LOCAL)
PROJECTE INDÚSTRIA 4.0 -2019-2020Ocupació

Nivell de prioritat

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per
augmentar les seves oportunitats d’accés al treball
Específic
‐
Treballar amb les empreses la participació i
incorporació de persones
‐
Formar i preparar a les persones participants pel seu
accés al mercat de treball en els sectors de metall,
automoció, logística.
Projecte per millorar la ocupabilitat de les persones participants per
accedir al mercat de treball o mantenir una feina en el sector industrial.
Sectors treballats: Automoció, metall i logística
Es forma als participants i es fan unes pràctiques formatives i
posteriorment es subvencionen els contractes de treball.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Objectius

Descripció

General

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Funcionals
Econòmics

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

17-20
21-25
25-29
a partir de 18
anys
Lidera
Servei local d’ocupació
Col·labora
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2022
2 3

Tècnics del SLO
Espais habilitats del SLO
Conveni de col·laboració al projecte amb el consell
comarcal

-Tutories de seguiment als demandants derivats
-Assistència i finalització dels cursos de formació
-Assistència entrevistes de treball
-Número de contractes de treball
pàgina web, club de feina, garric, web diputació i consell comarcal
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EIX 1
Objectius

PROJECTE EMERGEIX JOVE
Ocupació
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

L’actuació pot oferir un ventall ampli d’accions que permetin, als/les joves
que cerquen feina, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la definició del
projecte professional, la identificació de competències i el posicionament
de la seva candidatura en el mercat, amb assessorament de les empreses
del territori.
Es tracta d’un curs en format de 5 tallers consecutius molt pràctics i
dinàmics. Tot i que és preferible que els/les joves facin el circuit sencer,
excepcionalment podran incorporar-se més endavant prèvia valoració de
l’equip de l’Ajuntament. Un dels requisits serà que, abans d’incorporar-se,
hagin rebut per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament la informació clau
dels tallers previstos.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per
augmentar les seves oportunitats d’accés al treball
Identificar competències transversals claus que demana
el mercat de treball.
Elaborar el CV per competències i la seva BIO (opcional).
Analitzar les ofertes de feina que es troben en el mercat
de treball.
Practicar la simulació d’un procés de selecció per
competències (dinàmiques grupals, entrevista grupal,
entrevista individual.
Construïr una estratègia de recerca de feina a través de
diferents vies (autocandidatura, networking, xarxes
socials).

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
SLO
Col·labora
Joventut
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Personal Tècnic SLO, Personal Tècnic extern

Funcionals

Espais i sales municipals

Econòmics

Partida pròpia de l’SLO i subvenció Diputació de
Barcelona

4

Nombre de persones interessades
Nombre de participants
Assistència
Nombre d’insercions laborals o formatives
Web municipal, Club de feina, portal XALOC, Garric i Radio Silenci, Xarxes
Socials.
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EIX 1
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat

BORSA D’OFERTES INFORMAL
Ocupació
General

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per
augmentar les seves oportunitats d’accés al treball

Específic

Apropar l’oferta laboral de la comarca al jovent de la
Garriga

Cerca i recull d’ofertes laborals (formals i informals) de la
comarca per oferir-la als i les joves
1. Buidatge d’ofertes laborals a les xarxes socials i a l’equipament,
facilitar el buidatge a joves
2. Borsa del Tastet d’Oficis, per a facilitar-la a persones que puguin
necessitar joves que han cursat algun dels cursos del tastet.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnica aux. Joventut

Funcionals

Documents de la borsa i de les ofertes.

Econòmics

No té cost

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’ofertes

Canals de difusió

Xarxes socials i Casal de joves
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4

1

2022
2 3

4

EIX
Objectius

Descripció

ACTUACIONS HABITATGE JOVE
Habitatge
General

Facilitar que les persones joves tinguin accés a
l’habitatge.

Específic

-

Facilitar que les persones joves puguin accedir a
habitatges de lloguer.
- Afavorir que les persones jove puguin mantenir
l’habitatge de lloguer.
L’accés de les persones joves a l’habitatge és clau pel seu procés
d’emancipació. Les dificultats d’accés a l’habitatge es deuen a: baix nivell
d’ingressos de les persones joves, feines inestables; lloguers cars i
dificultat d’accés per les condicions: poca oferta, fiances altes i es demana
estabilitat laboral i d’ingressos. Des de l’àrea d’habitatge es facilitarà
informació i suport als joves així com es promourà l’accés a habitatges per
joves en les noves promocions. Els plans d’ordenació urbanística municipal
i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la construcció
d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels
objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent
al 30% dels sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova
implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20%
del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial
de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que
determini com a equivalents la normativa en matèria d’habitatge.

Nivell de prioritat

1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Àrea d’Habitatge
Col·labora
Àrea de Joventut
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2022
2 3

4

Tècnic d’Habitatge a ½ jornada. Personal Joventut
Àrea d’Habitatge.
Punt d’Informació d’Habitatge.

Econòmics
Indicadors
d’avaluació

-

Canals de difusió

-

Nombre de joves que han anat a l’Àrea d’Habitatge o al Punt
d’Informació Juvenil sol·licitant informació o ajuts en temes d’habitatge.
Nombre de joves que han obtingut ajuts per al pagament del lloguer de
l’Agència de l’Habitatge.
Nombre de joves que han obtingut l’ajut pel foment de l’accés a
l’habitatge de l’ajuntament.
Nombre de joves inscrits a la Borsa d’habitatge municipal.
Nombre de joves que hagin accedit a un habitatge de la Borsa
d’habitatge municipal.
Mitjans municipals: web, xarxes socials...
Cartelleria.
Informació específica de l’Àrea d’Habitatge.
Campanya de difusió conjunta Habitatge / Punt d’Informació habitatge.
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EIX 1
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat

ACCIONS AMB CONSELL COMARCAL, OFICINA JOVE I SERVEI
LOCAL D’OCUPACIÓ
Ocupació
General

Coordinar tasques i activitats per a donar més cobertura
al col·lectiu de joves
Específic
Realització d’activitats de forma conjunta per a incidir en
diferents necessitats específiques de l’àmbit laboral del
jovent
1. Per complementar la tasca més formativa del tastet d’oficis, la tècnica
del SLO ofereix una xerrada sobre les competències relacionades amb
els diferents oficis.
2. Realitzen des del SLO activitats pràctiques sobre la inserció laboral, on
el col·lectiu jove també hi és inclòs.
3. Participació a la Fira Guia’t organitzada pel Consell comarcal
4. Col·laboració dels tècnics del consell comarcal i l’oficina jove en
activitats del Tastet d’Oficis, i altres accions puntuals a l’equipament.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

2

17-20

21-25

25-29

Lidera
Joventut
Col·labora
SLO, consell comarcal i oficina jove
2019
2020
2021
2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Tècnica SLO, de l’Oficina Jove, del Consell Comarcal i
de Joventut

Funcionals
Econòmics

3 (menys prioritat)

No té cost

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’accions realitzades

Canals de difusió

Xarxes socials i casal de joves
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Xerrades vivencials als Instituts
Centre obert- atenció joves 12-16
Programa de reforç escolar als INS
Espai d’assessorament emocional
Curs de preparació CFGM
Programa de formació inicial (PFI)
Curs de formació monogràfics
Projecte ACADA
Formació sobre gènere
Programa de beques i ajuts per a joves
Maletes de les famílies

Altres

Igualtat

Participació

Comunicació

Serveis
socials

Cultura

Esports

SLO

Educació

AMB QUI COOPERAR

Joventut

25 a 29

21 a 25

17 a 20

EDAT PRIORITÀRIA

12 a 16

3

2022

2

2021

1

Assessorament i orientació

2020

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

TEMPORITZACIÓ

2019

PRIORITAT

Teràpia familiar
Beques de transport per estudiants
Xerrades sobre mobilitat juvenil
Estratègia mobilitat internacional
Tastet d’oficis
Orientació i assessorament grupal
Coaching per a joves
Club de feina
Plans d’ocupació 2019
Projecte OIL
Emergeix jove
Borsa d’ofertes informal
Actuacions habitatge jove
Accions amb CCVO , oficina jove i SLO
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Altres

Igualtat

Participació

Comunicació

Serveis
socials

Cultura

Esports

SLO

Educació

AMB QUI COOPERAR

Joventut

25 a 29

21 a 25

2022

3

2021

2

2020

1

2019

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

EDAT PRIORITÀRIA

17 a 20

TEMPORITZACIÓ

12 a 16

PRIORITAT

Actuació

2019
1T

2T

3T

2020
4T

1T

Assessorament i orientació
Xerrades vivencials als Instituts
Centre obert- atenció joves 12-16
Programa de reforç escolar als INS
Espai d’assessorament emocional
Curs de preparació CFGM
Programa de formació inicial (PFI)
Curs de formació monogràfics
Projecte ACADA
Formació sobre gènere
Programa de beques i ajuts per joves
Maletes de les famílies
Teràpia familiar
Beques de transport per estudiants
Xerrades sobre mobilitat juvenil
Estratègia mobilitat internacional
Tastet d’oficis
Orientació i assessorament grupal
Coaching per a joves
Club de feina
Plans d’ocupació 2019
Projecte OIL
Emergeix jove
Borsa d’ofertes informal
Actuacions habitatge jove
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2T

3T

2021
4T

1T

2T

3T

2022
4T

1T

2T

3T

4T

L’eix 2, Gaudir a La Garriga agrupa aquelles actuacions adreçades a millorar l’oferta
esportiva, cultural i de lleure dels i les joves. Tot i que el municipi compta amb
diversitat d’oferta per a totes les edats , la franja de joves de 12 a 18 anys és el
col·lectiu que presenta més necessitat d’alternatives d’oci i lleure. La presència de
grups de joves adolescents pel carrer, alguns dels quals adopten conductes de risc o
generen conflictes , cal abordar-la des d’una perspectiva socio educativa per la qual
cosa esdevé molt important l’aproximació a aquests grups de joves i l’articulació d’un
conjunt de respostes que permetin connectar-los amb alternatives més saludables. En
aquesta línia la millora en la detecció i la millora dels espais de treball amb joves
esdevenen reptes de futur que cal anar afrontant en els propers anys. Els objectius i
actuacions del PLJ en aquest àmbit són:
Objectius
Ampliar i millorar els espais de treball amb
joves

Projectes/Accions
Educador de carrer
Nou espai jove a Can Luna
Taula interdepartamental joves al carrer

Articular una proposta d’activitats de lleure
que doni resposta a les necessitats del
jovent

Programació de tallers al casal
Concerts (Oci nocturn gran format)
La Garriga nits d’estiu ( oci nocturn petit format)
Terror

Facilitar l’accés a l’oferta cultural per part
dels joves

Anem al teatre a secundària

Promoure l’exercici físic i la pràctica de
l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable

Lliga juvenil,d’estiu

Carnet imprescindible

Activitat esportiva nocturna
Activitats esportives d’aventura
Promoció de les pistes esportives d’accés lliure
Casal multiesportiu

Fomentar l’adquisició de coneixements,
d’hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut del jovent

Programa C17

EIX 2
Objectius

EDUCADOR DE CARRER
Oci i lleure
General

Ampliar i millorar els espais de treball amb els joves

Específic

Millorar la detecció de necessitats en grups de joves
adolescents
Establir vincles amb els joves a través de la intervenció
en medi obert

Descripció

El treball en medi obert a través de la figura d’un educador de carrer
permetrà aproximar-se i contactar amb grups de joves que es troben a
l’espai públic. L’objectiu d’aquesta intervenció és detectar necessitats dels
joves i articular una resposta socio educativa a través de:
‐
‐
‐

Nivell de prioritat

Oferir alternatives d’oci i lleure connectant amb el casal de joves,
entitats o equipaments esportius
Treball amb les famílies
Treball amb els centres educatius
1 (més prioritat)

2

3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats
Trimestral

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

21-25

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Educador de carrer

Funcionals
Econòmics

Estudiar la possibilitat del suport de diputació i /o
Generalitat.
En una primera fase estudiar la viabilitat de la acció amb
el Servei Local d’ocupació
Pressupost 2020

Indicadors
d’avaluació

Contractació de l’educador

Canals de difusió

No procedeix
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EIX 2
Objectius

NOU ESPAI JOVE A CAN LUNA
Oci i lleure
General

Ampliar i millorar els espais de treball amb els joves

Específic

Identificar les necessitats d’espais de treball amb joves
Definir un pla d’usos i funcionament del futur espai jove
de Can Luna

Descripció

Nivell de prioritat

En una primera fase, caldrà impulsar un estudi entorn quines són les
necessitats d’espai que té el servei de joventut per poder articular una
resposta eficient a les necessitats dels joves. L’elaboració d’una pla d’usos
que defineixi les activitats i espais necessaris que tenen els i les joves
hauria de permetre planificar millor un futur trasllat del Casal de joves al
nou equipament de Can Luna.

1 (més prioritat)

2

3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats
Trimestral

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Funcionals
Econòmics

21-25

5.000 €

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió
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25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

EIX 2
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat

TAULA INTERDEPARTAMENTAL JOVES AL CARRER
Oci i lleure
General

Ampliar i millorar els espais de treball amb els joves

Específic

En una primera fase generar un espai de treball per crear
un pla de treball transversal i comunitari per tal de
treballar amb els i les joves i les seves necessitats.
Treballar amb els grups de joves de 14 a 20 anys que es
troben al carrer com a espai de punt de trobada

Creació d’una taula interdepartamental que inclogui: ensenyament, esports,
joventut, pla de drogues, servei local, policia local i tots els serveis i/o àrees
municipals que puguin estar vinculades als i les joves d’aquestes
característiques.
En una segona fase incloure altres agents: comunitat educativa, ampas,
Grups de joves...etc, realitzar una diagnosi mitjançant treball al carrer
(acció educador de carrer) generar accions dins d’un Pla d’acció
comunitari.
2

1 (més prioritat)

3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats
Trimestral

Lidera
Joventut
Col·labora
Altres àrees municipals
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

21-25

Tècnics i tècniques municipals.

Funcionals
Econòmics

Inicialment sense cost.

Indicadors
d’avaluació

Creació de la taula
Nombre d’agents participants

Canals de difusió

No procedeix
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25-29

4

1

2022
2 3

4

EIX 2
Objectius

PROGRAMACIÓ DE TALLERS AL CASAL
Oci i lleure
General

Articular una proposta d’activitats de lleure que doni
resposta a les necessitats del jovent

Específic

Millorar, augmentar i fer més participativa l’oferta d’oci
juvenil a la Garriga per tal que els i les joves de la Garriga
tinguin una oferta d’oci més diversificada i adequada a
les seves necessitats reals.
Copsar noves necessitats i establir sinergies amb grups
potencials de joves. Detectar nous grups i acompanyar
cap a l’associacionisme i la participació

Descripció

Nivell de prioritat

Programació trimestral de cursos i tallers del casal de joves, cursos que es
fan a mida dels i les joves, captant els seus interessos i creant grups de
participació segons l’interès, les activitats que es realitzen al casal de joves
també són activitats vinculades a grups de joves, algunes són propostes de
l’Àrea també.
1 (més prioritat)

2

3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats
Trimestral

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

21-25

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècniques auxiliars

Funcionals

Espai del Casal de joves

Econòmics

Pressupost joventut casal de joves: 10500 euros

Nombre de tallers i cursos organitzats
Nombre de nois inscrits als cursos i tallers
Nombre de noies inscrites als cursos i tallers
Grau de satisfacció dels i les participants
Xarxes socials i casal de joves
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4

EIX 2
Objectius

Descripció

CONCERTS (OCI NOCTURN GRAN FORMAT)
Oci i lleure
General

Articular una proposta d’activitats de lleure que doni
resposta a les necessitats del jovent

Específic

Fomentar la participació de les entitats juvenils i
augmentar el grau de col·laboració amb l’ajuntament

Nivell de prioritat

Coorganització de concerts de gran format conjuntament amb entitats de
joves
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

17-20

21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Àrea de Joventut

Funcionals

Pavellons, espais a l’aire lliure

Econòmics

20.000 €

2021
2 3

Nombre de demandes realitzades per les entitats
Nombre de concerts organitzats
Grau d’implicació per part de les entitats en la organització
web, xarxes, casal joves
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4

1

2022
2 3

4

3
EIX 2
Objectius

LA GARRIGA NITS D’ESTIU (OCI NOCTURN PETIT FORMAT)
Oci i lleure
General

Articular una proposta d’activitats de lleure que doni
resposta a les necessitats del jovent

Específic
Descripció
Nivell de prioritat

Fomentar la participació activa de les entitats juvenils del
poble així com sinèrgies entre entitats.
Cicle d’activitats culturals de petit format que s’organitza els dissabtes de
juliol.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Tècnica de joventut
Infraestructura municipal
Espais municipals

Econòmics
10.000 euros
Nombre d’activitats organitzades
Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Implicació en la organització de les activitats per part de les entitats.
web, xarxes, casal joves
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4

EIX 2
Objectius

TERROR
Oci i lleure
General
Específic

Descripció
Nivell de prioritat

Dinamitzar el grup de joves del terror per oferir al poble
activitats contretes entorn el terror.
Fomentar la participació de joves en activitats del poble

Organització d’activitats en relació a la temàtica del terror, tenint com a
activitat estrella el túnel del terror que es realitza per la castanyada.
1 (més prioritat)

2

3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats
Trimestral

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

21-25

25-29

4

1

2021
2 3

Tècniques auxiliars
Espai per poder realitzar les activitats
Material divers

Econòmics
2.000 euros
Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Grau de satisfacció
Xarxes socials, web municipal, Butlletí municipal
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4

1

2022
2 3

4

EIX 2
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat
Destinataris
Metodologia
Temporització

PROGRAMA ANEM AL TEATRE A SECUNDÀRIA
Cultura
General

Facilitar l’accés dels joves a l’oferta cultural

Específic

Facilitar l’accés al teatre als adolescents

Ajudar a crear l’interès de les arts escèniques als
adolescents de 12 a 16 anys dels IES
Un cop a l’any i en el curs que es decideixi quan es disseny es realitzarà
una obra de teatre programada expressament des de l’àrea de cultura i
ensenyament pels adolescents dels IES

1 (més prioritat)
12-16

Agents implicats

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Àrea de Cultura
Col·labora
Àrea d’ensenyament
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2022
2 3

Tècnica de Cultura, tècnica d’ensenyament i personal
del teatre per l’execució dels espectacles

Funcionals

Teatre de la Garriga

Econòmics

4000€ anuals per programació directe als IES

Enquesta al final de l’espectacle
A partir del programa de venda d’entrades del teatre indagant si hi ha
hagut adolescents que han tornat al teatre dins la programació estable
Xarxes socials i IES
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4

EIX 2
Objectius

CARNET IMPRESCINDIBLE
Cultura
General

I Facilitar l’accés dels joves a l’oferta cultural

Específic

Incrementar el públic jove al Teatre de la Garriga
Oferir espectacles per al públic jove de 14 a 26 anys

Descripció

Nivell de prioritat
Destinataris
Metodologia
Temporització

Recursos

Reforçar la comunicació del carnet imprescindible que es va crear l’any
2005 per tal que fos més fàcil i econòmic pels joves de 14 a 26 anys anar
al Teatre de la Garriga
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)
12-16

Agents implicats

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

17-20

21-25

Lidera
Àrea de Cultura
Col·labora
Àrea de joventut
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2022
2 3

Tècnica de cultura i OAM àrea de joventut

Funcionals
Econòmics

Una part del pressupost d’impremta per fer el nou
disseny del carnet

Indicadors
d’avaluació

Recompte del carnets que es sol.liciten

Canals de difusió

Xarxes socials, IES, Casal de joves, Bar del Teatre
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4

EIX 2
Objectius

LLIGA JUVENIL D’ESTIU
Esport
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

Organització d’una lliga d’equips de futbol sala, a la pista nº1, les tardes
del mes de juliol
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a
elements essencials per al manteniment d’una vida
saludable
Organitzar un Torneig d’Estiu de Futbol Sala per joves de
la Garriga

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Esports
Col·labora
Joventut
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Àrea de Joventut-Empresa Externa

Funcionals

Pista nº1

Econòmics

600 €

Nombre d’equips participants
Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Mitjans propis de l’Ajuntament( web, xarxes, casal joves...)
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4

1

2022
2 3

4

EIX 2
Objectius

ACTIVITAT ESPORTIVA NOCTURNA COM ALTERNATIVA D’OCI
Esport
General
Específic

Descripció
Nivell de prioritat

Obertura d’alguna instal·lació esportiva en horari nocturn per tal d’oferir
una alterativa d’oci saludable. Estaria dinamitzada per joventut.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a
elements essencials per al manteniment d’una vida
saludable
Que el jovent pugui fer pràctica esportiva pel vespre dins
de les instal·lacions esportives municipals: futbol sala,
bàdminton..

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
Esports
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Empresa externa

Funcionals

Poliesportiu de C.Noguera/C.Violí

Econòmics
1.000 €
Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Grau de satisfacció
Mitjans propis de l’Ajuntament( web, xarxes, casal joves...)
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4

1

2022
2 3

4

ACTIVITATS ESPORTIVES D’AVENTURA
EIX 2
Objectius

Descripció
Nivell de prioritat

General

Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a
elements essencials per al manteniment d’una vida
saludable
Específic
Sortides al medi natural; escalada, curses muntanya,
orientació...
Explorar la possibilitat de programar activitats esportives d’aventura
(escalada, curses d’orientació, etc ) per intentar atraure a joves.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Canals de difusió

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Esports
Col·labora
Joventut
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Empresa externa-Centre Excursionista

Funcionals

Medi natural a l’entorn del municipi

Econòmics
Indicadors
d’avaluació

2

2.000 €

Nombre d’activitats organitzades
Nombre de nois participants
Nombre de noies participants
Grau de satisfacció
Mitjans propis de l’Ajuntament( web, xarxes, casal joves...)
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4

1

2022
2 3

4

EIX 2
Objectius

PROMOCIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES D’ACCÈS LLIURE
Esport
General
Específic

Descripció
Nivell de prioritat

Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a
elements essencials per al manteniment d’una vida
saludable
Promoure l’ús de les pistes poliesportives exteriors
municipals

Fer campanyes de promoció d’ús de les pistes esportives d’accés lliure
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Funcionals

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

25-29

Lidera
Esports
Col·labora
Comunicació, joventut
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

2022
2 3

Àrea Joventut
Pista ca n’illa, Pista nº1, pistes exteriors C.Noguera

Econòmics
Indicadors
d’avaluació

Nombre d’accions de promoció realitzades

Canals de difusió

Mitjans propis de l’Ajuntament( web, xarxes, casal joves...)
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4

EIX 2
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat

CASAL MULTIESPORTIU A L’ESTIU
ESPORTS
General

Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a
elements essencials per al manteniment d’una vida
saludable
Específic
• Promoure la convivència i el respecte mutu
• Afavorir la participació a les dinàmiques de grup
• Fer gaudir dels jocs, tallers i sortides
• Fomentar la cooperació a través dels jocs
esportius
• Afavorir l’acollida en el grup de nois i noies amb
NEE
El casal multiesportiu és una programació d’activitats lúdiques i esportives,
que s’ofereix des de l’última setmana de juny fins el 31 de juliol. L’horari és
de 9 a 13h, amb l’opció de serveis complementaris d’acollida i de
menjador. El casal es portar a terme a centres educatius de primària
(rotatori).
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16
10-14

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Àrea d’Ensenyament
Col·labora
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Director/a, equip de monitoratge i vetlladors/es.

Funcionals

Centres educatius, piscina, espai de la Garriga i altres

Econòmics

Propis de l’Ajuntament i quotes de les famílies

Indicadors
d’avaluació

Número d’inscripcions, número de famílies satisfetes, número d’objectius
assolits, número d’incidències,...

Canals de difusió

Cartell, díptic, web i xarxes socials de l’Ajuntament, radio Silenci, VOTV.
Blog de l’empresa.
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4

EIX
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGUES I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Salut i lleure
General

Fomentar l’adquisició de coneixements, d’hàbits i
conductes que contribueixin a la promoció de la salut del
jovent
Específic
- Realitzar actuacions preventives i de reducció de
riscos adreçades a l’alumnat.
- Incorporar a la comunitat educativa en les accions de
prevenció.
- Promoure accions preventives de reducció de riscos
en contextos d’oci nocturn.
- Impulsar estratègies de prevenció i promoció d’abast
comunitari.
- Incorporar a la comunitat educativa en les accions de
prevenció i promoció.
- Promoure accions preventives i de promoció de la
salut en espais de lleure.
- Promoure accions de promoció de la salut.
El Pla ofereix diferents serveis adreçats a adolescents i joves, famílies i
professionals:
•Xerrades i tallers als Instituts de Secundària i Centres de joves.
•Campanyes divulgatives i accions de sensibilització social en les
celebracions dels dies mundials i altres campanyes.
•Assessorament, derivacions i formació als professionals de les
diferents àrees i recursos municipals que ho sol•licitin.
•Programa de mesures educatives alternatives les sancions
administratives segons la llei 4/2015 (multes per consum i tinença de
cànnabis a la via pública).
•Tarda C17. Espai adreçat a informar i assessorar al voltant de les
drogues, la sexualitat, l’alimentació i la promoció d’hàbits saludables
prioritzant la població juvenil, però obert a tota la població.
•Coordinació i seguiment de casos amb el Serveis Socials
•Servei d’Informació i Assessorament sobre Drogues “SIAD” a famílies,
amics, AMPAs, etc.
•Assessorament, informació, atenció individualitzada via TIC
(WhatsApp, correu electrònic, telèfon mòbil, web)
•Protocols de Detecció i intervenció en casos de consum de drogues
als Centres Educatius de Secundària dels municipis de La Garriga,
L’Ametlla del Vallès i Les Franqueses.
•Intervenció i seguiment de casos d’alumnes derivats dels IES.
• Accions de prevenció i reducció de danys i riscos en espais d’oci
nocturn (Bus Nocturn, Estand informatiu, Protocol de barres,
Dispensació gratuïta de menjar, Gestió de conflictes en espais d’oci
nocturn).
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Pla C17
Col·labora
Joventut
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Tècnica del Pla C17
Despatx, mòbil, portàtil
Sala d’entrevistes
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25-29

4

1

2021
2 3

4

1

2

3

4

Econòmics

Espai on realitzar les formacions
Material fungible per realitzar les activitats
Mitjans audiovisuals oportuns
Centres docents
Carpa i material associat
62.585,06€ Total dels 5 ajuntaments.
Dels quals 11.525,34€ són aportació de La Garriga més
un extra de 5.000€ per tallers als IES municipials.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'actuacions implementades/nombre de participants.
Nombre de tallers als IES, d’assessoraments a joves, d’assessoraments a
familiars, de menors adherits als Protocols, d’assessoraments a
professionals, de casos atesos de serveis socials, de campanyes, etc.

Canals de difusió

Xarxes socials, Casal de joves, fulletó PLEP, El Garric, web ajuntament.
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Educador de carrer
Nou espai jove a Can Luna
Taula interdepartamental joves al carrer
Programació de tallers al casal
Concerts (oci nocturn)
La Garriga Nits d’estiu
Terror
Anem al teatre a secundària
Carnet imprescindible

Altres

Participació

Comunicació

Serveis socials

Cultura

Esports

SLO

Educació

AMB QUI COOPERAR

Joventut

25 a 29

21 a 25

17 a 20

EDAT PRIORITÀRIA

12 a 16

3

2022

2

2021

1

2020

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ: OCI I LLEURE I
ESPORTS

TEMPORITZACIÓ

2019

PRIORITAT

Lliga juvenil d’estiu
Activitat esportiva nocturna
Activitats esportives d’aventura
Promoció de les pistes esportives
Casal multiesportiu a l’estiu
Programa C17

63

Altres

Igualtat

Participació

Comunicació

Serveis socials

Cultura

Esports

SLO

Educació

AMB QUI COOPERAR

Joventut

25 a 29

21 a 25

17 a 20

EDAT PRIORITÀRIA

12 a 16

3

2022

2

2021

1

2020

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ: OCI I LLEURE I
ESPORTS

TEMPORITZACIÓ

2019

PRIORITAT

TEMPORITZACIO DE LA IMPLEMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS EIX 2: GAUDIR A LA GARRIGA

Actuació

2019
1T

2T

3T

2020
4T

1T

Educador de carrer
Nou espai jove a Can Luna
Taula interdepartamental joves al carrer
Programació de tallers al casal
Concerts (oci nocturn)
La Garriga Nits d’estiu
Terror
Anem al teatre a secundària
Carnet imprescindible
Lliga juvenil d’estiu
Activitat esportiva nocturna
Activitats esportives d’aventura
Promoció de les pistes esportives
Casal multiesportiu a l’estiu
Programa C17
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2T

3T

2021
4T

1T

2T

3T

2022
4T

1T

2T

3T

4T

L’eix 3, participar a la Garriga engloba dos àmbits importants. D’una banda la
informació i comunicació. Es valora la necessitat de reforçar la visibilitat de les
polítiques de joventut i en aquest sentit es defineixen diferents actuacions adreçades a
millorar a la difusió, la informació i la comunicació amb els i les joves.
D’una altra banda és vol incidir en crear cultura participativa entre les joves de manera
que progressivament es vagin implicant i corresponsabilitzant cada vegada més dels
temes que els afecten.
Els objectius i actuacions en aquest àmbit són:
Objectius

Projectes/Accions
Difusió del PIJ

Donar a conèixer les eines i els recursos
que té el municipi i la comarca adreçats a
les persones joves

Apartat jove la web municipal
Campanya de comunicació jove
Apartat jove al web de participació
Participació jove al pressupost municipal
Taller dinàmic sobre participació 1r ESO
Formació de delegats i delegades

Fomentar la cultura participativa i la
predisposició del jovent per adoptar

Dinamització al casal de joves i instituts

posicions més actives, compromeses i

Xerrades sobre voluntariat

critiques amb el seu entorn

Consell d’adolescents
Servei comunitari
Comissió jove de Festa Major
Consell sectorial d’associacions

Promoure l’associacionisme i les diverses
formes de participació i organització
col·lectiva del jovent

Suport associacionisme

EIX 3
Objectius

DIFUSIO DEL PIJ
Comunicació
General
Específic

Descripció
Nivell de prioritat

Donar a conèixer les eines i els recursos que té el
municipi i la comarca adreçats a les persones joves
Donar un nou impuls al PIJ i posar en valor la tasca que
s’hi fa

Impuls de noves accions de difusió i comunicació dels serveis que ofereix
el PIJ per tal que la població jove conegui el recurs.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Funcionals

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
Premsa OAMC
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1

25-29

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Econòmics
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

1.500 €
Nombre d’accions realitzades

Web, butlletí municipal, xarxes socials corporatives, correu a les ampes de
les escoles i instituts, difusió oral a escoles i instituts, cartells
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EIX 3

APARTAT JOVE AL WEB MUNICIPAL
Comunicació

Nivell de prioritat

Donar a conèixer les eines i els recursos que té el
municipi i la comarca adreçats a les persones joves
Específic
Disposar de tots els serveis i programes de Joventut en
un sol lloc
Donar oportunitat al jovent d’introduir-se al món de
l’ajuntament/administració
Donar oportunitat als pares i mares de conèixer les
polítiques de joventut i els serveis del Casal de Joves
En una primera fase construir dins les possibilitats del web municipal un
apartat informatiu amb els serveis, activitats i programes de l’Àrea de
joventut. Seria molt interessant, en una segona fase, construir una web,
enlloc d’un apartat, molt més dinàmica amb icones i informació més
funcional (canviaria la temporització i la necessitat de recursos)
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Objectius

Descripció

Temporització

General

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

17-20

21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
Premsa OAMC
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1

25-29

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Tècniques de joventut i comunicació. Departament
d’informàtica
Empresa externa en la segona fase

Funcionals
Econòmics

3.000 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre de visites
Actualització de continguts

Canals de difusió

Web, butlletí municipal, xarxes socials corporatives, correu a les ampes de
les escoles i instituts, difusió oral a escoles i instituts, cartells
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EIX 3
Objectius

CAMPANYA DE COMUNICACIÓJOVE
Comunicació
General
Específic

Descripció
Nivell de prioritat

Donar a conèixer les eines i els recursos que té el
municipi i la comarca adreçats a les persones joves
‐
Fer visible la tasca de l’Àrea de Joventut
‐
Millorar la comunicació tan interna com externa de
l’Àrea per tal de donar rellevància a les polítiques de
joventut a la Garriga.
‐
Que els joves i els pares i mares de joves coneguin
l’oferta municipal
‐
Difusió d’activitats però també de programes.
‐
Estudi previ de canals adequats i disseny de
microcampanyes

Aprofitant la redacció del pla local generar una campanya publicitària que
permeti donar a conèixer tot el que s’està fent en polítiques de joventut i els
diferents serveis, programes, projectes i accions que es porten a terme.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Funcionals
Econòmics

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
joventut
Col·labora
Comunicació
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1

25-29
x
2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Àrea de comunicació
3.000 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’accions i publicacions realitzades

Canals de difusió

Web, butlletí municipal, xarxes socials corporatives, correu a les ampes de
les escoles i instituts, difusió oral a escoles i instituts, cartells
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EIX 3
Objectius

APARTAT JOVE AL WEB DE PARTICIPACIÓ
Comunicació
General
Específic

Descripció
Nivell de prioritat

Caldrà definir conjuntament amb l’àrea de joventut quina informació volem
que hi hagi (el PLJ, el consell d’adolescents, comissió de festa major,...)
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Donar a conèixer les eines i els recursos que té el
municipi i la comarca adreçats a les persones joves
Millorar la comunicació entre l’Ajuntament i la Ciutadania
amb una plataforma de fàcil accés on el ciutadà pugui
trobar i consultar processos participatius oberts i antics.
També òrgans de participació.
Disposar d’un apartat pels joves en aques aplataforma

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Àrea de participació
Col·labora
Àrea de jovnetut
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Àrea de participació, àrea de joventut

Funcionals

Espai web

Econòmics

Contractació d’una empresa externa pel disseny i
assessorament tècnic de la web (ja està pagat amb
pressupost 2018)

Indicadors
d’avaluació

Nombre de visites

Canals de difusió

Xarxes socials, web, Garric i radio municipal

69

4

EIX 3
Objectius

PARTICIPACIÓ DELS JOVES AL PRESSUPOST PARTICIPATIU
Participació
General
Específic

Fomentar la cultura participativa i la predisposició del
jovent per adoptar posicions més actives, compromeses i
critiques amb el seu entorn
‐
Acostar i fer partícip a la ciutadania del municipi en el
procés d’elaboració dels pressupostos
Promoure la participació de joves (associats i no
associats) per tal d’aconseguir una correcte
representació d’aquest col·lectiu al llarg de tot el
procés.

‐

Descripció

Nivell de prioritat

Caldrà consensuar amb l’empresa que guanyi la licitació la proposta
metodològica per tal que en les propostes de filtratge es contemplin les
dels joves. Es mirarà pel 2019 sinó pel 2020.
Actualment ja es va a fer un taller de propostes al Casal i des del Casal es
promou la participació als Instituts. Es preveu mantenir el taller i incloure’n
un de priorització.
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

25-29

Lidera
Àrea de Participació ciutadana
Col·labora
Àrea de Joventut
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2022
2 3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Àrea de Participació, àrea de joventut

Funcionals

Trobades al Casal de joves

Econòmics

Amb els mateixos recursos econòmics es pot fer, no hi
hauria increment.

Quantitat i qualitat de propostes joves
Nombre de nois participants als tallers
Nombre de noies participants als tallers
Nombre de joves que voten
El mateixos que s’utilitzen pels pressupostos participatius, els canals que
tingui l’àrea de joventut.
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4

EIX 3
Objectius

TALLER DINÀMIC SOBRE PARTICIPACIÓ A 1R ESO
Participació
General

Fomentar la cultura participativa i la predisposició del
jovent per adoptar posicions més actives, compromeses i
critiques amb el seu entorn

Específic
Descripció
Nivell de prioritat

Fer arribar als joves la importància de la participació
ciutadana
Es dissenyarà un taller/activitat a l’escola / Institut per tal de fer saber què
vol dir quan parlem de participació ciutadana
1 (més prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

25-29

Lidera
Àrea de participació ciutadana
Col·labora
Àrea d’ensenyament
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2022
2 3

Empresa externa i Àrea de participació ciutadana

Funcionals
Econòmics

Cal preveure pressupost pel 2020 o amb el romanent
del 2019 incrementar el pressupost de l’àrea de
participació. Cost aproximat: 4.000€ (1.000€ pel
disseny i 3.000€ per les sessions a les escoles /
instituts)

Indicadors
d’avaluació

Nombre de sessions sol·licitades pels centres
Nombre de joves participants

Canals de difusió

El llibret que realitza l’àrea d’ensenyament i correus electrònics a les
escoles.
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4

EIX
Objectius

FORMACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES
Participació
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

Fomentar la participació i la implicació dels delegats i
delegades a l’institut
Donar a conèixer els drets i deures dels delegats i
delegades
Fomentar la participació a l’institut
Fer veure que el paper dels delegats i delegades és
fonamental per la bona convivència del centre

Formació per a delegats i delegades dels dos instituts i l’escola Sant Lluís,
estructurada en tres sessions, una per trimestre, utilitzant una metodologia
participativa i dinàmica.
1 (més prioritat)

2

3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats
Trimestral

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

Temporització

Recursos

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

21-25

Canals de difusió

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Tècniques auxiliars
Espai a cada Institut per poder realitzar la formació
Material fungible

Econòmics
Indicadors
d’avaluació

25-29

No té cost
Nombre de delegats i delegades participants
Valoració amb els centres de secundària i amb el grup de delegats i
delegades.
Correus amb referents de cada centre i entre delegats i delegades
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4

EIX
Objectius

XERRADES SOBRE VOLUNTARIAT
Participació
General
Específic

Descripció
Nivell de prioritat
Destinataris
Metodologia
Temporització

Recursos

Facilitar recursos i eines per a la participació juvenil en
l’àmbit informal
Apropar experiències que facilitin el coneixement de les
diferents formes de voluntariat, motivant així a la inserció
a aquest camp.

Xerrades sobre voluntariat als centres de secundària per a alumnes de
batxillerat. Pretenen donar un punt de vista dels diferents tipus de
voluntariat que poden exercir, ja sigui a nivell local o a nivell internacional.
1 (més prioritat)
12-16

Agents implicats

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

2

17-20

3 (menys prioritat)
21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
Joves voluntaris
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1

25-29

2021
2 3

4

1

2022
2 3

Funcionals

Tèc. Aux. Joventut
Persones voluntàries amb diferents experiències
A vegades projecció de powerpoint

Econòmics

50 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre de xerrades organitzades
Nombre de centres participants

Canals de difusió

Contacte amb instituts
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EIX
Objectius

CONSELL D’ADOLESCENTS
Participació
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

Impulsar i possibilitar la participació dels adolescents, per
incidir en la política del poble
• Aprendre a participar, dialogar i consensuar
• Proposar accions concretes per millorar i
transformar el poble
• Representar el seu grup d’iguals
• Promoure l’esperit crític, la implicació i el
compromís en els afer col·lectius

És un òrgan de participació on el nois i noies podran exercir el seu dret a
participar, expressa les seves idees i pensaments, i on podran proposar
accions concretes per transformar el seu poble. Aquest any s’ha iniciat
amb nois i noies de 1r i 2n d’ESO dels centre de secundària (institut Vil.la
Romana, institut Manuel Blancafort, escola Sant Lluís Gonçaga i ISCAT).
En els propers anys s’incorporaran representants de 3r i 4t d’ESO.
Les trobades són mensuals.
1 (més prioritat)

2

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats

Lidera
Col·labora

Temporització

Recursos

1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals
Econòmics

Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

3 (menys prioritat)
21-25

2019
2 3

25-29

Ensenyament
Joventut
Participació
Altres àrees segons propostes que es
treballin
2020
2021
2022
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

Dues dinamitzadores (externes)
Tècnica d’Ensenyament
Sala de plens, ordinador, projector, material fungible i
varis espais de la Garriga
Propis de l’Ajuntament i subvenció de la Diputació de
Barcelona

Número d’objectius assolits, número d’usuaris satisfets, número d’àrees
que fan consultes, número d’encàrrecs de l’equip de govern, grau
realització acords propostes, existència trobada retorn proposta i temps de
la idea a l’execució.
Cartell, díptic, web i xarxes socials de l’Ajuntament, radio Silenci, VOTV.
Altres canals que estan per definir amb els nois i noies del consell.
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EIX
Objectius

DINAMITZACIÓ AL CASAL DE JOVES
Participació
General

Específics

Millorar, augmentar i fer més participativa l’oferta d’oci
juvenil a la Garriga per tal que els i les joves de la Garriga
tinguin una oferta d’oci més diversificada i adequada a
les seves necessitats reals.
Realitzar la programació de tallers i activitats que es duen
a terme al Casal de Joves, de la manera més
participativa possible i fent que l’espai sigui divers, per tal
que el pugui fer servir un gran nombre de joves.
Fomentar la participació dels i les joves en les diferents
activitats que es poden realitzar al poble

Nivell de prioritat

La dinamització al casal de joves fa referència a aquelles iniciatives i
estratègies que impulsa la dinamitzadora del Casal per empodoerar els
propis joves en les seves propostes. Quan un grup de joves té un interès
concret, es facilita suport i acompanyament perquè es puguin organitzar i
responsabilitzar de l’activitat.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Descripció

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

17-20

21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

4

1

Tècniques auxiliars àrea de joventut

Recursos

Funcionals

Indicadors
d’avaluació

Econòmics
Partida casal de joves activitats. 10500 euros
Nombre d’activitats realitzades
Valoració de les activitats
% d’implicació per part dels i les joves en aquestes.

Canals de difusió

2022
2 3

Casal de joves, pavellons i pistes esportives, espais a
l’aire lliure, skateparc

Mitjans propis de l’Ajuntament( web, xarxes, casal joves...)
Mitjans propis àrea de joventut
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4

EIX
Objectius

Descripció

Nivell de prioritat
Destinataris
Metodologia

Temporització

SERVEI COMUNITARI
Participació
General

Fomentar la cultura participativa i la predisposició del
jovent per adoptar posicions més actives, compromeses i
critiques amb el seu entorn
Específic
• Incrementar la participació en actuacions de l’àmbit
públic a escala municipal
• Desenvolupar la creativitat artística
• Sensibilització i actuacions de respecte al medi
ambient
• Transmissió de l’experiència als iguals i als alumnes
de la generació posterior
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament per impulsar el servei comunitari en el municipi. El Servei
Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències
bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i
ciutadana.
Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria
escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en
joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu
coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà
des de la pràctica.
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)
12-16

Agents implicats

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Canals de difusió

21-25

25-29

Lidera

Departament d’Ensenyament
Institut Vil.la Romana
Col·labora
Ajuntament de la Garriga
Entitats del poble
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Funcionals

Professorat de l’institut
Responsables d’entitats
Tècnics de l’Ajuntament que acullen alumnes
Diversos espais de la Garriga

Econòmics

Sense cost

Recursos

Indicadors
d’avaluació

17-20

2022
2 3

4

Número d’alumnes participants projectes ajuntament, grau de coneixement
de l’àmbit en que es desenvolupa l’acció, grau d’acompliments dels
objectius del projecte, capacitat de recollir i transmetre l’experiència, grau
de satisfacció dels tècnics i responsables entitats que han acollit
alumnes,...
Web institut i Ajuntament, xarxes socials,acte de presentació al poble,
mitjans de comunicació locals (ràdio Silenci, VOTV, Garric), exposicions
orals a 3r i 4t d’ESO
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EIX
Objectius

COMISSIÓ JOVE DE FESTA MAJOR
Participació
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

Destinataris
Metodologia
Temporització

Fomentar la cultura participativa i la predisposició del
jovent per adoptar posicions més actives, compromeses i
critiques amb el seu entorn
Implicar als joves en el disseny i la organització de la
Festa Major
Integrar als diferents col·lectius de joves, al marge de que
puguin estar vinculats a alguna associació, per tal de
proposar i organitzar activitats d’interès de la seva franja
d’edat.

Des de fa anys, la Festa Major de la Garriga està organitzada pel
consistori. La voluntat i la demanda de la ciutadania van en la direcció de
fer la Festa més participativa i oberta a la ciutadania. Tot i que
l’ajuntament ha creat un consell d’infants i un consell d’adolescents (12-16
anys) els quals ja fan propostes d’activitats de Festa Major la voluntat
municipal és crear una comissió jove que pugui formular propostes i
coresponsabilitzar-se de l’organització de la festa major.
1 (més prioritat)
12-16

17-20

Agents implicats

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos
Funcionals

3 (menys prioritat)

2
21-25

Lidera
Àrea de joventut
Col·labora
Àrea de Cultura
2018
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Canals de difusió

-

4

1

2021
2 3

Tècnica de Joventut, tècniques auxiliars de joventut i
tècnica de Cultura
Àrea de Joventut i Àrea de Cultura

Econòmics
Indicadors
d’avaluació

25-29

Nombre d’entitats participants
Nombre de joves no associats participants
Nombre d’activitats proposades
Nombre d’activitats organitzades
Nombre d’activitats realitzades
Xarxes socials
Mitjans municipals
Informació específica de l’Àrea de Joventut
Informació al casal de Joves
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4

CONSELL SECTORIAL D’ASSOCIACIONS
EIX
Objectius

Participació
General
Específic

Descripció

Nivell de prioritat

Promoure l’associacionisme i les diverses formes de
participació i organització col·lectiva del jovent
‐
Promoure l’associacionisme
‐
Fomentar un espai de trobada amb les entitats dels
diferents sectors

Crear un consell o comissió d’associacions, on hi hagi un parell
d’associacions de cada àmbit /àrea per tal de promoure actuacions de
manera conjunta i promoure la relació entre elles. (exemple: decidir si es fa
la Fira d’entitats, definir la formació per les entitats,...)
1 (més prioritat)

2

Destinataris

12-16

17-20

Metodologia

Agents implicats

Lidera
Col·labora
1

Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Funcionals

3 (menys prioritat)
21-25

2019
2 3

Àrea de participació ciutadana
És transversal, ja que afecta a totes les
àrees que tenen entitats
2020
2021
2022
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Sala de plens

Econòmics
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

Creació del Consell
Nombre de reunions del Consell
Nombre d’entitats joves participants
Correus electrònics, xarxes socials, web, radio municipal
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25-29

EIX

SUPORT ASSOCIACIONISME
Participació

Nivell de prioritat

Promoure l’associacionisme i les diverses formes de
participació i organització col·lectiva del jovent
Específics
Donar suport econòmic i tècnic a les entitats juvenils per
a les seves activitats. Consolidar la posició de les entitats
juvenils dins del compendi d’entitats municipals
Signatura de convenis específics de col·laboració entre les entitats juvenils
i l’ajuntament.
Gestió de les subvencions
1 (més prioritat)
2
3 (menys prioritat)

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

Objectius

Descripció

Temporització

Recursos
Indicadors
d’avaluació
Canals de difusió

General

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

17-20

21-25

Lidera
Joventut
Col·labora
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3

25-29

4

1

2021
2 3

Tècnica de joventut

Funcionals
Econòmics
10.000 euros
Nombre d’activitats subvencionades
Mitjans propis de l’Ajuntament( web, xarxes, casal joves...)
Mitjans propis àrea de joventut
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4

1

2022
2 3

4

Apartat jove al web municipal
Campanya de comunicació jove
Apartat jove al web de participació
Participació jove al pressupost participatiu
Taller sobre participació a 1r ESO
Formació de delegats/des
Xerrades sobre voluntariat
Consell d’adolescents

Altres

Participació

Comunicació

Serveis socials

Cultura

Esports

SLO

Educació

AMB QUI COOPERAR

Joventut

25 a 29

21 a 25

17 a 20

EDAT PRIORITÀRIA

12 a 16

3

2022

2

2021

1

Difusió del PIJ

2020

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: INFORMACIÓ I
PARTICIPACIÓ

TEMPORITZACIÓ

2019

PRIORITAT

Dinamització al casal de joves
Servei comunitari
Comissió jove de Festa Major
Consell sectorial d’associacions
Suport associacionisme
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Altres

Participació

Comunicació

Serveis socials

Cultura

Esports

SLO

Educació

AMB QUI COOPERAR

Joventut

25 a 29

21 a 25

17 a 20

EDAT PRIORITÀRIA

12 a 16

3

2022

2

2021

1

2020

ÀMBIT D'INTERVENCIÓ: INFORMACIÓ I
PARTICIPACIÓ

TEMPORITZACIÓ

2019

PRIORITAT

TEMPORITZACIO DE LA IMPLEMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS EIX 3: PARTICIPAR A LA GARRIGA

Actuació

2019
1T

2T

3T

2020
4T

1T

Difusió del PIJ
Apartat jove al web municipal
Campanya de comunicació jove
Apartat jove al web de participació
Participació jove al pressupost participatiu
Taller sobre participació a 1r ESO
Formació de delegats/des
Xerrades sobre voluntariat
Consell d’adolescents
Dinamització al casal de joves
Servei comunitari
Comissió jove de Festa Major
Consell sectorial d’associacions
Suport associacionisme
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2T

3T

2021
4T

1T

2T

3T

2022
4T

1T

2T

3T

4T

6.

Implementació del pla local de
joventut

6.1 L’arquitectura del Pla
El Pla ha de contemplar l’arquitectura necessària per implementar les polítiques de
joventut partint dels principis i criteris de

qualitat, transformació, transversalitat i

participació.
Aquest repte es concreta en diferents nivells de treball:

Àmbit polític
•

Ple municipal
El Ple municipal de La Garriga és el màxim òrgan de decisió del Pla Local de
Joventut. Està format per: alcaldessa, regidors/es de l’equip de govern i regidors/es
de l’oposició. El Ple municipal és l’encarregat d’aprovar el Pla local de joventut.

•

Regidoria de joventut
Dins l’estructura municipal, el servei de joventut de La Garriga es situa en
l’’organigrama municipal en la Regidoria de Joventut.
El lideratge polític del PLJ correspon a la Regidoria de Joventut, que estableix amb
la resta de regidories una política de joventut transversal a tota l’organització
municipal, amb una definició clara de les directrius d’acció en aquest àmbit i un
treball transversal coordinat.
El conjunt de les polítiques municipals destinades a la joventut, per tant, es
desenvolupen des de cada regidoria: educació, serveis socials, desenvolupament
local, etc. i és des d’aquests àmbits des d’on s’executen.
Aquesta transversalitat de les polítiques de joventut hauran de ser assumides per
tant en l’equip de govern i serà la regidoria de joventut la responsable de traslladar
a aquest espai els debats i decisions que calgui prendre.
Per fer-ho possible, la regidoria de joventut plantejarà incloure 1 cop l’any de
manera ordinària el seguiment del PLJ de La Garriga en l’ordre del dia de la junta
de govern local.

Àmbit tècnic
-

L’equip de joventut compta amb un equip format per:

o

Tècnic mig de joventut (categoria professional A2) amb una dedicació del
80% de la jornada. És la referent tècnica de joventut encarregada de garantir
que s’incorpora la perspectiva jove i es tira endavant el PLJ. És la responsable
tècnica de l’implementació de les actuacions, de la direcció i coordinació dels
serveis i equipament específic de joventut. És l’encarregada de convocar i
organitzar la Taula tècnica de joventut.

o

Tècnica auxiliar informadora (categoria professional C1) amb dedicació
del 66% de la jornada És la tècnica especialista en la recerca , processament i
difusió de la informació i l’assessorament al jove i al seu entorn. També és
responsable de la dinamització juvenil, sent una peça clau en la detecció de
demandes.

o

Tècnica auxiliar dinamitzadora (categoria professional C1)

amb dedicació

del 66% de la jornada i funcions de dinamitzadora juvenil.

Com es pot observar la dedicació actual de les components de l’equip tècnic no és
completa. En el Pla local anterior la dedicació era complerta mentre que la situació
actual és que totes tres tenen una reducció horària.
•

Taula tècnica de joventut :

Per poder desenvolupar les tasques i funcions que té encomanat l’equip de joventut es
fa necessari organitzar un espai de seguiment i coordinació interna. Aquesta taula està
formada pels tres membres de l’equip, es reuneix de forma periòdica en funció de les
necessitats de cada moment i quan s’escau incorpora la direcció política a través del
regidor/a de joventut.
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Tal i com s’ha indicat els recursos de l’equip de joventut es veuen molt limitats atès
que les tres persones de l’equip es troben en situació de reducció horària. Això fa que
calgui redefinir les tasques i reorganitzar la feina per poder atendre les necessitats
prioritàries.
Per fer aquesta reorganització s’ assignarà un responsable a cada servei de joventut
per tal que aquesta persona vetlli per la consecució dels objectius de cada projecte,
acció i programa de cada servei.
La coordinació tècnica amb la resta d’àrees i serveis municipals implicats en el
desenvolupament del PLJ s’articula a través de la taula tècnica transversal.

•

Taula tècnica transvesral:

L’objectiu d’aquesta taula és compartit informació i estratègies,

coordinar,

desenvolupar i fer el seguiment de les actuacions relacionades amb els diferents
àmbits del PLJ. Es reunirà de manera periòdica un mínim de dos vegades l’any i està
formada per tècnics responsables de:
-

Servei de joventut

-

Serveis socials

-

Servei d’esports

-

Servei d’ educació

-

Servei local d’ocupació

-

Servei de participació

-

Servei de comunicació

-

Servei d’habitatge
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Àmbit del jovent
•

Consell d’adolescents

S’aprofitarà el Consell d’adolescents com espai de participació i interlocució amb els
adolescents per tal de fer el seguiment del Pla jove. Per aquest motiu un cop l’any es
revisarà l’estat d’aquelles actuacions més vinculades als joves adolescents per tal que
puguin fer-ne el seguiment i propostes de millora.

•

Taula d’entitats jove

Una vegada l’any es convocarà a totes les entitats juvenils o que tenen molta
presència de joves per tal que facin el seguiment i avaluació del Pla local de joventut.

•

Fòrum jove

Una vegada l’any es valorarà la possibilitat de convocar un Fòrum jove obert on es
convidi als joves del poble a valorar alguns aspectes del Pla local de joventut. Aquest
fòrum obert es concep com un espai que combini la vessant lúdica i la vessant
participativa per arribar al màxim de joves del municipi.

6.2 Recursos econòmics
Els recursos que l’Ajuntament de La Garriga destina al desenvolupament de les
polítiques de joventut són d’una banda els recursos que des de diferents àrees es
destinen a la població jove de manera inespecífica i d’una altra banda els recursos
específics que es destinen a través del servei de joventut, encarregat de liderar i
impulsar aquestes polítiques. Cadascuna de les fitxes d’actuació identifica els recursos
humans , funcionals i econòmics necessaris per desenvolupar-les. En aquest apartat
però, volem destacar els recursos propis del servei de joventut que es destinen al
desenvolupament de les polítiques de joventut.
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Les Polítiques de Joventut municipals es financen amb:
- Aportacions municipals
- Subvencions de la Generalitat de Catalunya
- Subvencions de la Diputació de Barcelona
- Aportacions a determinats programes pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental
En la següent taula es pot veure quin és el pressupost de l’Àrea de joventut i la el
percentatge que representa del global del pressupost municipal. Cal tenir en compte,
però, que el que es destina a polítiques de joventut no és només el pressupost del
servei de joventut sinó que també caldria incloure les partides que altres àrees
destinen a actuacions adreçades als joves. També es pot observar com el pressupost
per l’any 2019 ha augmentat respecte el pressupost de l’any anterior
Pressupost municipal. Ajuntament de La Garriga
Any 2019
•

Pressupost total Ajuntament: 18.230.016 €

•

Pressupost àrea de joventut (sense capítol I):
162.120€

•

Percentatge: 0,89 %

Font de les dades: Ajuntament de La Garriga

Pressupost global de joventut.. Ajuntament de La Garriga
Any 2018
Capítol II

Any 2019
104.462 €

144.620 €

10.000 €

15.000 €

Capítol VI

34.000 €

2.500 €

Total

148.462 €

162.120 €

Capítol IV

Font de les dades: Ajuntament de La Garriga
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6.3 Seguiment i avaluació
L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’impacte que ha tingut
el Pla globalment, però també cadascuna de les actuacions de tots els programes que
el conformen. Més concretament, avaluar un Pla Local de Joventut vol dir emetre
judicis de valor sobre diversos aspectes d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva efectivitat,
la seva eficiència, la seva cobertura, etc.
A fi de fer polítiques de joventut de qualitat, adaptades als joves, proactives, diverses,
flexibles i innovadores, cal introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques de
joventut que duen a terme tots els agents implicats. Quan parlem d’avaluació, entenem
una planificació de l’eina que vagi més enllà dels mecanismes tradicionals per analitzar
si s’han assolit els objectius fixats. Hem d’observar el perquè i les causes que han fet
que s’assolissin o no els objectius. Avaluar significa millorar els projectes i les
actuacions, i implica transformació i canvi dels aspectes que sigui necessari
(organització, professionals, recursos ...).
Així doncs l’avaluació ha de servir per:
• Facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats).
• Millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme.
• Explicar millor el que fem i per què (comunicar).
• Justificar les despeses i millorar la distribució de recursos.
• Motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva).
• No perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última).
• Treballar amb una actitud pro-activa i no reactiva davant de la realitat dels
joves.
• Millorar els programes i les actuacions.
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Per això apostem per fer un avaluació continua i compartida on l’anàlisi de la
informació i els judicis de valor els fan diferents agents del municipi, i s’intenta trobar
una conclusió que integri les diferents visions. Entenem que és l’opció que millor
garanteix la implicació de joves, entitats i professionals en el Pla Local de Joventut i
permet minimitzar els focus d’oposició als projectes i treure a la llum els conflictes
latents, perquè l’objectiu és integrar-los al Pla.
El seguiment i avaluació del Pla Local de Joventut es farà en els diferents nivells de
responsabilitat i tenint en compte la pròpia estructura organitzativa. Per tant, es farà
seguiment en els diferents nivells:
-

Comissió de Seguiment polític del Pla Local de Joventut

-

Taula tècnica de joventut

-

Taula tècnica transversal

-

Consell d’adolescents

-

Taula d’entitats jove

L’avaluació del Pla local de joventut es farà en diferents moments:
-

Anualment: Es farà el seguiment de cadascuna de les actuacions
recollides al Pla. Per aquest motiu és recolliran les dades identificades en
cada actuació (indicadors d’avaluació) per tal que al finalitzar l’any es pugui
disposar de la informació bàsica per a l’avaluació. En cadascuna de les
fitxes d’actuació s’identifica el trimestre de l’any en que es durà a terme
l’avaluació.
o

Anualment es convocarà una sessió de treball amb cadascuna de
les taules per analitzar el desenvolupament i execució de les
diferents actuacions. La iniciativa de la convocatòria partirà de la
tècnica de joventut.

o

Una vegada a l’any es farà una reunió de treball especifica de
seguiment del Pla local de joventut amb la regidora de joventut. A
partir d’aquest seguiment la regidoria valorarà la necessitat o no
d’elevar alguna pregunta o proposta a l’equip de govern o al ple de
l’ajuntament.
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o

El seguiment al Consell d’adolescents i a la Taula d’entitats jove es
convocarà una vegada l’any on es convidarà a debatre o aprofundir
en algun aspecte concret del Pla més enllà de fer un seguiment
general.

-

Globalment. En finalitzar la vigència del Pla es durà a terme l’avaluació del
Pla local de joventut. Hi ha molts aspectes del Pla Local de Joventut que es
podrien avaluar globalment. Volem però que la nostra avaluació sigui
realista i eficient per la qual cosa hem prioritzat alguns temes i algunes
metodologies per desenvolupar-les.

Què haurem d’avaluar?

Com hem de fer l’avaluació?

Grau d’implementació

Accions programades i
executades

Grau de transversalitat

Paper del servei de joventut

Paper dels diferents agents

Grau d’implicació i participació

Grau de compliment dels
objectius fixats

Valoració de la continuitat
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Grau d’implementació :
-

El Pla local de joventut recull actuacions que s’ha de desenvolupar al llarg dels
diferents anys de vigència i amb una temporització determinada. Per aquest
motiu en primer lloc caldrà avaluar quines actuacions s’han executat i quines
no i per quin motiu.

Accions programades

Accions executades
2019

2020

2021

Observacions

2022

Nom actuació

Grau d’implicació i participació:
-

El grau d’implicació i participació dels diferents agents en cadascuna de les
accions és un aspecte interessant a tenir en compte. En aquest sentit, ens
referim tant a la participació dels agents encarregats de desenvolupar aquelles
actuacions, com el grau de participació i resposta dels joves destinataris. Per
aquest motiu cadascuna de les fitxes d’actuació identifica clarament l’agent
responsable de liderar l’actuació i els agents que col·laboren. Quan es dugui a
terme l’avaluació, per tant, caldrà valorar de quina manera s’ha liderat el
projecte i quin paper i implicació han tingut els diferents agents col·laboradors.
Nom Actuació

Avaluació

Aspectes a
millorar

Lideratge de l’actuació
Grau

implicació

dels

diferents

Bo

Regular

Millorable

Bo

Regular

Millorable

agents

Grau de transversalitat:
-

Atès que entenem el PLJ com un projecte transversal, caldrà avaluar en quina
mesura aquesta transversalitat ha estat incorporada i assumida pels diferents
serveis. Això significarà avaluar els respectius lideratges que les actuacions
recollides al Pla estableix, però també en quina mesura el servei de joventut és
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tingut en compte per part del conjunt de l’organització municipal. Bona part de
les actuacions que recull el pla són impulsades per altres àrees diferents de
joventut. En aquest sentit el Pla s’estructura en diferents àmbits com educació,
ocupació, salut, lleure, comunicació i participació. En el moment de l’avaluació
per tant caldrà avaluar el paper d’aquestes àrees, quina relació han tingut amb
el servei de joventut i de quina manera s’ha cooperat.

Paper del servei de joventut en els diferents eixos
Nom actuació

Avaluació

Aspectes a
millorar

Grau d’informació de joventut

Òptim

Regular

No informat

Grau de coordinació amb joventut

Òptim

Regular

Inexistent

Grau de col·laboració amb joventut

Òptim

Regular

Inexistent

Grau d’acompliment dels objectius fixats:
-

Els objectius del PLJ per cada àmbit dibuixen unes prioritats a les que es vol
donar resposta en els propers anys. Caldrà avaluar si les accions que s’han
concretat permeten avançar cap a l’assoliment d’aquests objectius, en quina
mesura han assolit els resultats, etc. En aquest sentit quan s’avaluï el pla
caldrà concretar en quina mesura les actuacions desenvolupades serveixin per
assolir els objectius fixats o no.

Nom actuació

Avaluació
Adequació de l’actuació als objectius

L’actuació dóna resposta a l’objectiu?

Molt

Cal continuar amb l’actuació?

Si
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Suficient
No

Observacions

Poc
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