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1. INTRODUCCIÓ

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Quart és el departament encarregat 
de posar en marxa programes que donen resposta a les necessitats i expectatives 
dels joves del municipi. 

Des d'aquesta regidoria i amb la participació del Consell de la Joventut de Quart 
de Poblet (CJQP) que va potenciar a l'any  2002 un estudi “Els joves a Quart de 
Poblet . Percepcions, opinions, actituds, necessitats i demandes” de la realitat 
social de la joventut que podem determinar com la primera acció dirigida a la 
implementació del Pla Jove , es proposa instrumentar un Pla Jove, amb l'objectiu 
d'orientar, ordenar i coordinar les línies estratègiques que, en matèria de joventut, 
s'inicien durant un període de quatre anys. 

El Pla Jove pretén fer un pas més en els plantejaments relatius a les polítiques de 
joventut,  adaptant  les  necessitats  reals  dels  joves  i  les  possibilitats  de 
l'Administració Local. Per tant el Pla Jove naix com  una eina de planificació capaç 
d'articular  programes  i  accions  específiques  en  matèria  de  joventut  mitjançant 
l'avaluació i reflexió dels serveis i recursos en mataria de joventut duts a terme per 
totes  les  àrees  que  conformen  l'Ajuntament  de  Quart  ,  a  més  de  les 
desenvolupades  pel  Departament  de  Joventut,  en  exercici  de  les  segues 
competències,  per  tal  de  millorar-los  i  optimitzar-los,  ames  de   aconseguir 
coordinar aquestos esforços, i fer partícips als i les joves en aquestes mesures.

2. OBJECTIUS

1. Dotar al municipi d'un instrument de treball eficaç que ens permeta  detectar 
les necessitats, problemes i potencialitats d'un sector clau de la població 
com és la joventut.

2. Actualitzar la política integral de joventut, plantejant actuacions dirigides a 
donar solucions a les necessitats dels joves de Quart de Poblet.

3. Contribuir al desenvolupament individual i social dels joves, millorant la seva 
qualitat de vida i la seva autonomia personal.

4. Corresponsabilitzar  als  joves  en  el  disseny  i  desenvolupament  de  les 
polítiques de joventut del municipi.

5. Integrar dins de l'administració municipal la “perspectiva de joventut” de 
mode transversal, amb implicació de tots els departaments, amb especial 
subjecció a les diferents activitats i accions que estos programen per als i 
les jóvens
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3. DESTINATARIS

Els destinataris d'aquest procés participatiu seran:

• Joves, d'entre 15 i 29 anys, empadronats a Quart de Poblet
• Entitats i col·lectius juvenils que actuen al Poble 

No obstant això, cap remarcar la possibilitat d'ampliar tant el límit inferior com el 
superior, atès que l'inici de l'escolarització secundària en els instituts comença als 
12 anys i  que el procés d'emancipació del nucli familiar sovint s'allarga fins a prop 
dels 35 anys d'edat.

4. METODOLOGIA 

Entenem per Pla Jove un conjunt organitzat i global de mesures dirigides al sector 
jove per a desenvolupar en un context geogràfic i en un període determinat, com 
resultat d'un procés participatiu (d'anàlisi,  planificació, execució i  avaluació) que 
conta  amb  la  implicació  de  diferents  departaments,  àrees  o  nivells  de 
l'administració i  d'agents socials,  coordinat des d'una unitat  específica que té a 
responsabilitat política última.

Una part essencial del pla és integrar a tota la societat en ell, espacialment als 
joves  que  és  a  qui  va  dirigit  essencialment,  basant-se   abans  de  res  en  una 
metodologia de caràcter obert i participatiu.

El pla se sustenta en tres pilars bàsics, la participació ciutadana , la participació 
institucional  i  els  recursos  institucionals,  cadascuna  d'aquestes  bases,  seran 
reforçades amb una sèrie d'accions concretes.

4.1. LIDERATGE INSTITUCIONAL

El primer que farem és analitzar la realitat del nostre context intern, analitzarem les 
accions portades a terme en política de joventut en els últims anys per les diferents 
àries que formen part de l'ajuntament, a partir d'una xicoteta mostra de les accions 
portades  a  terme  per  l'administració  local  en  matèria  de  joventut.  També  és 
important considerar els recursos humans de la pròpia administració amb els quals 
en principi podríem contar (Anàlisi del context intern Annex I), per tant s'haurien 
de mantindre encontres amb diversos responsables institucionals amb la finalitat 
de motivar  i  propiciar  la  seua participació  en el  Pla.  Finalment  valoraríem  els 
recursos  econòmics,  materials  i  equipaments  dels  quals  disposem  per  a  tenir 
consciència de les possibilitats i limitacions que tenim. 
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4.
2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

4.2.1 Consulta individual 

Es essencial analitzar el context extern, amb això ens referim a conèixer la realitat 
i participació juvenil  a partir  de la recopilació de dades sociològiques rellevant de 
l'actual població juvenil i obtenir dades generals sobre els joves del nostre context 
d'actuació a partir d’aquestes dades podrem  obtenint un reflex qualitatiu de les 
necessitats i les demandes de la joventut de Quart que en ajudarà  a determinar 
una  part  essencial  del  pla  com es  la  de   determinar  els  àmbits  en  els  quals 
posteriorment anem a actuar, i sobre els quals es basarà el pla de jove.

Recerca d'informació a través dels processos següents:

 L'alcalde enviarà una  carta personal convidant els jóvens a participar en la 
consulta per mitjà de qüestionari individual, a l'entregar d’aquest qüestionari 
se li donarà al jove un detall per participar, ames, entre tots els participants que 
òmpligen les  enquestes se sortejara un regal.

 A més la consulta individual (qüestionari)es realitzarà per mitjà de la visita 
dels/es  tècnics/es  del  Pla  Jove  als  Centres  d'Ensenyança  i  centres 
neuràlgics de la població on es reunixen els jóvens, i s'ompliran in situ. Així 
mateix ens recolzarem en les activitats organitzades en els Servicis municipals 
per a realitzar la dita consulta.

Es realitzaran 1.000 consultes com a mínim.

4.2.2Consulta Oberta

 Taules de debat

 Fòrums

 Una  consulta   oberta  a  tota  la  ciutadania  a  través  de  la  pagina  Web  de 
l’Ajuntament de Quart de Poblet i per e-mail

4.2.3Consulta al teixit associatiu 

Tallers participatius

Espais de participació i de debat per tal de que els joves, en aquest cas vinculats a 
associacions i grups informals, facin propostes. L’objectiu és promoure l’intercanvi 
d’opinions i propostes entre joves que estan acostumats a participar.
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Qüestionari a tots els jóvens associats, através de les seues associacions

4.3. RECURSOS INSTITUCIONALS  

Els recursos institucionals haurien de provenir fonamentalment de les diferents 
àrees consistorials implicades en el Pla Jove, per a contar amb el major nombre de 
recursos econòmics, material i humans. 

5. ORGANIGRAMA I COORDINACIÓ

L'estructura del Pla Jove 2007-2011 tindrà la següent organització:  (Annex III)

5.1 Comissió Pla Jove 

Com a màxim òrgan, es la simbiosis entre l'administració i els moviments socials, 
aquest és l'òrgan executiu i  administratiu del pla, dependrà orgànicament de la 
comissió interdepartamental, aquesta comissió comptarà amb:

 Dos representants del consell de joventut, els quals  les diferents associacions 
de la població, el consell  deurà  reunir-se amb les associacions i  transmetre la 
informació que es tracte a les reunions de la comissió 

Dos representats del Fòrum Jove:  Aquesta activitat  sorgeix amb l'objectiu de 
donar a conèixer  el  pla i  obtenir  el  major nombre d'opinions a travis de taules 
rodones que es  entre diferents representants polítics, els joves, les associacions, 
la societat civil, entitats públiques i privades, etc. (Descripció a l'apartat 5.1.1)

Dos delegat o delegada d'un centre de Secundaria de la Població: El primer 
que es farà serà realitzar una reunió amb tots els delegats de cadascun dels I.E.S 
de la Població, al l'objectiu d'explicar-los  consisteix el Pla Jove i quin serà el seu 
paper, posteriorment es determinaran dos representant d'aquest col·lectiu que els 
propis participants triaran. (Descripció a l'apartat 5.1.1)

Dos representant Consell de xiquets i xiquetes: amb aquest grup, a l'igual que 
amb els delegats/ delegades de curs abans , es realitzarà una reunió i es triarà un 
representant que treballarà dins de la comissió del Pla Jove.

Un/a representant de La comissió de Participació Ciutadana:  A partir  d'una 
reunió amb els components d'aquest col·lectiu, es triarà el seu representant en la 
comissió del Pla Jove

 Un/a representant  d'  Alcaldia:  En aquest  cas serà l'Alcaldessa de Quart  de 
Poblet.
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Tres representants de L'Ajuntament:  els representants d'aquest grup 
seran  el   Regidor  de  Joventut   i  dos  participants  de  la  comissió 
interdepartamental(5.3)

Un/a representant de les AMPAS: Coordinadora d'aquest col·lectiu qui formarà 
part de la comissió Pla Jove.

Tres representant dels Partits politics amb representació municipal: Agent de 
los tres partits politics del consistori  PESOE , PP, Compromís(EU-Bloc). 

Amb  una  periodicitat  semestral  durant  la  vigència  del  Pla  Jove,  es  reunirà  la 
Comissió,  que  serà  l’encarregada  de  desenvolupar  els  diferents  objectius  i 
mesures,  per  a  realitzar  les  valoracions  que  estimen  convenients  sobre  el 
desenvolupament  del  Pla  i   transmetre  a  la  comissió  interdepartamental  totes 
aquelles mesures que es consideren prioritàries en funció de les necessitats de 
cada moment.

És important destacar que per a cada àrea d’actuació es concretés la programació, 
especificant els objectius, destinataris/es, el pressupost assignat i els indicadors 
d’avaluació de cada acció. (Annex IV)
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5.1.1 Descripció dels Organismes que s’hauran de crear: 

Encontre amb els  Delegats  i delegades de curs

Objectiu

 Donar  a conèixer el Pla Jove als I.E.S de la Població
 Creació de una Assemblea de Delegats. 

 Triar  dos  participant de aquest sector.

Participants

Delegats de curs de cada un dels centres de secundaria de la 
Població.

Fases

1. Reunió amb els directors d’instituts per  tal  d’informar 
del Pla Jove i de con intervindran els delegats.

2. Creació  de  la  comissió  de  delegats que  estarà 
constituïda per tots els delegat/des i  subdelegats/des de 
cada un dels centres de secundaria de la població. Esta 
comissió estarà moderada pel Consell de la Joventut de 
Quart de Poblet(CJQP). L'objectiu d'aquesta comissió serà 
triar dos representants que formaran part de la comissió 
del  Pla  Jove,  a  més  de  reunir-se  trimestralment  per  a 
tractar temes d'interés relatius al Pla Jove.

3. Encontre  amb  la  comissió  de  delegats,  en  aquest 
encontre es donarà  a conèixer el pla i es triarà a votació 
dos delegat que formaran part del la comissió del Pla Jove.
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Fòrum Jove

Objectiu

 Triar  a  dos representants  de  la  població  no  associada que 
formarà part de la comissió interdepartamental.

 A partir de col·loquis i de diferents taules de debat, es pretén 
determinar  que  qüestions  els  preocupa  i  que  necessitats 
tenen els  joves  de  la  població,  per  a  intentar  abordar-les  i 
aportar  solucions  viables  i  realistes  per  a  millorar-les  o 
solucionar-les.

Participants

 Joves entre 15 i 29 anys 
 Consell de la Joventut / Associacions
 Tècnics o regidors  del Consistori

 Resta de Població Civil 

Fases

Dins del fòrum Jove tenim dos processos que dur a terme:

Elaboració del fòrum Jove

1. Reunió  amb els  Tècnics o  regidors  que  col·laboren  el 
Fòrum  i  amb  els  representants  del  Consell de  la 
Joventut,  per  a  determinar  com  es  portarà  a  terme  el 
Fòrum. 

2. Difondre la informació i les diferents taules de debat que 
es realitzaran durant el Fòrum Jove. 

3. Realització del Fòrum jove durant diversos dies en els 
quals  es  realitzaran  taules  de  debats  temàtiques,  amb 
participació institucional, associacionista, juvenil i civil.

Elecció aleatòria de representants jóvens no associats.

1. Dividir per districtes i buscar aleatòriament dos persones 
que participen al fòrum. 

2. Ens  posarem en  contacte  telefònic  amb els  participants 
elegits i se’ls convidarà a participar al  fòrum. 

3. D'aquest grup de participants, es triaran dos representants 
que formaran part de la comissió del Pla Jove.
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Consell de 
Joventut

Fòrum 
Jove

Delegats 
de curs

Consell  
de 

xiquets i  
xiquetes

Participaci
ó 

ciutadana

Alcaldia Ajuntamen
t

AMPAS Partits Polítics 
amb 

representació 
municipal

Nº 
participants

2 2 2 2 1 1 3 1 3

Òrgan 
existent o 

no existent

Òrgan 
existent

Òrgan no 
existent*1

Òrgan no 
existent*1

Òrgan 
existent

Òrgan 
existent

Òrgan 
existent

Òrgan no 
existent

Òrgan 
existent

Òrgan existent

Constituït  
per:

Persones que 
treballen al 
Consell de 

Joventut i que 
representaran 

a les 
associacions

Joves de 
la 

Població 
de Quart 
de Poblet

Delegats 
de curs 

des 
diferents 
centres 

educació 
secundari

a de la 
població

Xiquets 
que 

formen 
part del 
consell 

d’infants

Ciutadans 
de la 

societat 
civil i 

societat en 
general.

Alcaldessa 
(Lideratge)

-1.Regidor 
de Joventut

-2.Comissió 
intedeparta

mental

Coordin
adora 

AMPAS

-PSOE

-PP

-Compromís 
(EU-Bloc)

*1: Les mesures que es portaran a terme per a la creació d’aquests organismes es descriuen en l’apartat 5.1.1 Comissió 
Pla Jove 
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5.2.Comissó Interdepartamental 

Les segues competències seran les de marcar les línies generals d'actuació del 
Pla Jove , té com funció principal dissenyar les estratègies polítiques necessàries 
a  l‘hora  de  desenvolupar  el  procés,  a  més  de  marcar  les  línies  generals  de 
actuació i  controlar el seu desenvolupament  , per a això rebrà anualment una 
memòria  d'activitats.  Lliderada  per  l’alcaldia,  estarà  integrada  pel  regidor  de 
joventut , pels diferents regidors d'àrea implicats en el desenvolupament del pla i 
per el grup de persones contractades  per a l'efecte, és important destacar que per 
a reforçar aquesta comissió, tindrà el suport de la comissió pla jove, que estarà 
formada  per  diferents  segments  de  la  població  de  Quart  de  Poblet.  Aquesta 
comissió deuria reunir-se trimestralment per a tractar diferents temes i propostes al 
voltant del Pla Jove

5.2.1 Comissions de l’ajuntament

COMISSIONS Serveis 
Socioculturals

Hisenda Secretaria Policia Urbanisme

ÀRIES

-Joventut
-Cultura
-Educació
-Participació 
-Igualtat
-Pau i Solidaritat
-Benestar Social
-Salut Publica
-Esports
.............

5.3. Oficina Pla Jove

A fi de donar suport la labor de la Comissió interdepartamental i de facilitar 
l'exercici continuat de les seves funcions, els implicats deuran designar al personal 
tècnic de referència i interlocució en cada àrea, per a l'anàlisi, el disseny 
d'activitats i la implementació de programes, així com per al seguiment de les 
accions que s'estan portant a terme 
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6. ÀMBITS D'ACTUACIÓ DEL PLA JOVE

Els àmbits d'actuació seran aquelles seccions en les quals es va a intervindre i la 
base sobre la qual es va a treballar i a crear accions concretes. Aquets àmbits 
d'actuació  seran   els  propis  joves  qui  els  decidiran,  a  través  de  les  diferents 
trobades  amb  associacions  juvenils,  i  la  creació  de  canals  per  a  la  recollida 
d'opinions  i  suggeriments  (enquestes,  atenció  directa,  telèfon  ,SMS...)  que  es 
realitzaran a la resta de població, d'aquesta manera es pretén integrar a l màxim 
als  joves,  especialment  en  la  presa de decisions  essencials  del  projecte,  amb 
l'objectiu d'aconseguir que els joves es vegen integrats en ell, que es motiven i que 
participar activament en un pla que veuran real , per que son ells els que el creen. 
Posteriorment  es realitzarà una reunió amb les diferents comissions del pla per a 
proporcionar-lis  la  informació  obtinguda  i  prioritzar  aquestes  àries  d'actuació.. 
(Possibles àmbits d'actuació Annex II)

7. MECANISMES DE COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ E INFORMACIÓ PÚBLICA

Una part essencial d'actuació serà la de difondre el pla en el seu conjunt a través 
dels diferents suports publicitaris que disposa l'Ajuntament perquè la joventut de 
Quart coneguen , participi i s'integren en el pla.

Algunes de les línies estratègiques de difusió  serien:

• Publicació i difusió de la informació a:

 Els diferents mitjans de comunicació local:

• Fanalet
• Quartjove.es
• L'esport a Quart
• Quart a parte
• Altres mitjans de comunicació

 A través d'altres plataformes de comunicació.

• Panells informatius municipals
• Parades d'autobusos
• Carta de l'Alcadessa convidant a la participació
• “Buzoneig” ales cases on hi ha xiquets i joves
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 Amb tríptics i estands d'informació a espais municipals y 
associacions com ara:

• AJUNTAMENT
• QUART JOVE
• Casa de Joventut "La Cebollera"
• Casa de Joventut "L'Amagatall"
• Casa de Joventut "Barranquet"
• Rocksala
• Casa de la dona
• Biblioteca municipal 
• Agència de Lectura
• Poliesportiu Municipal
• Centres Educatius Públics
• Centre de Día de Menors 'Centre Obert'
• Casa de la cultura
• Unitat de Prevenció Comunitària de les Drogodependències (UPC)  
• ADL, etc

• Creació d'una base de dades o llistes de distribució en Internet per 
informar sobre activitats, mitjançant :

Correu electrònic 

De totes les aplicacions d'Internet, l'ús del correu electrònic és la més 
valorada i utilitzada pels joves. El correu electrònic és una eina útil per a la 
difusió de circulars i la comunicació cap a grups. 

Missatges de text als mòbils

Els joves són, els usuaris que més usen els sistemes de missatgeria SMS 
(Short  Message  Service),  Estan  acostumats  a  rebre  i  enviar  breus 
missatges  de  text  a  través  dels  telèfons  mòbils,  per  tant  podem fer  ús 
d'aquesta  tecnologia  per  a  difondre  missatges  e  informacions  breus  als 
joves amb un cost reduït.

• Creació d'un link directe d'accés a la informació del pla a la pàgina web de 
l'Ajuntament i a www. Quartjove.es.

• Visites de tècnics municipals als instituts per a donar a conèixer el Pla.

• Edició de fullet en versió reduïda del Pla: Enviament individualitzat per 
mitjà de correu a la població jove de 14 a 29 anys empadronats en Quart 
de Poblet.
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• Postal free Pla Jove per a distribució en llocs informals i de concurrència 
juvenil

• Edició i publicació del Pla en format llibre i DVD

• Utilització de suports urbans per a donar a conéixer la imatge i mesures 
del Pla a la ciutadania en general: mupys, etc.

• Creació de fòrums de debat i intercanvi d'idees des de diferents accessos 
amb temes d'actualitat i interès per als joves.

• Proporcionar obsequis (samarretes del Pla Jove, agendes, clauers, etc) 

• Càsting a jóvens de Quart per a projectar espot publicitari del Pla durant 
el seu període de vigència.

Seria interessant que els propis joves de Quart foren la imatge del Pla amb la 
finalitat de donar-li fiabilitat a la proposta, l'objectiu és que els joves se senten 
protagonistes i prenguen part del Pla. 
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8. FASES 

Fase 1 : Anàlisis estudis i investigació

Calendari: Any 2002

Accions:

• Reunió amb el Consell de la joventut.

• Recopilació de dades sociològiques rellevants i anàlisis de la realitat 
social : 

 Estudi “Els joves a Quart de Poblet . Percepcions, opinions, actituds,  
necessitats i demandes”

Calendari: Abril 2008

Accions:

• Trobada Jove :

Iniciativa que es porta a terme des de fa un any, consisteix en un encontre entre 
les  diferents  associacions  juvenils  del  municipi  que  te  com  un  dels  objectius 
tractar diferents temes relacionats amb joventut.  Aprofitant  aquesta trobada,  es 
realitza la primera presa de contacte entre les associacions i el Pla jove .
S'establi una xicoteta presa de contacte amb els objectius e iniciatives del pla per 
que  els  joves  el  coneguen.  Posteriorment  es  treballa  mitjançant  dinàmiques 
grupals amb l’intenció d'aconseguir que foren els propis joves qui identificaren les 
necessitats i problemes als quals s'enfronten , a més que inicien un debat sobre 
les possibles solucions als problemes manifestats.  

Calendari: Desembre 2007-Març 2008

Accions:

• Consulta de Plans de Joventut recentment aprovats en altres Administracions 
Públiques i de novetats legislatives i teòriques a nivell local, estatal i autonòmic.

Fase 2 : Disseny i redacció

Calendari: Desembre 2007-Març 2008

Accions:
• Redacció esborrany  Pla

Calendari: Octubre-Diciembre2008

Accions:
• Redacció de la proposta del pla
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Fase 3: Aprovació

Calendari: Gener 2009

Accions:
• Aprovació del Pla per part del ple municipal

Fase 4: Reunió tècnica

Calendari: Febrer del 2009

Accions:
• Creació de la comissió del Pla Jove

Fase 5: Reflexió i participació

Calendari: Febrer-Juny 2009

Accions:
• Disseny i desenvolupament del procés participatiu del  Pla .
• Fòrum Jove
• Creació en la pàgina web del Pla Jove d'un fòrum i/o bústia de suggeriments 

juvenils “on line” per a arreplegada de propostes per al nou Pla
• Invitació  a  participar  per  mitjà  d'enviaments  de  correus  electrònics  i  sms 

massius a través de les bases de dades disponibles per a informació sobre el 
Pla Jove i vies de participació

• Informació en Centres d'Ensenyança secundària sobre el nou Pla i arreplegada 
de propostes a través de qüestionaris. Jornades de participació juvenil per al 
disseny Pla Jove

Fase 6: Redacció definitiva del pla

Calendari: Juny- Desembre 2009
Accions:

• Redacció definitiva del pla

Fase 7: Implementació del pla 

Calendari:  Gener 2009
Accions:

• Definició del pressupost i priorització anual de mesures a implementar durant el 
període de vigència del Pla.

• Disseny de projectes i mesures per a implementació.
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• Disseny d'indicadors avaluatius de mesures.

• Posada en marxa de noves mesures

Fase 8: Avaluació del Pla

Calendari:  Durant el desenrotllament de les mesures
Accions:

• Avaluació de procés.

• Arreplegada d'informació de les mesures.

Calendari:  Últim trimestre de l'any
Accions:

• Realització de l'informe de procés.

Calendari:  Primer trimestre de cada any executat
Accions:
• Avaluació de resultats anuals.

Calendari:  Primer trimestre de l'any posterior a la finalització del Pla
Accions:
• Avaluació d'impacte.
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Fases Caracterització Mesures

Fase  1 :  Anàlisis  estudis  i  
investigació

Any 2002

- Reunió amb el Consell de la joventut. 

- Anàlisi de la realitat a través de l'estudi “Els 
joves a Quart de Poblet . Percepcions, opinions, 
actituds, necessitats i demandes” realitzat pel 
Consell de la joventut.”

Abril 2008 - Trobada Jove

Desembre 2007-Març 
2008

- Consulta de Plans de Joventut recentment 
aprovats en altres Administracions Públiques i de 
novetats legislatives i teòriques a nivell local, 
estatal i autonòmic.

Fase 2 : Disseny i redacció
Desembre 2007-Març 

2008
- Redacció esborrany  pla

Octubre-Diciembre2008 - Redacció de la proposta del pla

Fase 3: Aprovació Gener 2009 - Aprovació del pla per part del ple municipal

Fase 4: Reunió tècnica Febrer del 2009 -Creació de la comissió del Pla Jove

Fase 5: Reflexió i  
participació

  

Febrer-juny 2009

- Disseny i desenvolupament del procés 
participatiu del  Pla .

Fòrum Jove

- Creació en la pàgina web del Pla Jove d'un 
fòrum i/o bústia de suggeriments juvenils “on line” 
per a arreplegada de propostes per al nou Pla.

- Invitació a participar per mitjà d'enviaments de 
correus electrònics i sms massius a través de les 
bases de dades disponibles per a informació 
sobre el Pla Jove i vies de participació

- Informació en Centres d'Ensenyança secundària 
sobre el nou Pla i arreplegada de propostes a 
través de qüestionaris. Jornades de participació 
juvenil per al disseny Pla Jove 

Fase  6:  Redacció  definitiva Juny- Desembre 2009 Redacció definitiva del pla
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del pla

Fase  7:  Implementació  del  
pla 

Gener 2009
- Definició del pressupost i priorització anual de 
mesures a implementar durant el període de 
vigència del Pla.

- Disseny de projectes i mesures per a 
implementació.

- Disseny d'indicadors avaluatius de mesures.

- Posada en marxa de noves mesures

Fase 8: Avaluació del Pla
Durant el desenrotllament 

de les mesures

Últim trimestre de l'any

Avaluació de procés.

Arreplegada d'informació de les mesures.

Realització de l'informe de procés.

Primer trimestre de cada 
any executat

Avaluació de resultats anuals.

Primer trimestre de l'any 
posterior a la finalització 
del pla

Avaluació d'impacte.

9. SEGIMUENT I AVALUACIÓ DEL PROCÉS

Entenem per avaluació el procés constant de mesurament dels resultats obtinguts 
durant les diferents accions del Pla, tenint com punt de referència les expectatives, 
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expressades en objectius, amb la finalitat de reconduir accions que no 
compleixen els seus objectius i programar altres actuacions de futur. 

Els objectius que ens marquem amb l’avaluació són: 

• Conèixer els resultats que s’han obtingut amb una acció determinada.

• Destacar els aspectes positius i  negatius que han dut a l’obtenció d’aquests 
resultats. 

• Analitzar el comportament i les causes dels factors que han intervingut positiva 
o negativament en l’execució de l’activitat. 

• Determinar  les  mesures correctores  que són necessàries per  a  superar  els 
resultats obtinguts.

 S’establiran els següents tipus d’avaluació: 

 Avaluació del procés

Fa referència a totes aquelles qüestions que, des del punt de vista dels i les 
responsables  de  les  mesures,  han  de  ser  tingudes  en  compte  en  l'anàlisi 
general de l'acció, inclús aquelles que s'han obviat en el moment de la seua 
planificació  –  o  han sobrevingut  -  i  que puguen suposar  alteracions  en  els 
resultats inicialment previstos.

També es tindran en compte ací, qüestions inicialment alienes al Pla: aparició o 
modificació  d'altres  accions col·laterals  i  situacions polítiques,  econòmiques, 
socials, etc., que puguen influir en els seus resultats.

Esta avaluació és INTERNA, fonamentalment qualitativa,

 Avaluació de resultats

Basada en indicadors d'acció que mesuraran:

Cobertura:  Proporció  de  necessitat  coberta.  És  la  relació  entre  l'oferta  i  la 
demanda.

Utilització: És la relació entre l'ús de recursos i la seua capacitat.

Eficàcia:  Grau o nivell  de consecució del/  dels objectiu/s.  És la  comparació 
entre el que espera i el que ocorre.

Eficiència: És la relació entre el que ocorre i la inversió produïda a eixe efecte.
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Satisfacció: És la valoració dels i les usuaris/s'i implicats en una acció 
(de la seua existència, i de la seua concreció).

Qualitat:  Relacionada  amb  l'anterior,  influirà  en  aquella  però  amb  mesura 
diferenciada i referida a infraestructures, materials, personal responsable, etc.

L'avaluació  de  resultats  és  EXTERNA  i  conjugarà  dades  quantitatives, 
qualitatius(o  qualitatius  de  valoració  quantificada)  obtinguts  directament 
d'usuaris/es (o potencials) i  de responsables de l'acció, amb les valoracions 
realitzades des de l'avaluació de procés. Serà, com aquella, anual i produirà un 
document conjunt d'avaluació anual. Este document permetrà, si és el cas, el 
redisseny d'accions del Pla.

 Avaluació de l'impacte

Valorarà els resultats GLOBALS, els objectius generals o línies estratègiques 
que han promogut el Pla en el seu conjunt. És la comparació del que hi havia 
amb el que hi ha o del que es pretenia amb el que aconseguix realment en 
termes  de  macroacció  Es  mesuraran  dels  resultats  últims  del  Pla,  cada 
departament  avaluarà  cadascuna  de  les  accions  del  Pla  Jove,  valorant  la 
importància de l’acció, l'impacte en el col·lectiu jove, la idoneïtat per a cobrir la 
corresponent  línia  d’intervenció  proposada en  el  Pla,  la  implicació  política  i 
tècnica  del  departament,  així  com  la  valoració  dels  recursos  econòmics 
empleats.

Es  produirà  al  terme  del  període  d'execució  del  Pla  i  complementarà 
valoracions internes amb externes.

10. PRESSUPOST
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Activitat Material de Suport Quantitat Joves Estimació 
Econòmica

Responsable

Estudi *
Consell Joventut

Pagina Web
*

Consulta 
Ciutadana

Qüestionari individual Tota la 
Població

*

Qüestionari
Centres 
d'Ensenyança i 
centres neuràlgics de 
la població

* Tècnics municipals

Fòrum Jove

Flayer 15x10cm *
Cartells A2(55x85) 50 *
Taules  de  debat 
(material 
complementari, 
carpetes, fulls,etc)

*

Difusió

Disseny Campanya * Empresa que 
dissenya per a 
l’ajuntament

Carta personal 5.574 *
Fullet  en  versió 
reduïda del Pla

5.574 *

Postal free Pla Jove  *
Format llibre i DVD *
Enares *
Cartells A2(50x70) 100 *
Samarretes 5.000 *
Adhesius. 2.000 *
Xapes 1.000 *
Bolígrafs. 5.000 *

Presentació

Web 1 *
Guia del Pla format 
llibre i DVD

1.500 *

Acte Presentació *

Càsting a 
jóvens de 
Quart

Postal free 3.500 *

Cartells A2(55x85) 50 *

Personal tècnic 
contractat per a 
l'electe.

2 *

* Quantitat a determinar durant el procés
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11. ANNEXOS

Annex I

Anàlisi del Context Intern

Àrea de Actuació:

Regidor Responsable Altres regidors vinculats a l'àrea Personal Tècnic
Personal 

d'administració
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Annex II 

Possibles àmbits d’actuació

 Emancipació: 

- Ocupació. 
- Habitatge. 

 Educació, formació i convivència

- Integració 
- Discapacitat 

Oci temps lliure, art i cultura. 

- Cultura. 
- Oci 
- Art 
- Turisme 

Participació i voluntariat:

- Participació. 
- Associacionisme 
- Voluntariat. 
- Assumptes europeus. 

Salut: 
- Drogodependències. 
- Sexualitat.
- Educació per a la salut (trastorns alimentaris, primers auxilis…)

Mobilitat
 
- Estudis a l’estranger
- Treballar a l’estranger
- Europa
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Annex III 
Organigrama i coordinació

 

Comissió Pla Jove Comissió de 
seguiment

Comissió 
Interdepartamental

AMPAS
Consell 
Joventut 

Consell 
Participació 
Ciutadana

Alcaldía
Liderazgo

Partits politics

Forum Jove

Delegats de curs Consell de xiquets 
i xiquetes

Ajuntament

Regidoria 
Juventud

Comissió
Interdepartamental
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Annex IV

Àrea de Actuació

Destinataris/es

Pressupost Assignat

Objectius Accions Indicadors d’avaluació de cada acció 

Annex V
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Àrea de Actuació

Objectius generales Objectius específics Mesures
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