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1. PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
Les maneres de vida dels i les joves estan experimentant dia a dia canvis importants, a
vegades molt dràstics, que estan afectant àmbits fonamentals de la seua vida, com són les
seues ocupacions, la seua formació i els seus recursos, entre altres, i la conseqüència general
dels quals és la prolongació d'aqueixa etapa del cicle vital en la qual es viu com a joves, encara
a costa de demorar el seu projecte social d'emancipació.
El treball municipal de joventut ha de contribuir al fet que els efectes menys desitjats
d'aquests canvis no impedisquen en els nostres joves el desenvolupament dels seus respectius
projectes d'emancipació, de creixement personal i el desenvolupament del seu propi sistema
de valors.
És precisament des d'aquest enfocament de les polítiques de joventut, com qualificadores
i impulsores dels projectes dels propis joves, d'on es deriven els objectius d'aquest nou pla.
El Pla contempla a la joventut en tots els àmbits de la seua vida: l'educatiu, el sanitari, el
d'oci i temps lliure, el de participació i informació.
A partir de l'elaboració d'un diagnòstic de la situació de la joventut, es recullen més de
100 mesures amb actuacions concretes per als pròxims anys.
Vull agrair a totes les persones professionals el treball realitzat, que millorarà la
coordinació de tots els agents implicats i permetrà avaluar els nostres esforços en pro de la
joventut.
En definitiva, aquest pla és una eina fonamental en la gestió d'aquesta regidoria, recull
totes les necessitats de la joventut i planifica les actuacions que es desenvoluparan per a
aconseguir els desafiaments i oportunitats de les persones joves de la Vila Joiosa .
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2. FONAMENTACIÓ
L'elaboració i posterior aprovació de l'I Pla Municipal de Joventut del Ajuntament de la Vila
Joiosa és una necessitat que es fonamenta en tres qüestions essencials:
La primera és l'estratègia Valenciana de la Joventut.
Al novembre de 2017 es va aprovar la Llei de Polítiques Integrals de Joventut (15/2017),
que va donar al Govern i al país un nou marc d'actuació, centrat en afavorir l'apoderament de
les persones joves per a incidir en l'acció pública que les té com a objecte de treball, i en tots
aquells aspectes que són determinants per al seu desenvolupament personal i la seua actuació
com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.
La Llei estableix, en els seus articles 3 i 4, els principis que han de regir les polítiques de
joventut en la Comunitat Valenciana i els drets que es reconeixen a les persones joves.
L'Estratègia Valenciana de la Joventut (2019 – 2023) és l'instrument principal de desplegament
d'aquests principis i una garantia per a la defensa explícita d'aquests drets.
La segona qüestió fonamental és la necessitat d'establir un procés estructurat, explícit,
coherent i racionalitzat que reculla els objectius i actuacions que la Regidoria de Joventut
desenvolupa i preveu dur a terme en matèria de Joventut des de la seua aprovació fins a 2023.
L'última, i no menys important, consolidar des del Ajuntament una estructura de servei,
prestacions i suports a la població juvenil per a garantir la cobertura dels seus drets i la
satisfacció de les necessitats i demandes de la població juvenil del municipi de la Vila Joiosa .
Aquest Pla Municipal respon a les inquietuds, necessitats i demandes de la joventut de la
Vila Joiosa .
Es procurarà que les mesures a desenvolupar s'orienten a garantir el foment de la
participació juvenil en el desenvolupament polític, social, econòmic, científic-tecnològic i
cultural, i en la igualtat entre les persones joves: en l'àmbit social, on es prestarà especial
atenció a corregir les desigualtats entre ells, així com les d'aquests enfront d'altres sectors
poblacionals; així mateix, es posarà especial èmfasi en la joventut més desfavorida,
especialment en aquella amb problemes d'adaptació, discapacitat, i en situació o risc
d'exclusió social. I en l'àmbit econòmic i cultural rebran especial atenció els joves amb menys
recursos. Amb caràcter general, prevaldrà el principi de qualitat: és fonamental posar a la
disposició de la joventut uns serveis de qualitat que, com a usuaris dels serveis públics, tenen
dret a conéixer i a demandar, adoptant compromisos de prestació clars i coneguts.

3. PROCÉS D'ELABORACIÓ
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La voluntat d'aquest document va més enllà de representar un resum del conjunt de
directrius i accions polítiques que es duen a terme des del govern municipal.
Aquest Pla de Joventut incorpora noves propostes i maneres de treballar que es deriven de
l'anàlisi de dos elements fonamentals:
1. Com viu actualment la joventut de la Vila Joiosa tenint en compte la situació de la
joventut en diferents àmbits, com ara l'educació, el mercat laboral, l'oci, l'habitatge o
la salut.
2. Com són les actuals línies d'actuació de l'Ajuntament i com es poden millorar, tenint
en compte l'opinió que desperta l'acció política entre els mateixos joves i les
necessitats i demandes que realitzen.
D'acord amb tot aquest plantejament, abans de redactar el document final que
conforma aquest pla s'ha estudiat i dut a terme una anàlisi diagnòstica de la situació actual de
la joventut del nostre municipi.
Al llarg de la primera part del la avaluació, s'ha procurat fer una compilació de les
principals característiques de la realitat juvenil de la Vila Joiosa. És necessari realitzar aquest
exercici d'anàlisi per tal de determinar què són les principals necessitats, aspiracions,
motivacions, projectes de vida, etc. dels i de les joves del municipi.
En aquest primer apartat, hem dut a terme una anàlisi quantitativa de la realitat
juvenil, en la qual s'ha fet una compilació de dades estadístiques.
El total de joves de 12 a 30 anys és de 6.783 persones, que corresponen al 19,56% de
la població.
S'ha realitzat una anàlisi demogràfica d'uns certs indicadors com l'atur de les persones
joves i el percentatge de persones en diferents sectors professionals.
Són diverses les fonts que han sigut utilitzades per a obtindre un coneixement
estadístic el més acurat possible. Fonamentalment, s'ha treballat amb el “Institut Nacional
d'Estadística” (INE), concretament amb les dades que ens ofereix el Cens de la població
elaborat en 2019 i l'Observatori de Joventut.
Algunes dades rellevants sobre formació s'han recollit també al llarg de l'avaluació,
ressaltant que el 10,67% de la població no té estudis, el 15,19% té estudis primaris, 59,62
estudis mitjans i 14,52% estudis superiors.
D'altra banda, s'han realitzat més de 50 enquestes d'avaluació per a avaluar la situació
actual i les demandes de la joventut de la Vila Joiosa .

L'enquesta sondejava els interessos personals de la gent jove, la dificultat que tenen
d'accés davant uns certs temes rellevants per a la joventut i les seues aficions.
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Dins dels resultats trobem que el 68,3% de les persones enquestades defineixen els
viatges com una de les activitats preferides d'oci seguidament d'activitats musicals. A quasi el
50% de les persones enquestades els agraden les activitats esportives i la cuina.
Respecte als àmbits que més dificultats tenien per a obtindre informació se situa
l'ocupació al capdavant.
L'enquesta també s'ha administrat a l'alumnat dels diferents instituts del municipi.
Entre les activitats que més acudeixen les persones joves de la Vila Joiosa es troben els
cursos de formació, tant de professionalitat com d'educació no formal, seguidament
d'activitats de medi ambient i esdeveniments organitzats per l'associació Razia, una associació
juvenil del municipi.
En l'enquesta també es mesurava com han conegut les activitats del departament de
Joventut, sent les xarxes socials la màxima xarxa de difusió de les nostres activitats.
De la mateixa manera, s'han realitzat entrevistes individuals a les persones que
componen el departament de joventut, a la regidoria de joventut i a les associacions juvenils
del municipi.
Finalment, es van analitzar els àmbits d'actuació que manté el departament de
joventut actualment per a fusionar-los en el pla amb l'Estratègia Valenciana de la Joventut i en
relació amb un pla estructural que es tenia de fa diversos anys. Entre els àmbits d'actuació es
trobava la formació, l'oci educatiu, l'ocupabilitat i el foment d'hàbits saludables.
És per tant aquest Pla Municipal de Joventut 2021-2023 fruit de l'esforç, participació i
implicació de moltes persones joves

4. INTRODUCCIÓ
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Més enllà d'entendre la joventut com un període d'edat, el Pla Municipal de Joventut
reconeix la influència de l'entorn social i cultural en la definició del concepte de joventut i per
això adopta una definició més flexible que inclou les següents característiques:
- Etapa de canvis biològics i psicològics.
- Etapa de transicions: formatives, laborals, residencials, de ciutadania i familiars.
- Etapa de construcció d'identitat i de projectes de vida i, per tant, una etapa d'oportunitats.
Des d'aquest punt de vista multidimensional, l'inici i final de la joventut és de difícil
delimitació. Ens dirigim a persones entre 12 i 30 anys, de manera estricta però incloem una
franja de flexibilitat per baix, i una altra per dalt.
En el primer cas, la política de joventut intervé en la primera adolescència per a
cultivar hàbits i per a previndre riscos que seran essencials en la futura condició juvenil.
En el segon cas, s'estenen temporalment els programes que atenen situacions socials
de precarietat que tenen origen en la joventut i que s'allarguen fins més enllà del que seria
assumible en una comunitat que vol garantir la capacitat de la ciutadania d'aconseguir per si
mateixa la satisfacció de les seues necessitats i aspiracions.
En aquest marc temporal flexible, allò que identifica és la condició juvenil, entesa com a
conjunt de circumstàncies que caracteritzen el seu posicionament en l'entorn social en el qual
viuen i que, en termes generals venen determinades pels processos d'aprenentatge,
socialització i experimentació.

5. MISSIÓ I PRINCIPIS DEL PLA DE JOVENTUT
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La principal missió d'aquest Pla de Joventut és fer costat a la joventut en la presa de
decisions, informant i orientant en diferents àmbits clau del cicle de vida.
A més, també es pretén millorar les oportunitats que té la joventut de la Vila Joiosa
facilitant l'accés a determinats recursos i serveis i reduir les constriccions que contribueixen a
la desigualtat, desenvolupant respostes per a aquella part de la joventut més vulnerable o en
situació d'exclusió social.
L'elaboració i desenvolupament del present Pla s'inspira en un model les premisses i els
principis del qual són:
-

-

-

-

-

-

Integralitat: les mesures que es plantegen es planifiquen tenint en compte les
diferents dimensions que concerneixen al benestar de la joventut.
Igualtat en la diversitat i la solidaritat generacional: la Vila Joiosa ha de ser un lloc que
permeta una vida sense barreres, ni físiques ni socials, on se celebre la diversitat i que
empodere a la joventut per a superar les barreres invisibles que imposen els prejudicis,
promovent la igualtat entre totes les persones.
A més, s'impulsarà un marc de participació que empodere a la joventut i els permeta
compartir espais de decisió a través de l'associacionisme, i que facilite la interlocució i
el reconeixement amb les entitats de representació col·lectiva de la joventut.
La Vila Joiosa ha de ser un lloc per a tothom, accessible, sense exclusions per raó
d'edat, on es promoga la producció artística i l'expressió cultural de la joventut i les
noves formes de col·laboració, cooperació i intercanvi entre iguals.
Transversalitat: incorporar el principi d’integralitat significa treballar per a aconseguir
la cooperació de, com a mínim, els diferents departaments i serveis Municipal (més
enllà dels inclosos dins de la pròpia Regidoria de Joventut).
Coordinació i cooperació: les mesures s'han de desenvolupar en coordinació amb
aquelles organitzacions i serveis públics i privats vinculats a la població jove de la Vila
Joiosa .
Prevenció i promoció: les polítiques de joventut han de ser clau per a evitar les
desigualtats, actuant sobre les causes que donen lloc a l'exclusió entre la població
jove.
Accessibilitat: les mesures que es duen a terme en el marc del Pla es dirigeixen al
conjunt de la joventut, tenint en compte la diversitat funcional i de formes i projectes
de vida. També tenen en compte les eines tecnològiques que hui dia fan accessible la
informació i la comunicació.

Aquesta missió i els seus principis es desenvolupen en una estructura que conté 8 àmbits
d'actuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educació i formació
Ocupació i emprenedoria
Emancipació i habitatge
Prevenció i salut
Cultura i Oci educatiu
Participació, voluntariat, inclusió i igualtat
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7. Informació, dinamització i animació juvenil
8. Cooperació institucional
Per cada àmbit d'actuació s'han definit els objectius estratègics que orienten les diferents
accions.
EIX 1: Educació en valors i formació
Els objectius d'aquest primer eix són els següents:
1.1. Garantir la informació i l'orientació sobre el sistema educatiu i altres programes
compensatoris
1.2. Facilitar l'accés i coneixement de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(NTIC)
1.3. Col·laborar en la prevenció de l'abandó prematur dels estudis
1.4. Fomentar l'educació no formal.
1.5. Participar en les campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos
del programa M’Importa de l'IVAJ i els que puguen oferir altres administracions i entitats.
EIX 2: Ocupació i Emprenedoria
2.1. Potenciar la creació d'oportunitats d'ocupació jove.
2.2. Fomentar la cultura emprenedora.
2.3. Promoure la implantació del Sistema de Garantia Juvenil.
2.4. Millorar l'accés al món laboral: cerca d'ocupació i orientació laboral
2.5. Facilitar informació sobre el mercat laboral i les oportunitats de desenvolupament
professional
2.6. Facilitar la conciliació entre l'estudi, el treball i la família
2.7. Millorar la inserció laboral de col·lectius amb dificultats
EIX 3: Emancipació i habitatge
3.1. Augmentar la taxa d'emancipació juvenil.
3.2. Facilitar l'accés al mercat de l'habitatge.
EIX 4: Prevenció i Salut
4.1 Promoure actuacions encaminades a fomentar hàbits bàsics saludables.
4.2. Promoure espais per a assessorar i orientar en temes relacionats amb la Salut
EIX 5: Cultura i oci educatiu
5.1. Millorar la informació sobre les activitats d'oci i culturals que es realitzen, dirigides a la
joventut
5.2. Facilitar a la joventut l'accés a la cultura
5.3. Diversificar l'oferta d'oci i d'activitats culturals
5.4. Fomentar i fer costat a joves creadors de la ciutat

EIX 6: Participació, Voluntariat, Inclusió i Igualtat
6.1. Fomentar l'activitat voluntària dels i les joves, especialment vinculada a les TIC.
6.2. Lluitar contra qualsevol mena de discriminació.
6.3. Promocionar la igualtat.
6.4. Fomentar canals d'informació i diàleg estables i pròxims a la gent jove.
6.5. Enfortir l'associacionisme juvenil
6.6. Col·laborar amb les entitats de voluntariat per a la promoció del voluntariat
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EIX 7: Informació, dinamització i animació juvenil
7.1. Prestar serveis d'informació a la joventut del municipi
7.2. Prestar serveis d'assessorament
7.3. Potenciar la formació del personal de les Oficina Municipal d'Informació Juvenil
7.4. Col·laborar amb el personal tècnic dels serveis d'informació juvenil o altres departaments
de joventut sobre activitats, recursos, serveis i campanyes de la Generalitat dirigits a joves.
7.5. Promoure el coneixement entre la població jove i facilitar l'accés al Carnet Jove.

EIX 8: Cooperació institucional i internacional
8.1. Impulsar la col·laboració entre institucions.
8.2. Fer costat als consells territorials, a les associacions juvenils o grups de joves per a la
creació de consells locals de joventut.
8.3. Empoderar a la joventut europea i dotar-la de més pes en l'elaboració de les polítiques de
la UE
8.4 Proporcionar un aprenentatge intercultural, l'interés per aprendre altres idiomes, el
coneixement d'altres cultures i permetre intercanviar experiències amb altres grups de joves i
desenvolupar activitats de solidaritat en altres països.
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6. LÍNIES D'ACCIÓ I MESURES ESPECÍFIQUES
El Pla Municipal de Joventut, estructurat en àmbits d'actuació i objectius estratègics,
s'articula a través de la concreció de diferents línies d'acció i mesures específiques.
En les següents pàgines es presenten les línies d'acció, organitzades per objectius
estratègics de cada àmbit d'actuació.
El Pla inclou un total de 35 línies d'acció i 136 mesures concretes d'actuació.
Les mesures es desenvolupen directament des de la Regidoria de Joventut o en
col·laboració amb altres agents implicats. El redactat de les mesures recull el/la agent
responsable de la seua implementació.
EIX 1: EDUCACIÓ EN VALORS I FORMACIÓ
Aquest àmbit recull aquelles línies d'acció relacionades amb les trajectòries formatives
dels i les joves de la Vila Joiosa , l'abandó prematur dels estudis i l'educació en valors.
Segons el diagnòstic realitzat en la població jove de la Vila Joiosa , entre les activitats
que més acudeixen les persones joves de la Vila Joiosa es troben els cursos de formació, tant
de professionalitat com d'educació no formal; per tant, resulta rellevant continuar garantint
des del departament de Joventut una formació de qualitat que responga als àmbits d'interés
dels i les joves vileras.
Les línies d'acció i les mesures específiques d'aquest primer eix són els següents:
1.1. Garantir la informació i l'orientació sobre el sistema educatiu i altres programes compensatoris.
1.1.1. Difondre informació sobre el sistema educatiu, formació reglada i formació no reglada.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Oferir i dur a terme, en aquells Es mana la informació
Regidoria de
2021
2022
2023
centres educatius de la ciutat que relativa del servei
Joventut
ho sol·liciten, sessions d'informació d'assessorament
en matèria de formació i ocupació.
B. Dur a terme una Fira de Es realitza una fira
Regidoria de
Formació i Ocupació.
d'ocupació anual amb els
Joventut
instituts.
1.1.2. Orientar sobre el sistema educatiu i altres programes de formació.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Informar, orientar i assessorar S'ofereix
Regidoria de
2021
2022
en matèria d'estudis i futur laboral assessorament
Joventut.
a través d'atenció individual i individual per a
grupal.
l'ocupabilitat i 4
tallers grupals anuals.

Pressupost
400€

3000€

Pressupost
2023
400€
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1.2. Facilitar l'accés i coneixement de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC)
1.2.1. Oferir formació entorn de Noves Tecnologies i promocionar el seu ús.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Oferir programa de cursos Es programa mínim
Regidoria de
2021
2022
d'informàtica a les aules Municipal. un curs d'informàtica
Joventut
anual
B. Oferir un servei de formació a la Es pregunta de
Regidoria de
carta a les aules Municipals manera anual a les
Joventut
d'informàtica a petició d'entitats i associacions si volen
associacions.
les aules per a
realitzar cursos de
formació en
informàtica
C. Promocionar la participació de la Es realitza un concurs Regidoria de
gent jove en premis relacionats anual mínim per
Joventut.
amb l'ús de les NTIC.
plataformes digitals

Pressupost
2023
1000€
1000€

300€

1.3. Col·laborar en la prevenció de l'abandó prematur dels estudis
1.3.1. Promocionar programes que ajuden a previndre i disminuir l'absentisme i abandó escolar.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Mantindre el Pla de Cooperació Es realitza una reunió
Regidoria de
2021
2022
Interinstitucional
d'absentisme mínim de manera
Joventut
escolar en el municipi de la Vila anual per a
Joiosa .
col·laborar amb el
programa
d'absentisme amb
educació
B. Promoure recursos d'intervenció Es realitza una reunió
Regidoria de
socioeducativa dirigits a menors en mínim amb el
Joventut
situació de risc d'exclusió social.
departament de
Serveis Socials per a
determinar les
activitats que es
poden realitzar des
de Joventut
C. Sol·licitar programes de Es realitzen mínim
Regidoria de
formació i ocupació per a joves dos cursos de
Joventut.
amb
dificultats
d'inserció formació anuals amb
professional
la Cambra de Comerç

Mesura
A. Fer costat als i les joves per a la
millora de les habilitats i tècniques
d'estudi, a través d'assessorament
personalitzat i cursos de tècniques
d'estudi

1.3.2. Millorar les condicions que faciliten l'estudi.
Indicador d'actuació
Coordinació
Es realitza anualment
Regidoria de
2021
el programa de reforç Joventut.
escolar

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

0€

0€

Pressupost
2023
5400€

1.4. Fomentar l'educació no formal.

Mesura

1.4.1. Educar en valors d'igualtat entre homes i dones.
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari

Pressupost
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A. Divulgar una imatge no
estereotipada de les ocupacions,
fomentant
la
igualtat
d'oportunitats en el món laboral i
de la formació
B. Impulsar tallers per a
l'assessorament sobre afectivitat i
relacions personals, dirigits a joves,
que constituïsquen una estratègia
més de prevenció de la desigualtat
de sexes.

Es realitzen quatre
publicacions a l'any
en xarxes socials per a
divulgar la igualtat
d'oportunitats
Es realitza un taller
anual sobre
afectivitat

Regidoria de
Joventut

Regidoria de
Joventut
Regidoria
d'Igualtat

200€

C. Programar tallers d'oci i temps
lliure que fomenten la igualtat
d'oportunitats entre home i dones,
amb la finalitat de superar els rols
assignats.
D.
Formar
sobre
igualtat
d'oportunitats a professionals i
futurs professionals de l'animació
infantil i juvenil.

Es realitza un taller
anual sobre Igualtat
d'oportunitats

Regidoria de
Joventut
Regidoria
d'Igualtat

200€

Durant el curs de
MAT i/o DAT es
realitzarà una
formació específica
sobre igualtat
d'oportunitats
Es realitza un taller
anual sobre violència
de gènere en els
instituts

Regidoria de
Joventut
Regidoria
d'Igualtat

0€

Regidoria de
Joventut
Regidoria
d'Igualtat

1000€

E. Realitzar tallers sobre violència
de gènere per a Centres
d'Ensenyament Secundari

2021

2022

1.4.2. Educar en valors de convivència i interculturalitat.
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Es realitza un taller
Regidoria de
2021
2022
anual en els instituts
Joventut
sobre educació en
valors
B. Possibilitar que els i les menors Es realitza mínim un
Regidoria de
immigrants del municipi superen curs de valencià a
Joventut
les barreres lingüístiques, afavorint l'any
l'aprenentatge de la llengua
castellana/valenciana
com
a
element d'integració i convivència.
Mesura
A. Realitzar programes d'Educació
en valors i interculturalitat

2023
0€

Pressupost
2023
500€

5119€

1.5. Participar en les campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos del programa
M’Importa de l'IVAJ i els que puguen oferir altres administracions i entitats.

Mesura
A. Utilitzar la col·lecció de
materials didàctics del programa
M’Importa de l'IVAJ del programa
per a difondre'ls en els instituts

1.5.1 Treballar valors en el camp de l'educació no formal.
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Es realitza mínim una
Regidoria de
2021
2022
campanya anual en
Joventut
els instituts per a
difondre els materials
didàctics

Pressupost
2023
0€

EIX 2: OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Aquest eix fa referència a les accions destinades a millorar l'ocupabilitat i la cerca
d'oportunitats de la gent jove. Una dada molt rellevant de les enquestes de diagnòstic és que
el 48,4% de les persones enquestes joves de la Vila Joiosa estan buscant ocupació i el 16,1%
estan estudiant i treballant. La resta de persones estan únicament estudiant.
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Per això, aquest eix és molt rellevant perquè el percentatge de la població que està
buscant ocupació és molt alt i la regidoria de joventut ha de respondre a aquesta demanda
facilitant tots els recursos disponibles.
2.1. Potenciar la creació d'oportunitats d'ocupació jove.
2.1.1 Estudiar les necessitats del mercat a la ciutat entre les institucions acadèmiques i empresarials per a adaptar la formació
dels joves a les eixides laborals.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Actualització continua de la S'actualitza mínim
Regidoria de
2021
2022
2023
pàgina web de la Regidoria de una vegada al mes la
Joventut
0€
Joventut sobre oposicions, cerca informació de la
d'ocupació, treballs, etc.
pàgina web
2.1.2. Desenvolupar programes d'orientació, assessorament i formació de la Regidoria de Joventut per a totes aquelles persones
joves que estiguen buscant treball i especialment en tot el que es refereix a Garantia Juvenil.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Desenvolupament de programes Es posa en marxa el
Regidoria de
2021
2022
2023
d'informació,
orientació
i servei
Joventut
0€
assessorament a col·lectius de d'assessorament
joves en risc d'exclusió, marginació individual i es manté
social, amb acompanyaments durant tota la
personalitzats
en
la
cerca vigència del pla
d'ocupació.
B. Fomentar les oportunitats Es realitza mínim una
Regidoria de
0€
d'ocupació mitjançant entrevistes entrevista a l'any amb Joventut
de treball amb empresaris perquè un empresari/ària
coneguen de primera mà les
capacitats personals de la joventut
en situació de desavantatge social.
2.1.3. Desenvolupar col·laboracions destinades a millorar els itineraris d'ocupació per a joves, així com altres circumstàncies
laborals que els puguen afectar (desenvolupament d'empreses familiars a càrrec de joves emprenedors, guies de conciliació
familiar, etc.).
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Creació de programes de Es participa de
Regidoria de
2021
2022
2023
formació prelaboral que incloguen manera anual en el
Joventut
0€
cursos de formació professional programa JOOP
ocupacional dirigits a persones en
desavantatge o risc d'exclusió
social o aturats joves amb
especials
dificultats
per
a
aconseguir un lloc de treball

2.2. Fomentar la cultura emprenedora.
2.2.1 Promoció d'ajudes a la creació d'empreses per part de persones joves i promoció de l'autoocupació mitjançant
l'assessorament en les diferents fases del projecte (plans de viabilitat, gestió de tràmits, temes fiscals, etc.).
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Desenvolupament d'un servei Es desenvolupa una
Regidoria de
2021
2022
2023
de mediació entre els joves jornada de formació
Joventut
500€
emprenedors i les entitats anual per a joves
financeres per a secundar i emprenedors
possibilitar la concessió de crèdits
en la posada en marxa d'un negoci.
B.

Concurs

“iniciativa

Es realitza un concurs

Regidoria de

1000€
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emprenedora” per a estimular la
creativitat i l'emprenedoria entre
la joventut de la Vila Joiosa .

a l'any per a estimular
la creació d'empreses

Joventut

2.3. Promoure la implantació del Sistema de Garantia Juvenil.
2.3.1 Facilitar l'accés de la joventut al mercat laboral
Mesura
Indicador d'actuació
A.
Suport,
informació
i S'ofereix
assessorament en el sistema assessorament sobre
d'inscripció de Garantia Juvenil.
la inscripció al
programa de Garantia
Juvenil i es
comptabilitza a
quantes persones
s'ha assessorat

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

2.3.2. Contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció en el mercat de treball dels joves.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Programes de formació i Es realitzen com a
Regidoria de
2021
2022
2023
ocupació
mínim 5 cursos de
Joventut
formació a l'any

Pressupost
7000€

2.4. Millorar l'accés al món laboral: cerca d'ocupació i orientació laboral

A.

2.4.1. Promoure programes que desenvolupen els coneixements i les habilitats per a la cerca d'ocupació
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
Formar en tècniques de S'ofereix
Regidoria de
2021
2022
2023
cerca d'ocupació
assessorament
Joventut
400€
individual per a
l'ocupabilitat i 4
tallers grupals anuals.

2.4.2. Aclarir els canals d'informació per a la cerca d'ocupació.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Informar sobre ofertes de Es publiquen ofertes
Regidoria de
treball a través dels taulons d'ocupació a través
Joventut
informatius situats en l'agència de de les xarxes socials
Desenvolupament Local.
B. Fer referència en la guia de Es crea una guia de
Regidoria de
recursos de joventut a informació referència de cerca
Joventut
sobre entitats, organismes, etc. d'ocupació
que faciliten la cerca d'ocupació.

2021

Calendari
2022

2.4.3. Orientar sobre el món laboral i oferir informació sobre formació amb major eixida laboral.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Orientar per a la cerca Es realitza un taller
Regidoria de
2021
2022
d'ocupació.
anual d'ocupabilitat
Joventut
B.
Orientar
sobre
creació
empreses, ajudes i subvencions a
joves amb esperit emprenedor.

Es realitza un taller
anual d'emprenedoria

Pressupost
2023
0€

0€

Pressupost
2023
200€

Regidoria de
Joventut

200€
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2.5. Facilitar informació sobre el mercat laboral i les oportunitats de desenvolupament professional
2.5.1. Assessorar sobre els drets i deures de la persona treballadora.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Oferir un servei d'Assessoria Es crea una assessoria Regidoria de
Jurídica per a joves
jurídica per a joves
Joventut
que puga atendre'ls
una vegada al mes

2.5.2. Fomentar el reciclatge professional i la formació contínua.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Incorporar en la Guia de Es realitza una
Regidoria de
recursos de joventut informació publicació mínim al
Joventut
sobre la formació contínua de mes sobre cursos de
treballadors i treballadores a formació per les
través de contactes amb entitats xarxes socials
que ofereixen aquest tipus de
formació en el municipi

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
1000€

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

2.5.3 Detectar nous nínxols d'ocupació i noves professions amb potencial, amb l'objectiu de promocionar la formació en aqueixos
camps.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Analitzar les dades sobre Es realitza una anàlisi
Regidoria de
2021
2022
2023
ocupació a la ciutat amb l'objectiu anual el mes de
Joventut
0€
de
detectar
nous
nínxols setembre sobre
d'ocupació, així com la relació l'ocupació de la Vila
existent entre l'oferta formativa i Joiosa
les eixides professionals que
ofereix el mercat laboral.

2.5.4. Promocionar i donar suport a projectes de persones joves emprenedores.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Oferir servei d'assessorament Es realitza una
Regidoria de
2021
2022
personalitzat a persones joves formació anual per a
Joventut
emprenedores.
persones
emprenedores
B. Convocar concurs per a Es realitza un concurs Regidoria de
incentivar a joves emprenedors i anual per a joves
Joventut i
emprenedores.
emprenedors
Participació
Ciutadana
C. Oferir espais en un viver S'ofereixen de
Regidoria de
d'empreses a persones joves manera mensual els
Joventut.
emprenedores.
espais de la Casa de la
Joventut per a les
persones joves
emprenedores
D. Oferir bonificacions fiscals a Es consulta amb les
Regidoria de
persones joves emprenedores
entitats bancàries de
Joventut
la Vila la realització
d'un conveni per a
afavorir
l'emprenedoria de les
persones joves

Pressupost
2023
500€

1000€

0€

0€
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E.
Realització
Conveni
de
col·laboració amb entitat financera
amb la finalitat d'obtindre un
préstec en condicions favorables
destinat al suport de persones
joves emprenedores.

Es consulta amb les
entitats bancàries de
la Vila la realització
d'un conveni per a
afavorir
l'emprenedoria de les
persones joves

Regidoria de
Joventut.

0€

2.6. Facilitar la conciliació entre l'estudi, el treball i la família
2.6.1. Promocionar l'accés a treballs específics per a joves estudiants.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Incorporar en els serveis Es crea una assessoria Regidoria de
d'orientació laboral la cerca d'ocupació
Joventut
d'ocupació
compatible
amb
l'estudi
facilitant
relació
d'empreses
que
oferisquen
contractes a temps parcial
compatible amb els estudis i la
formació.

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

2.6.2. Promoure l'accés a treballs per a famílies joves, amb especial incidència en les dones joves amb càrregues familiars.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Oferir programes d'ampliació Es manté una reunió
Regidoria de
2021
2022
2023
d'horaris en els centres educatius anual amb els centres Joventut
0€
amb la finalitat de conciliar vida educatius per a
formativa o laboral i familiar.
explicar-los els serveis
que poden utilitzar
des de la Casa de la
Joventut.

2.7. Millorar la inserció laboral de col·lectius amb dificultats
2.7.1. Desenvolupar programes per a joves amb dificultats d'inserció sociolaboral.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Sol·licitar programes de Es realitza un
Regidoria de
formació i ocupació dirigits a joves programa anual de
Joventut
que busquen les seues primeres foment d'ocupabilitat
ocupacions
B. Posar en marxa accions que Es promou com a
Regidoria de
puguen afavorir la posterior mínim un curs anual
Joventut
contractació de joves.
que col·labore amb
empreses per a
afavorir la seua
contractació

2021

Calendari
2022

2.7.2. Fomentar projectes de contractació laboral dirigits a col·lectius joves amb especials dificultats
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Sol·licitar els programes Es revisen
Regidoria de
2021
2022
d'Ocupació Pública d'Interés Social mensualment les
Joventut
convocats.
entitats que ofereixen
programes d'ocupació
pública

Pressupost
2023
500€

1000€

Pressupost
2023
0€

EIX 3: EMANCIPACIÓ I HABITATGE
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Només el 18,6% dels joves entre 16 i 29 anys ha aconseguit emancipar-se en la
Comunitat Valenciana, segons les dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil del segon
semestre de 2018 que ha presentat el Consell Valencià de la Joventut.
El percentatge de joves valencians en risc d'exclusió social, independentment de si té
ocupació o no, arriba al 35,5%, segons les dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil.
El president del Consell de la Joventut d'Espanya també ha remarcat que del 18,6% de
joves emancipats, el 59,1% l'està fent de lloguer, mentre que un 12% ho fa en un habitatge
cedit sobre preu, és a dir, habitatges transferits per familiars o amics a un preu menor.
Aquest àmbit recull aquelles línies d'acció dirigides a facilitar l'emancipació i millorar
l'accés al mercat de l'habitatge.
3.1. Augmentar la taxa d'emancipació juvenil.
3.1.1. Assessorar per a l'Emancipació.
Mesura
Indicador d'actuació
A.
Informar
i
assessorar Es realitza un
personalitzadament a la gent jove programa anual de
sobre
adquisició
i
lloguer foment d'ocupabilitat
d'habitatge.
B. Mantindre el registre de Es promou com a
demandants
d'Habitatge
de mínim un curs anual
protecció Pública.
que col·labore amb
empreses per a
afavorir la seua
contractació

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

Regidoria de
Joventut

3.1.2. Millorar i aclarir els canals d'informació per a la cerca d'habitatge.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Incorporar en la Guia de Es realitzen com a
Regidoria de
recursos de joventut informació mínim dues
Joventut
sobre emancipació i habitatge.
actualitzacions a l'any
sobre els recursos
d'emancipació i
habitatge

1000€

2021

3.1.3. Facilitar l'accés a informació i condicions de finançament d'habitatges a la gent jove.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A.
Realització
Conveni
de Es realitzen com a
Regidoria de
2021
col·laboració amb entitat financera mínim dues
Joventut
amb la finalitat d'obtindre una actualitzacions a l'any
hipoteca destinada a l'adquisició sobre els recursos
del seu primer habitatge en d'emancipació i
condicions més favorables per a habitatge
joves.

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

3.2. Facilitar l'accés al mercat de l'habitatge.
3.2.1. Crear i mantindre un espai en els panells informatius de les Oficina Municipal d'Informació Juvenil i en la WEB de Joventut,
on se centralitzen les ofertes d'habitatge per a joves i es fomente la inclusió d'ofertes de convivència alternativa.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Actualitzar la web de manera S'actualitza la web
Regidoria de
2021
2022
2023
periòdica amb la informació mínim una vegada a
Joventut Oficina
0€
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rellevant.

l'any

Municipal
d'Informació
Juvenil

EIX 4: PREVENCIÓ I SALUT
Des del departament de Joventut de la Vila Joiosa s'han desenvolupat diversos
programes d'informació sobre els trastorns alimentaris i malalties de transmissió sexual.
És un objectiu prioritari des d'aquesta regidoria, la promoció i el foment d'hàbits
saludables i per això els objectius a desenvolupar són els següents:
4.1 Promoure actuacions encaminades a fomentar hàbits bàsics saludables.
4.1.1. Informar els i les joves sobre els hàbits saludables.
Mesura
Indicador d'actuació
A. Realitzar programes educatius Es realitzen com a
sobre
prevenció
d'addiccions mínim un programa a
dirigits a joves, pares i mares
l'any sobre prevenció
d'addiccions
B. Fomentar activitats educatives i
Es realitzen com a
elaborar recursos informatius
mínim dues
sobre trastorns alimentaris.
actualitzacions a l'any
de material
informatiu en la web
C. Fomentar activitats educatives i
Es realitza una
elaborar recursos informatius
activitat formativa
sobre afectivitat, sexualitat,
anual sobre
prevenció de malalties de
afectivitat
transmissió sexual i higiene.
D. Fomentar activitats educatives i
Es realitza una
elaborar recursos informatius
activitat formativa
sobre l'oci saludable.
anual sobre
afectivitat i
s'actualitza com a
mínim dues vegades
la web
4.1.2. Potenciar la pràctica de l'esport com a hàbit saludable.
Mesura
Indicador d'actuació

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
200€

Regidoria de
Joventut

0€

Regidoria de
Joventut

200€

Regidoria de
Joventut

200€

Coordinació

Calendari

Pressupost
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A.
Organitzar
activitats
i
esdeveniments per a la promoció
de l'esport com a oci i hàbit
saludable
B.
Ajustar
la
programació
d'activitats d'Oci del Centre
Municipal de Joventut, promovent
la realització d'activitats físiques.

Es realitza una
activitat anual de
promoció de l'esport

Regidoria de
Joventut

Es realitza una
activitat anual de
promoció de l'esport

Regidoria de
Joventut

2021

2022

2023
400€

400€

4.2. Promoure espais per a assessorar i orientar en temes relacionats amb la Salut
4.2.1 Orientar i assessorar a tots aquells i aquelles joves que tenen dubtes o que es troben amb problemes relacionats amb la
salut
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Oferir el servei gratuït Es crea un programa
Regidoria de
2021
2022
2023
d'informació,
orientació
i d'assessorament
Joventut
500€
assessorament
sobre
temes afectiu des de la Casa
relacionats amb l'afectivitat i la de la Joventut
sexualitat.
B. Oferir el servei gratuït
Es crea un programa
Regidoria de
500€
d'informació, orientació i
d'assessorament
Joventut
assessorament sobre temes
sobre trastorns
relacionats amb els trastorns
alimentaris
alimentaris.
C. Oferir el servei gratuït
Es crea un programa
UPCCA
0€
d'informació, orientació i
d'assessorament en
Regidoria de
assessorament en Trastorns
Trastorns Addictius
Joventut
Addictius dirigit principalment a
en col·laboració amb
joves consumidors/as i familiars
les UPCCA
D. Realitzar un programa de
Es realitza una
Regidoria de
500€
prevenció familiar en relació amb
activitat anual sobre
joventut
els trastorns addictius i les
prevenció de
drogodependències.
trastorns addictius.
E. Realitzar cursos de primers
Es realitza un curs
Regidoria de
500€
auxilis i prevenció d'accidents en
anual de primers
Joventut
centres de secundària.
auxilis

EIX 5: CULTURA I OCI EDUCATIU
Una de les preguntes més rellevants de l'enquesta de diagnòstic de la població
reflectia els interessos de les persones enquestades, per a així poder basar l'oferta del
departament de joventut, ja siga oci educatiu o formació sobre la base de les seues
necessitats.
El 68,3% de les persones enquestades apunten en els seus interessos viatjar, seguit pel
61% que indiquen com a interés la música. Més del 50% de persones detallen que l'esport és
un els seus grans interessos, conjuntament amb la naturalesa i la tecnologia.

9

PLA DE JOVENTUT 2021 - 2023
Per això, aquest eix detalla la difusió i realització d'activitats d'oci educatiu i cultural
per a potenciar una oferta atractiva per a les persones joves de la Vila Joiosa .
5.1. Millorar la informació sobre les activitats d'oci i culturals que es realitzen, dirigides a la joventut
5.1.1. Fomentar canals de comunicació atractius i pròxims per a la joventut.
Mesura
Indicador d'actuació.
Coordinació
Calendari
A. Difondre les activitats d'oci i Es publiquen totes les Regidoria de
2021
2022
culturals dirigides a la joventut en activitats en totes les
Joventut
el portal Web de Joventut de xarxes socials que
l'Ajuntament de la Vila Joiosa i en realitze el
altres mitjans de comunicació departament de
habituals entre la joventut.
Joventut
B. Oferir informació sobre oci i
cultura a través de voluntariat jove
de centres educatius i entitats
d'àmbit juvenil.
C.
Oferir
informació
sobre
activitats d'oci i cultura realitzades
des de l'Ajuntament de la Vila
Joiosa
a aquelles persones
donades d'alta en el servei
informatitzat d'Informació Juvenil.

Pressupost
2023
0€

Es realitza un curs de
voluntariat

Regidoria de
Joventut

400€

Es publiquen totes les
activitats en totes les
xarxes socials que
realitze el
departament de
Joventut

Regidoria de
Joventut

0€

5.1.2 Difondre les activitats que organitzen les associacions de joves al públic juvenil.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Incorporar les activitats d'oci i S'actualitzarà
Regidoria de
2021
2022
2023
cultura
organitzades
per mensualment la web
Joventut
associacions juvenils en la pàgina per a incloure les
Web de joventut, les agendes i activitats de les
altres
suports
de
difusió associacions juvenils
d'activitats dirigides a la joventut.

Pressupost
0€

5.2. Facilitar a la joventut l'accés a la cultura

Mesura
A. Oferir visites guiades a edificis
de patrimoni històric.

B. Realitzar cursos de valencià per
a promoure el seu ús entre la gent
jove.

5.2.1. Acostar la història i cultura local a la gent jove.
Indicador d'actuació
Coordinació
Es realitzarà una
Regidoria de
2021
activitat anual per a
Joventut
conéixer les Torres
del municipi
Es realitza com a
Regidoria de
mínim un curs de
Joventut
valencià a l'any

Calendari
2022

Pressupost
2023
100€

5119€

5.3. Diversificar l'oferta d'oci i d'activitats culturals

Mesura
A.
Realitzar
projeccions
astronòmiques per a reforçar el
coneixement astronòmic entre la
joventut
B. Fomentar la participació de
joves a l'Escola Municipal de

5.3.1 Diversificar l'oferta cultural per a joves.
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Es realitzarà una
Regidoria de
2021
2022
activitat anual sobre
Joventut
estreles
Es realitza com a
mínim un taller de

Pressupost
2023
400€

Regidoria de
Joventut

400€

10

PLA DE JOVENTUT 2021 - 2023
Teatre

teatre a l'any

Mesura
A. Promocionar i donar suport a les
activitats
culturals
i
d'oci
organitzades per col·lectius i
associacions juvenils.

B. Incorporar activitats i
esdeveniments d'iniciativa
associativa i de col·lectius juvenils
en el programa d'oci alternatiu
C. Oferir locals i espais Municipal
per a realització d'activitats
culturals i d'oci juvenil

5.3.2. Fomentar les iniciatives sorgides entre la gent jove.
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Es comparteix per
Regidoria de
2021
2022
xarxes socials la
Joventut
informació dels
esdeveniments
realitzats per les
associacions del
municipi
Es realitza una
Regidoria de
activitat com a mínim Joventut
a l'any amb cada
associació juvenil del
municipi
S'informa com a
Regidoria de
mínim tres vegades a
Joventut
l'any per les xarxes
socials i en la web de
la disponibilitat d'usar
les aules de la Casa de
la Joventut i del Punt
de Trobada.

Pressupost
2023
0€

500€

0€

5.3.3. Promoure un oci i una cultura integradora entre la joventut, que comprenga la diversitat en la joventut.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Organitzar cursos i activitats Es realitza una
Regidoria de
2021
2022
2023
dirigits a la joventut que fomenten activitat com a mínim Joventut
200€
els valors de diversitat, igualtat i anual de foment dels
interculturalitat.
valors
5.3.4. Promoure la pràctica esportiva com a activitat d'oci i temps lliure.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Difondre i promoure en el portal Es publiquen en les
Regidoria de
2021
2022
Web juvenil, les Oficina Municipal xarxes socials els
Joventut
d'Informació Juvenil i altres mitjans esdeveniments
de difusió les activitats esportives realitzats per la
organitzades des del Patronat regidoria d'esports
Municipal d'Esports.
B. Promocionar l'ús de les
Es realitzen com a
Regidoria de
instal·lacions esportives
mínim dues
Joventut
publicacions a l'any
sobre els espais
esportius municipals

Pressupost
2023
0€

0€

5.4. Fomentar i fer costat a joves creadors de la ciutat
5.4.1. Promocionar i fer costat a joves artistes de la Vila Joiosa .
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Convocar anualment concursos Es publica com a
Regidoria de
2021
2022
juvenils
amb
l'objectiu
de mínim un concurs a
Joventut
fomentar la creativitat i la l'any
participació.
B. Promocionar als joves
Es publica en les
Regidoria de
guanyadors i les joves guanyadores xarxes socials la
Joventut
en els diferents concursos
informació de les
promoguts des de la Regidoria de
persones
Joventut.
guanyadores dels

Pressupost
2023
250€

0€
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C. Publicar periòdicament els
treballs guanyadors en el concurs
de relats curts.

Mesura
A. Cedir gratuïtament a joves
artistes espais Municipal per a
exposicions i activitats de difusió
cultural.

B. Crear un espai de difusió
artística amb sales d'exposicions,
zones per a conferències i sala
d'actes en el qual la gent jove puga
mostrar els seus treballs.

concursos
Es publica en la web
persones
guanyadores

Regidoria de
Joventut.

5.4.2. Difusió de les obres dels joves artistes.
Indicador d'actuació
Coordinació
S'informa com a
Regidoria de
2021
mínim una vegada a
Joventut
l'any de la
disponibilitat de les
sales de la Casa de la
Joventut per a fer
exposicions
Es realitza una
Regidoria de
exposició amb les
Joventut
publicacions de cada
concurs

0€

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

300€

EIX 6: PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT, INCLUSIÓ I IGUALTAT
El voluntariat i prendre part de l'acció social, contribueix a construir una ciutadania
més compromesa i consolidada. Totes aquestes experiències contribueixen a desenvolupar
una sèrie d'habilitats, competències i destreses, que cada dia més són objecte de
reconeixement i acreditació.
La participació de les i els joves en el desenvolupament de la seua comunitat, que es
basa en el desenvolupament de valors, actituds i pràctica que es comparteixen, pot aconseguir
una millor qualitat de vida, amb justícia, equitat. Una dinàmica basada a escoltar i ser
escoltada, prendre decisions i influir en els poders, amb l'objectiu de millorar el món que ens
envolta.
Els següents objectius englobats en aquest eix tracten de construir una societat més
inclusiva i igualitària per a la joventut de la Vila Joiosa .
6.1. Fomentar l'activitat voluntària dels i les joves, especialment vinculada a les TIC.
6.1.2 Definir canals de participació estables per als i les joves amb el departament de joventut
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A.
Actualitzar
la
web S'actualitza la web
Regidoria de
2021
2022
periòdicament
mínim una vegada al
Joventut
mes
B. Realitzar grups de difusió
Es realitza un grup de
Regidoria de
mitjançant xarxes socials per a
difusió per cada
Joventut
enviar la documentació sobre
àmbit: formació, oci,
activitats i recursos per a la
ocupació
joventut
C. Realitzar xarrades o trobades
Es realitza una
Regidoria de
amb els instituts per a facilitar-los
xarrada anual sobre
Joventut
la informació en matèria de
les activitats i serveis
joventut.
que ofereix el
departament de

Pressupost
2023
0€
0€

0€
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joventut

6.2. Lluitar contra qualsevol mena de discriminació
6.2.1. Sensibilitzar a la joventut en valors solidaris, convivència i tolerància.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Creació bossa de “voluntariat Es crea una bossa de
Regidoria de
jove”
que
col·labore
en voluntariat jove
Joventut
l'organització d'activitats dirigides
a la joventut.
B. Realització d'exposicions,
Es realitza com a
Regidoria de
cursos, xarrades i tallers que
mínim una xarradaJoventut
fomenten valors solidaris, formació taller sobre la
i coneixement d'altres cultures, la
tolerància i la cultura
tolerància i la solidaritat
C. Consolidar i mantindre
Es realitza una
Regidoria de
programes per a joves sobre
activitat a l'any sobre
Joventut
convivència i interculturalitat en
interculturalitat
unes certes zones específiques de
la ciutat.
D. Consolidar i mantindre
Es realitza un taller
Regidoria de
programes per a joves sobre
anual en els instituts
Joventut
convivència i interculturalitat en
sobre la convivència
els centres educatius

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

200€

200€

200€

6.3. Promocionar la igualtat.
6.3.1. Fomentar la participació de la joventut en la construcció i desenvolupament, tant a nivell personal com social, de relacions
igualitària
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A.
Realitzar
formació
en Es realitza una
Regidoria de
2021
2022
2023
perspectiva de gènere a la Casa de xarrada sobre
Joventut
200€
la Joventut
perspectiva de gènere
en les associacions
juvenils
B. Realitzar un concurs de Es realitza un concurs Regidoria de
325€
fotografia per a tota la població de fotografia amb el
Joventut
jove amb el motiu del 8M
motiu del 8M
C. Realitzar un concurs de relats Es realitza un concurs Regidoria de
325€
per a tota la població jove amb de relats amb el
Joventut
motiu del 8M
motiu del 8M
6.3.2. Desenvolupar un treball coeducatiu i promoure valors com la igualtat, el respecte al diferent, la cooperació i la convivència
pacífica.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Realitzar tallers de formació i Es realitza un taller
Regidoria de
2021
2022
2023
informació en els instituts.
com a mínim en els
Joventut
300€
instituts sobre una
temàtica relacionada
amb la joventut
B. Realitzar tallers de medi Es realitza un taller
Regidoria de
300€
ambient,
habilitats
socials, com a mínim en els
Joventut
malalties de transmissió sexual i instituts relacionada
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altres temes
joventut.

d'interés

en

la

amb temes rellevants
de joventut

6.3.3. Previndre i influir en la configuració de la identitat de gènere i de les relacions interpersonals
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Realitzar tallers informatius amb Es realitza un taller
Regidoria de
2021
2022
l'associació DIVERSITAT per a com a mínim anual
Joventut
lluitar en contra de la discriminació amb l'associació
i l'odi que pateixen lesbianes, gais, DIVERSITAT
bisexuals i persones trans.

Pressupost
2023
400€

6.4. Fomentar canals d'informació amb la joventut
6.4.1. Fomentar canals d'informació i diàleg estables i pròxims a la gent jove, fent especial èmfasi en aquells basats en les NTIC.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Realitzar tallers de formació i Es realitza un taller
Regidoria de
2021
2022
2023
informació en els instituts.
com a mínim en els
Joventut
300€
instituts sobre noves
tecnologies
B. Planificar la comunicació i Es publiquen totes les Regidoria de
0€
difusió dels serveis i activitats notícies en la pàgina
Joventut
dirigits a la joventut, tenint en web.
Gabinet de
compte la participació dels
premsa
principals agents juvenils i els
estudis que fan referència als
canals de comunicació més
utilitzats.
C. Especificar adequadament en Es col·loca en totes
Regidoria de
0€
tot el material informatiu sobre les publicacions
Joventut
activitats destinades a la joventut l'email i els telèfons
la manera d'aconseguir major de contacte de la
informació sobre l'esmentada Casa de la Joventut.
activitat per a millorar el servei de
difusió.
D. Difondre el portal Web de Publicar una vegada
Regidoria de
0€
Joventut com a font d'informació i al mes en les xarxes
Joventut
recursos a través dels canals pels socials una notícia
quals els i les joves s'informen i sobre la informació
mantindre el canal de comunicació que hi ha en la pàgina
entre Ajuntament i joves.
web
6.4.2. Foment de la participació de la joventut en el disseny de les activitats relacionades amb l'oci.
Mesura
A. Celebrar una consulta en línia
perquè la gent jove propose
activitats per a l'oci i la cultura.

B. Fomentar l'ús de la bústia de
suggeriments.

Indicador d'actuació
S'envia una enquesta
en línia anual perquè
les persones joves
proposen noves
activitats per a
l'agenda jove
S'habilita una bústia
de suggeriments en la
pàgina web

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

Regidoria de
Joventut

0€

6.5. Enfortir l'associacionisme juvenil
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6.5.1. Difondre l'acció que duen a terme les entitats juvenils.
Mesura
Indicador d'actuació
A.
Difondre
les
activitats Es publiquen les
organitzades per associacions activitats de les
juvenils en el portal Web de associacions juvenils
Joventut de l'Ajuntament de la Vila en les xarxes socials
Joiosa i en altres mitjans de de manera mensual
comunicació habituals entre la
joventut
B. Promoure un fòrum jove anual Realitzar un fòrum
on es realitzen diferents activitats i jove anual
es faça difusió de l'acció de les
associacions.
6.5.2. Aportar més recursos i serveis
Mesura
A. Oferir un servei gratuït
d'informació,
orientació
i
assessorament a les entitats i
associacions juvenils.

Indicador d'actuació
Es mana la informació
dels serveis que
ofereix la casa de la
Joventut cada 6
mesos

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

Regidoria de
Joventut

Coordinació
Regidoria de
Joventut

1000€

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

6.6. Col·laborar amb les entitats de voluntariat per a la promoció del voluntariat.
6.6.1. Contactar amb entitats que desenvolupen tasques de voluntariat.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Ajudar a millorar la qualitat de Es realitza un taller de Regidoria de
vida i la integració social de reforç escolar
Joventut
col·lectius vulnerables
B.
Millorar
la
comunitat Es realitza un taller
Regidoria de
promovent la participació social en sobre participació
Joventut
centres comunitaris.
juvenil
C. Realitzar projectes d'educació Es realitza un taller
Regidoria de
per al desenvolupament de països formatiu amb
Joventut
empobrits, i intervencions d'acció projectes que es
humanitària i d'emergència
realitzen de
cooperació al
desenvolupament

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
5400€
200€

200€

EIX 7: INFORMACIÓ, DINAMITZACIÓ I ANIMACIÓ JUVENIL
Aquest àmbit recull tots aquells aspectes relacionats amb la necessitat de la joventut
d'estar informada i assessorada en diferents àmbits de la vida, especialment referent als
serveis que l'administració els ofereix.
En l'enquesta de diagnòstic es mesurava com han conegut les persones joves les
activitats del departament de Joventut, sent les xarxes socials la màxima xarxa de difusió de les
nostres activitats. Encara que a l'hora de com prefereixen les persones informar-se o
assessorar-te, el 52,9% continuen preferint per xarxes socials però el 41,2% prefereixen en
persona, molt seguidament de per correu electrònic.
Per això, els següents objectius tenen relació amb la prestació d'atenció i informació
juvenil a les persones joves.

15

PLA DE JOVENTUT 2021 - 2023
7.1. Prestar serveis d'informació a la joventut del municipi
7.1.1. Prestar servei d'atenció i informació a la gent jove a través de l'oficina Informació Juvenil.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Donar informació a la gent jove Es contesten les
Regidoria de
2021
2022
sobre qualsevol tema que desperte trucades
Joventut
el seu interés.
telefòniques, emails i
missatges per les
xarxes socials
solucionant els
dubtes o derivant als
organismes adequats
B. Disposar de taulers d'anuncis i S'actualitza la web
Regidoria de
documentació actualitzada sobre una vegada al mes
Joventut
temes d'interés juvenil (viatges,
treball,
concursos,
beques,
subvenciones estudis, activitats de
temps lliure…)
C. Instal·lar una zona dedicada als S'instal·la a la Casa de Regidoria de
viatges d'interés per a la gent jove la Joventut un zona
Joventut
en les Oficina d'Informació Juvenil
dedicada als viatges

Pressupost
2023
0€

0€

0€

7.1.2. Prestar un servei d'atenció i informació juvenil a través de les xarxes socials
Mesura
A. Respondre individualitzadament
totes les demandes d'informació
realitzades a través del correu
electrònic i/o xarxes socials

B. Enviar informació puntual dels
serveis i activitats que es
desenvolupen des de la Regidoria
de Joventut i des d'altres àrees
Municipal (així com una altra
informació juvenil d'interés) a
totes aquelles persones que hagen
sol·licitat l'alta en el servei
C.
Recollir
les
demandes
d'informació de la joventut de la
nostra localitat i donar resposta
àmpliament a través de Jornades
Informatives, xarrades a grups, etc

Indicador d'actuació
Es contesten les
trucades
telefòniques, emails i
missatges per les
xarxes socials
solucionant els
dubtes o derivant als
organismes adequats
S'envia una vegada al
mes informació a les
persones que s'han
donat d'alta en els
grups de difusió

Coordinació
Regidoria de
Joventut
Oficina Municipal
d'Informació
Juvenil.

Regidoria de
Joventut
Oficina Municipal
d'Informació
Juvenil.

0€

Es planifiquen un
mínim del 50% de les
activitats recollides
en les enquestes.

Regidoria de
Joventut

0€

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

7.1.3. Prestar servei informació a través de la WEB i les Xarxes Socials
Mesura
A. Mantindre actualitzada la
pàgina Web i les xarxes socials de
la Regidoria de Joventut amb tota
la informació sobre activitats

Indicador d'actuació
S'actualitza la web
com a mínim una
vegada al mes

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€
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posades en marxa des de la
Regidoria de Joventut.
B. Publicar i mantindre en la Web
de Joventut una guia de recursos
útil per a la joventut.

S'actualitza la web
com a mínim una
vegada al mes

C. Mantindre actualitzat el servei
d'agenda d'activitats dins de la
WEB Municipal.

Es crea un servei
d'agenda dins de la
web

Regidoria de
Joventut
Oficina Municipal
d'Informació
Juvenil.
Regidoria de
Joventut

0€

0€

7.2. Prestar serveis d'assessorament
7.2.1. Prestar assessorament i informació en matèria afectiu-sexual
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Informar, orientar i assessorar la Es realitza un taller
Regidoria de
joventut en matèria de salut
d'afectivitat a l'any
Joventut
psicològica, afectivitat, sexualitat i
recursos anticonceptius, a través
d'atenció individual i grupal.

2021

Pressupost
2023
400€

7.2.2. Prestar servei d'informació i assessorament en matèria d'estudis i orientació laboral
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Informar, orientar i assessorar
Es posa en marxa el
Regidoria de
2021
en matèria d'estudis i futur laboral
servei
Joventut
a través d'atenció individual i
d'assessorament
grupal.
laboral i es realitzen 4
tallers a l'any
7.2.3. Prestar servei d'informació i assessorament a joves emprenedors
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Informar, orientar i assessorar
Es realitza un taller
Regidoria de
joves emprenedors que busquen
d'emprenedoria a
Joventut
una alternativa laboral a través de
l'any
l'autoocupació.

Calendari
2022

2021

7.2.4. Prestar servei d'informació i assessorament en matèria de trastorns addictius.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Oferir el Servei gratuït S'informa en la web i
Regidoria de
2021
d'informació,
orientació
i per xarxes socials de
Joventut
assessorament
en
Trastorns les funcions de les
UPCCA
Addictius dirigit principalment a UPCCA
joves consumidors i familiars

Calendari
2022

Pressupost
2023
400€

Calendari
2022

Pressupost
2023
400€

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

7.3. Potenciar la formació del personal de les Oficina Municipal d'Informació Juvenil
7.3.1. Promoure la formació contínua del personal al capdavant de les Oficina Municipal d'Informació Juvenil.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Afavorir l'assistència a cursos i Es realitza un taller
Regidoria de
2021
2022
2023
jornades de formació internes i formatiu com a
Joventut
externes al personal funcionari a mínim anual per part
càrrec de les Oficina d'Informació de cada persona del
Juvenil.
departament de
joventut

Pressupost
200€
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7.4. Col·laborar amb el personal tècnic dels serveis d'informació juvenil o altres departaments de joventut
sobre activitats, recursos, serveis i campanyes de la Generalitat dirigits a joves.
7.4.1. Participar en les trobades de personal tècnic de joventut de la Generalitat.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Acudir i promocionar reunions S'acudeix com a
Regidoria de
tècniques amb les persones mínim al 80% de les
Joventut
d'altres departaments tècnics de reunions amb la resta
joventut
de departaments
tècnics de joventut
B. Convidar a les persones Es convida a les
Regidoria de
tècniques
d'altres persones dels
Joventut
departaments de joventut al departaments de
Fòrum Jove realitzat pel Joventut al foto jove
departament de Joventut de organitzat a la Vila
la Vila Joiosa .
Joiosa
C. Promoure la participació S'organitza una
Regidoria de
mitjançant
xarrades
o xarrada dins del
joventut
webinars en els fòrums joves fòrum jove on es faça
de persones tècniques de una exposició per
joventut.
part de persones
tècniques de joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

0€

0€

7.4.2. Participar, d'acord amb l'IVAJ, en les activitats de joventut com a fires, congressos, trobades, etc. que s'organitzen en l'àrea
geogràfica.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Acudir a les activitats de S'acudeix com a
Regidoria de
2021
2022
2023
joventut que s'organitzen en l'àrea mínim a una activitat
Joventut
100€
geogràfica
organitzada per un
altre departament de
joventut
Regidoria de
0€
B.
Participar de manera Es realitza una
ponència
anual
sobre
Joventut
activa en les fires i congressos amb
ponències sobre les activitats de les activitats del
joventut que es realitzen a la Vila departament de
joventut
Joiosa .
C. Enviar bones pràctiques a la S'envien com a mínim Regidoria de
0€
Xarxa Jove de manera anual de les tres bones pràctiques joventut
activitats que es realitzen a la Vila a la Xarxa Jove
Joiosa .
7.4.3. Realitzar un seguiment, avaluació i informe de les activitats, campanyes, actuacions i programes que es realitzen, utilitzant
els models que facilite l'IVAJ
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Realitzar una memòria anual de Es realitza una
Regidoria de
2021
2022
2023
les
activitats,
campanyes, memòria anual
Joventut
0€
actuacions i programes que es
realitzen en el departament de
Joventut de la Vila Joiosa .
B. Publicar aqueixa memòria Es publica en la web
Regidoria de
0€
d'activitats en la web de joventut i la memòria anual
Joventut
en la web de l'ajuntament de la
Vila Joiosa

7.5. Promoure el coneixement entre la població jove i facilitar l'accés al Carnet Jove.
7.5.1 Facilitar informació a la població jove sobre els beneficis d'obtindre el Carnet Jove.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació

Calendari

Pressupost
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A. Realitzar una campanya
d'informació sobre els beneficis
d'obtindre el Carnet Jove.

B. Enviar informació als instituts
per a difondre què és el Carnet
Jove i per a què el poden utilitzar

Es realitza una
campanya anual
sobre els beneficis
d'obtindre el carnet
jove per les xarxes
socials
S'envia als instituts
tota la informació de
difusió del Carnet
Jove

Regidoria de
Joventut

2021

2022

2023
0€

Regidoria de
Joventut

0€

7.5.2 Realitzar una campanya per a Informar les empreses del municipi dels beneficis sobre el Carnet Jove
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
A. Enviar la documentació a les S'envia documentació Regidoria de
2021
2022
2023
empreses i entitats sobre els a les empreses sobre
Joventut
beneficis per a la joventut els beneficis
d'adscriure's al Carnet Jove.
d'adscriure's al Carnet
Jove
7.5.3 Motivar a les empreses perquè s'adherisquen al Carnet Jove.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Especificar descomptes en tots o Es realitza una
Regidoria de
alguns dels seus productes i/o campanya anual
Joventut
serveis per a la joventut
sobre els descomptes
que es poden
obtindre amb el
Carnet Jove.

2021

Calendari
2022

Pressupost
0€

Pressupost
2023
0€

EIX 8: COOPERACIÓ INSTITUCIONAL
La joventut és un agent en el disseny i construcció de les societats, el progrés de les
quals depén en gran manera de com els i les joves es veuen involucrades en el futur de les
seues comunitats.
Els següents objectius tenen relació a la millora de la xarxa d'associacions juvenils del
municipi, la col·laboració entre institucions com l'IVAJ i el foment de la creació d'un Consell
Juvenil Municipal que facilite la participació juvenil.
8.1. Impulsar la col·laboració entre institucions.
8.1.1 Fomentar la participació de la joventut en totes aquelles àrees que l'afecten directament, així com en les activitats de
voluntariat.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Participar en les campanyes de Es participa com a
Regidoria de
2021
2022
2023
l'IVAJ
mínim en una
Joventut
0€
campanya anual de
l'IVAJ
B.
Realitzar
activitats
de Es realitza una
Regidoria de
200€
voluntariat
amb
diferents activitat de
Joventut
associacions del municipi i de la voluntariat anual
comarca.

8.2. Fer costat als consells territorials, a les associacions juvenils o grups de joves per a la creació de
consells locals de joventut.
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8.2.1. Continuar adaptant els horaris de la Casa de la Joventut per a romandre oberta els caps de setmana Fomentar la
participació de la joventut en totes aquelles àrees que l'afecten directament, així com en les activitats de voluntariat.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
Calendari
Pressupost
A. Realitzar activitats d'oci Es realitza com a
Regidoria de
2021
2022
2023
educatiu en horari de cap de mínim una activitat al Joventut
1200€
setmana.
mes durant els caps
de setmana
B.
Realitzar
activitats
de Es realitza una
Regidoria de
300€
voluntariat
amb
diferents activitat de
Joventut
associacions del municipi i de la voluntariat anual
comarca.
8.2.2. Proporcionar suport i assessorament a les associacions juvenils Municipal.
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A. Facilitar trobades de formació i Es realitza una
Regidoria de
informació entre les diferents trobada anual amb
Joventut
associacions juvenils
les associacions
B. Realitzar reunions periòdiques Es realitza una
Regidoria de
per a investigar les seues possibles enquesta anual per a
Joventut
necessitats que puguen ser avaluar les
resoltes des del departament de necessitats de les
joventut
associacions
8.2.3. Fomentar la figura de corresponsal juvenil
Mesura
Indicador d'actuació
A. Acudir als centres educatius per S'acudeix als instituts
a informar sobre la figura de per a informar sobre
corresponsal juvenil
la figura de
corresponsal juvenil
8.2.4 Fomentar la creació d'un Consell de Joventut Municipal.
Mesura
Indicador d'actuació
A. Informar les associacions Es realitza una
juvenils Municipal de què és un trobada anual amb
consell de joventut municipal
les associacions i se'ls
explica què és un
consell de joventut
B. Col·laborar en el procés de S'assessora sobre la
creació del Consell de Joventut creació i durant el
Municipal
procés del Consell de
Joventut Municipal

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
200€
0€

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

Calendari
2022

Pressupost
2023
100€

Regidoria de
Joventut

0€

8.3. Empoderar a la joventut europea i dotar-la de més pes en l'elaboració de les polítiques de la UE.
8.3.1 Participar en els programes del INJUVE
Mesura
Indicador d'actuació
A. Enviar les convocatòries Es manen per email a
d'ajudes econòmiques a les les associacions les
associacions juvenils de la Vila ajudes econòmiques
Joiosa .
publicades per la
Generalitat i d'àmbit
estatal
B. Fomentar la publicitat dels Es comparteix en les
premis
periodisme
jove
i xarxes socials la
periodisme i comunicació del convocatòria dels
INJUVE.
premis
C Enviar a la població juvenil les Es comparteix en les
enquestes
xarxes socials les

Coordinació
Regidoria de
Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
100€

Regidoria de
Joventut

0€

Regidoria de
Joventut

0€
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destinades a millorar la seua
qualitat de vida.

enquestes destinades
a la joventut

8.4 Proporcionar un aprenentatge intercultural, l'interés per aprendre altres idiomes, el coneixement
d'altres cultures i permetre intercanviar experiències amb altres grups de joves i desenvolupar activitats
de solidaritat en altres països.
8.4.1 Informar sobre el Servei de Voluntariat Internacional
Mesura
Indicador d'actuació
A.
Realitzar
una
xarrada Es realitza una
informativa a la joventut sobre el xarrada anual sobre el
Servei Voluntariat Internacional.
Servei de Voluntariat
Europeu

Coordinació
Regidoria de
Joventut

8.4.2 Proporcionar suport i assessorament a Joves Residents Europeus
Mesura
Indicador d'actuació
Coordinació
A.
Informar,
assessorar, S'informa les
Regidoria de
acompanyar i fomentar la inclusió persones residents de Joventut
als joves residents d'altres països a les activitats de la
la Vila Joiosa .
Casa de la Joventut

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

2021

Calendari
2022

Pressupost
2023
0€

7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
7.1 Execució
L'execució d'aquest pla correspon a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Vila
Joiosa i als diferents agents implicats. Amb aqueix objectiu s'elaborarà un Pla d'Execució anual
que facilite les tasques de coordinació, gestió i seguiment de les diferents mesures recollides
en el Pla Municipal de Joventut de la Vila Joiosa
7.2 Seguiment
Amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament del Pla Municipal de Joventut
es faran tasques de seguiment i avaluació del Pla d'Execució.
De manera anual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Vila Joiosa presentarà
un informe de seguiment i avaluació del Pla d'Execució que permeta:
- Conéixer el grau de compliment dels objectius del pla.
- Fer un seguiment de la implementació de les mesures desenvolupades pels agents implicats.
- Realitzar una estimació pressupostària anual.
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Vila Joiosa es dotarà d'instruments que
faciliten la gestió de la informació i promocionarà la participació activa del personal tècnic
municipal dels diferents àmbits implicats (a partir de reunions periòdiques) i de la implicació
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de la pròpia joventut, a partir dels seus representants en una reunió o trobada convocada
anualment.
Aquest pla és un pla viu, dissenyat per a propiciar la retroalimentació, la planificació
d'accions i processos reflexius amb la joventut i les associacions juvenils del municipi.
Encara que el procés d'elaboració haja comptat amb un diagnòstic de les necessitats
de la joventut actuals, de manera anual s'ha posat com a mesura continuar avaluant les
necessitats de la joventut per a incloure-les en la programació d'activitats, formació i tallers,
així com mantindre reunions de manera periòdica amb les associacions juvenils per a continuar
detectant necessitats. A més, es continuarà avaluant índexs estadístics rellevants per a la
joventut com és l'atur, l'emancipació i l'absentisme escolar.

Finalment, dins dels fòrums anuals, es continuarà implicant la joventut en la presa de
totes les decisions que siguen rellevants per a ells i elles, fomentant la seua participació en
temes d'actualitat i empoderant a totes les persones perquè continuem lluitant per la societat
que mereixem.
7.3 Avaluació
De manera anual s'elaborarà un informe d'avaluació que continga el grau d'execució
de cadascuna de les accions que conté el pla de Joventut i després de la vigència del pla es
realitzarà una avaluació en el seu conjunt.
Els indicadors d'avaluació que es contemplen són els següents:
7.3.1 Indicadors d'avaluació.
• Nombre d'activitats realitzades
 Indicadors d'actuació amb les mesures proposades
 Indicadors de resultats amb els objectius plantejats
 La coordinació responsable dels projectes
 Grau de compliment del calendari
 La data d'inici de l'activitat i la data de fi
 El pressupost de l'activitat per any
 La despesa real de l'activitat
 La quota que se li cobra a l'alumnat
 El cost real de l'activitat per persona
 Nombre de projectes subvencionats per la Regidoria
 Nombre de projectes subvencionades per una altra entitat
 Les entitats col·laboradores en el projecte
 Grau de satisfacció amb les activitats realitzades.
• Nombre d'activitats realitzades
Nombre de participants desglossat per sexe i edat
• Nivell de difusió i dinamització del moviment associatiu en el municipi
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Aquests indicadors venen recollits en una taula format Excel que conté tots els
indicadors d'avaluació més el grau en el qual es compleixen els objectius delimitats per colors.
S'ha establit una eina de control amb colors que estableix el nivell d'implementació.
Color
Nivell
d'implementació
Descripció

Desestimat

No iniciat

Iniciat

Consolidat

Finalitzat

L'activitat
es
desestima i no
es
desenvoluparà

L'acció
o
programa
encara
no
s'ha posat en
marxa

L'activitat acaba
de començar

L'activitat es troba
en un estat avançat
de realització

L'activitat
s'ha
desenvolupat
amb
normalitat i
ha finalitzat
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ANNEX I. SEGUIMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES DESENVOLUPADES PELS AGENTS IMPLICATS
Mesura

Indicador
d'actuaci
ó

Activitat

Coordinació

Calendari

Data
d'inic
i

Data
de fi

Pressupost
per any

Despesa
real de
l'activita
t

Quota
alumnat

Cost real
per
alumnat

Núm.
persones
apuntades

Núm.
persones
interessad
es

Subvencionat
per la
Regidoria

Subvencionat
per una altra
entitat

Entitat
col·laborado
ra
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Dones

Homes

Edat 12-17

Edat 1823

Edat 2430

Edat >30

Abast
Facebook

25

