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1. MISSIÓ, VISIÓ I OBJECTIUS (GENERALS I
ESPECÍFICS)
Missió. Els joves: participació, emancipació i cohesió social.
La població juvenil és un factor clau en el desenvolupament de qualsevol
ciutat. No és només que la gent jove sigui el futur sinó que és el present tan
a nivell positiu (generació més preparada de la història), com a nivell
negatiu degut a les dificultats objectives per a la consecució de
l’emancipació (principalment l’accés a l’habitatge i la precarietat laboral).
Aquestes dificultats contribueixen a la desafecció dels joves, minvant la
seva implicació i participació en la vida socio-cultural de la ciutat. Unes
polítiques que parteixin d’un concepte integral dels joves han d’intentar
millorar aquestes condicions per afavorir l’autonomia i l’emancipació juvenil.
El fenomen de la immigració i les característiques específiques que presenta
a Vic, condiciona molts dels aspectes que fan referència a les
problemàtiques i necessitats del jovent vigatà. La composició
sociodemogràfica de Vic és, avui, més complexa i diversa que mai no ho
havia estat i aquest factor repercuteix de forma considerable en els àmbits
educatius, laborals o d’habitatge.
Els joves necessiten d’actuacions concretes i específiques que responguin a
les seves demandes i necessitats, però cal que se sentin –tambéprotagonistes actius en la vida de la ciutat. No només en una projecció de
futur, sinó també en el present. Cal que s’impliquin i participin -i, per tant,
proposin, critiquin, actuïn i treballin- per la millora de la seva pròpia qualitat
de vida, però també han de vetllar per la qualitat dels seus conciutadans i
conciutadanes. Volem posar de manifest els drets i necessitats dels joves
però també els deures que tenen envers ells mateixos i la societat.
Només apostant per unes polítiques de joventut basades en la integració de
la immigració es podrà assolir una bona cohesió social. Per tant, cal centrar
l’acció de govern en polítiques de joventut que treballin tots els aspectes
tenint en compte aquest fet. La missió de la regidoria de joventut és,
doncs, treballar per la millora de la cohesió social de la ciutat a
través de joves participatius i responsables, en condicions d’assolir
la seva emancipació.
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Visió: la cultura i l’esport, eines de llenguatge universal
És imprescindible que per assolir els objectius la missió plantejada i a banda
del lideratge de la Regidoria de Joves, s’impliqui tot el consistori. No només
per les limitacions de pressupost o d’àmbit competencial que té la
Regidoria, sinó que l’envergadura de les problemàtiques i necessitats
plantejades fan que aquest repte hagi d’esdevenir un repte de ciutat.
Però per fer això, cal una eina que, essent element de llenguatge universal,
ens permeti assolir aquest objectiu. La integració dels nouvinguts, degut a
un xoc cultural profund, no sempre és senzilla. I per tant, es fa necessari
trobar l’instrument adequat que permeti superar barreres i aplicar les
polítiques públiques necessàries per a assolir aquest repte.
Es proposa la música (com a temàtica de treball transversal, però inserida
en un context cultural i artístic més ampli: arts plàstiques, creació àudiovisual, creació digital, arts escèniques, etc,) com a eina, ja que esdevé
fàcilment un llenguatge universal (apropa, trenca barreres, permet mescles,
ajuda a compartir), i donat que Vic ja disposa d’experiències i potencialitats
en aquest camp, així com per la llarga tradició d’esdeveniments culturals
musicals que la ciutat ha anat desenvolupant en els darrers anys.
La música, doncs, ha de ser l’excusa, el centre d’interès, per a poder
desenvolupar un projecte de ciutat que permeti abordar el conjunt
de problemàtiques i necessitats existents. Així, per exemple, des de
promoció econòmica, i tenint en compte la conjuntura econòmica, es pot
començar a impulsar un projecte de desenvolupament de la indústria
cultural musical (estudis de gravació, suport a la producció musical, etc.);
des d’educació, es poden iniciar línies formatives especialitzades entorn de
la música i la indústria musical (tècnics de so, muntatges escènics, etc.)
que impliquen diferents nivells d’especialització (dels més baixos als més
elevats); des de cultura es pot continuar i aprofundir en la realització
d’esdeveniments musicals, etc.
D’altra banda, l’esport entès com activitat física, no competitiva,
relacional i com a hàbit saludable, alhora que desplegada en el territori
(en el conjunt de barris i equipaments de la ciutat) hauria de convertir-se
en l’altre pal de paller que faciliti el treball de cohesió. En aquest àmbit és
fonamental incorporar a la població femenina, des d’uns criteris
d’equitat, a la pràctica regular d’exercici físic, tot intentant contrarestar
prejudicis estètics o discriminatoris.
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Objectius generals i específics
Tenint en compte aquesta missió com a eix transversal (i la visió com a
instrument principal d’implementació), tot seguit es passa a descriure el
conjunt d’objectius generals i específics per aquest proper mandat.
Els objectius generals han estat dividits en dos grans àmbits d’actuació:
l’emancipació i la participació. L’àmbit d’emancipació està composat per sis
eixos d’actuació (educació, cultura i oci, treball, habitatge, salut i cohesió
social i equilibri territorial); i l’àmbit de la participació està composar per
dos (participació i cohesió social i equilibri territorial). El fet de repetir la
cohesió social i l’equilibri territorial es deu a la seva transversalitat i, a més,
a la seva especial rellevància donada la seva coincidència amb la missió.
Les polítiques de joventut de la ciutat de Vic, en tant que polítiques socials,
han de vetllar per facilitar els processos d’emancipació de les persones
joves, impulsant accions que els garanteixin amb igualtat d’oportunitats i
condicions d’igualtat per a totes elles, i afavorint així els desenvolupament
dels projectes de vida propis en plena autonomia (assumint drets i deures).
Al mateix temps, les polítiques de joventut vigatanes han d’estar orientades
a promoure i impulsar actuacions que fomentin la participació de les
persones joves, en tant que espais de generació d’autonomia i poder. Els
joves no només són el futur de la ciutat sinó que també en són el present.
És per això que la participació, en les polítiques de joventut (en tot allò que
afecta directament o indirectament la vida de les persones joves), ha de ser
el marc de reconeixement dels i de les joves com a actors socials i polítics,
amb voluntats, sensibilitats, idees, opinions, accions i propostes per a la
societat del present i del futur.
Per últim, remarcar que no és possible afavorir l’emancipació juvenil ni
fomentar la participació de les persones joves si no es treballa al mateix
temps per assolir una veritable cohesió social que permeti avançar a la
ciutat de Vic com a una veritable col·lectivitat. És en aquest sentit que les
polítiques de joventut no només han d’estar destinades a tots els ciutadans
sinó que, a més a més, han de ser inclusives i vetllar per a que aquesta
ciutat esdevingui un únic espai on tothom tingui capacitat per a sumar.
Així doncs, els objectius proposats són:
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ÀMBIT DE L’EMANCIPACIÓ
Educació
1. Assolir uns nivells d’instrucció bàsics
1.1. Ampliar els recursos necessaris dels centres educatius per
fer front als alumnes amb majors necessitats, especialment
els nouvinguts.
•

Creació d’una Taula de coordinació educativa (resolució de conflictes
entre joves, famílies i professionals).

•

Diagnòstic de les necessitats del conjunt dels centres educatius i
coordinació de les demandes als organismes competents.

•

Espai de benvinguda

1.2. Continuar vetllant per la distribució equitativa
nouvinguts entre els diferents centres educatius de Vic.
•

dels

Foment del procés d’escolarització de l’alumnat d’origen immigrat als
centres públics i concertats.

2. Millorar la cohesió social a través de les aules
2.1. Dotar de recursos el professorat per treballar la interrelació
entre l’alumnat
•

Dinamització del Centre de Recursos Pedagògics (desenvolupament
d’iniciatives pedagògiques per a treballar la interrelació entre l’alumnat
en qüestions de gènere, origen, etc.).

2.2. Crear projectes específics per a treballar la cohesió fora de
l’horari lectiu
•

Implementació del Pla Educatiu d’Entorn en el marc del Projecte Educatiu
de Ciutat (PEC).

•

Implementació del Programa Jove Vincula’t.
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3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa
post-obligatòria a les necessitats formatives dels joves
vigatans i a la realitat socio-econòmica de Vic i comarca.
3.1. Ampliar l’oferta de cicles
qualificació professional inicial

formatius

i

programes

de

•

Diagnòstic de les necessitats d’oferta de cicles formatius de grau mig i
superior i demanda als organismes competents (Centres i Departament
d’Educació).

•

Creació de Programes de qualificació professional inicial (PQPI), tant
plans de transició al treball (PTT) com formació i aprenentatge
professional (FIAP) atenent les necessitats específiques de Vic.

3.2. Ofertar línies formatives especialitzades (relacionades amb
el món de la cultura, i especialment la música) a tots els
nivells educatius.
•

Creació de cursos de formació no reglada en equipaments municipals.

•

Col·laboració amb els diferents centres d’ensenyaments
existents a Vic (per exemple, l’Escola de Música de Vic i altres).

•

Creació i implementació d’un treball de síntesi relacionat amb el món de
la cultura, i especialment la música.

•

Creació de Programes de qualificació professional inicial
relacionats amb el món de la cultura, i especialment la música.

•

Demanda als organismes competents (Centres i Departament
d’Educació) la realització dels Cicles Formatius de Grau Superior:
 Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (GS)
 Realització d'audiovisuals i espectacles (GS)
 So (GS)

•

Establiment de convenis amb la Universitat de Vic per a la realització
d’estudis a tots els nivells relacionats amb el món de la cultura, i
especialment la música.

artístics

(PQPI),

Treball:
4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó d’origen,
gènere i/o edat
4.1.

Vetllar pel compliment i possibles millores de la llei

•

Instància als òrgans competents per tal que els menors nouvinguts a la
ciutat que tenen el permís de residència puguin també obtenir el permís
de treball a l’edat de 16 anys.

•

Assessorament jurídic en matèria laboral per als joves.
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•

4.2.
•

Col·laboració amb les centrals sindicals per tal de denunciar els casos de
vulneració de la llei.

Sensibilitzar a l’empresariat per a la no discriminació
Realitzar una campanya de sensibilització vers l’empresariat a través de
l’insertora laboral (Jove Vincula’t, programa Atenea, etc.)

4.3. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria de dret
laboral
•

Creació de la Borsa Jove de Treball (també disponible en format web).

•

Col·laboració amb el Servei de Formació, Orientació i Inserció Laboral i
reforç del mateix.

5. Afavorir la creació de llocs de treball
5.1. Crear nous filons d’ocupació relacionats amb la indústria
cultural o del lleure
•

Impulsar la creació de l’Empresa jove municipal (destinada al lleure,
música...).

•

Estudi del mercat i detecció de nous filons laborals per a la gent jove

5.2.
•

Suport al jovent emprenedor
Assessorament i promoció de joves emprenedors/es a través de l’IMPE i
del CIE.

6. Facilitar l’accés al món laboral al jovent d’entre 16 i 30
anys.
6.1.
•

Facilitar la relació entre oferta i demanda laboral
Creació de la Borsa jove de treball (també disponible en format web).

6.2. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’accés
al treball
•

Creació de la Borsa jove de treball (també disponible en format web).

•

Col·laboració i reforç dels horaris del Servei de Formació, Orientació i
Inserció Laboral.

•

Creació i desenvolupament d’un servei d’informació i orientació laboral
juvenil entre el Punt Jove i la unitat de Formació, Orientació i Inserció
Laboral (exposició informativa, realització de xerrades des dels mateixos
equipaments, orientació i assessorament individualitzat, elaboració de
tallers externs adreçats principalment a centres d’educació secundària i
entitats).
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•

6.3.

Creació d’un Pla de Formació-Ocupació en el marc del Programa Jove
Vincula’t que permeti el desenvolupament d’itineraris personalitzats per
a joves en risc de patir fracàs escolar i/o exclusió social per a possibilitar
la seva inserció en el món laboral.

Facilitar els processos de transició de la formació al treball

•

Col·laboració i reforç dels horaris del Servei de Formació, Orientació i
Inserció Laboral.

•

Diagnòstic sobre l’inserció laboral dels discapacitats.

Habitatge:
7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels joves per
raó d’edat, d’origen i/o altres discriminacions.
7.1.
•

7.2.

Vetllar pel compliment de la llei
Assessorament jurídic en matèria d’habitatge per als joves a través de
l’Oficina d’habitatge municipal i suport en les accions legals si s’escau.

Sensibilitzar els propietaris per a la no discriminació

•

Realització d’una campanya de sensibilització vers els propietaris a
través de l’Oficina d’habitatge municipal i la Borsa jove d’habitatge.

•

Implementació del Programa Viure i Conviure.

7.3. Informar, orientar i assessorar jurídicament i econòmica a
la gent jove en matèria d’habitatge
•

Assessorament jurídic en matèria d’habitatge per als joves a través de
l’Oficina d’habitatge municipal i la Borsa jove d’habitatge.

•

Potenciació de la Borsa jove d’Habitatge com a servei d’informació,
orientació i assessorament, així com a servei de mediació entre
propietaris i joves per facilitar el lloguer a preus raonables i amb les
garanties d’aval existents (pòlisses decaució, etc.).

•

Creació del lloc web del servei d’Habitatge Jove, vinculat als portals web
de l’Ajuntament de Vic corresponents (joventut i habitatge), centrat
principalment en la gestió del servei de la Borsa d’Habitatge Jove.

•

Impulsar mesures per garantir l’autonomia personal del jovent amb
discapacitats (habitatges adaptats, assistència personal, ajudes
tècniques,...), així com disposar de les informacions necessàries per
conèixer el nivell d’accessibilitat o possibilitats d’adaptació dels pisos que
s’ofereixen des de la Borsa d’Habitatge Jove, amb reserva d’Habitatges
de Protecció Oficial, si s’escau.
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8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30 anys.
8.1. Fomentar la creació de fórmules d’habitatge adequades a la
població estudiantil.
•

Implementació del Programa Viure i Conviure.

•

Facilitació de les iniciatives per a la construcció de places de residències
d’estudiants.

•

Ampliació de la Borsa jove d’habitatge amb allotjament per a estudiants i
en col·laboració amb la Universitat de Vic.

8.2. Cercar habitatges desocupats i facilitar a través de la
mediació el seu lloguer.
•

Millora i consolidació de la Borsa jove d’habitatge, gestionada per
l’Oficina d’habitatge municipal, com a mecanisme de suport a l’accés de
la gent jove a l’habitatge en règim de lloguer.

•

Potenciació de la Borsa jove d’Habitatge com a servei d’informació,
orientació i assessorament, així com a servei de mediació entre
propietaris i joves per facilitar el lloguer a preus raonables i amb les
garanties d’aval existents (pòlisses decaució, etc.).

8.3. Construir habitatge de propietat i de lloguer de protecció
oficial.
•

Destinació d’un percentatge dels pisos de protecció oficial distribuïts per
tots els barris per als joves (vetllant perquè el col·lectiu de dones
monoparentals i les persones amb rendes baixes puguin accedir a
promocions d'habitatge de lloguer assequible).

9. Detectar les causes de l’elevat preu de l’habitatge a Vic i
actuar en conseqüència
9.1. Realitzar els estudis necessaris per conèixer les possibles
causes.
•

9.2.
•

Diagnòstic de les causes de l’elevat preu de l’habitatge per part de
l’Oficina d’habitatge municipal.

Endegar les mesures necessàries per millorar la situació
Implementació de mesures per a corregir les causes de l’elevat preu de
l’habitatge per part de l’Oficina d’habitatge municipal.
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Cultura i oci
10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en espais
públics com privats.
10.1. Potenciar un casal de joves com a espai de trobada
•

Construcció d’un espai polivalent on realitzar activitats per a joves:
projeccions, tallers, concerts, etc.

•

Construcció d’un espai jove on implementar diferents serveis com l’espai
d’informació Punt Jove, l’espai d’assessorament, etc.

•

Obertura dels equipaments culturals (centres cívics) a la nit per a
realitzar-hi diverses activitats (monòlegs, breakdance, dansa, etc.) i com
a punt de trobada als barris.

10.2. Donar suport als espais (bars, discoteques, etc.) que
afavoreixin el contacte entre joves de diferent origen.
•

Valoració de l’atorgament de permisos als establiments nocturns de la
ciutat per a la realització d’espectacles amb música en directe

•

Avaluació de fórmules per a l’obertura de nous locals d’oci nocturn
(“discoteca light” especialment adreçada als joves menors d’edat), així
com per a altres locals de caire cultural (cinema, teatre,centres cívics,
etc.).

10.3. Fomentar manifestacions
concerts, exposicions).

d’intercanvi

cultural

•

Realització de tallers de caire intercultural.

•

Realització d’un festival de música intercultural.

•

Suport a iniciatives que fomentin l’intercanvi cultural.

(actes,

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i interessos
juvenils
11.1. Donar resposta a les demandes juvenils en matèria de
cultura
•

Realització d’una programació estable i adequada als interessos juvenils,
elaborada amb participació dels joves.

•

Realització de sortides col·lectives fora de la ciutat Vic.
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11.2. Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o culturals que
donin resposta a les demandes no cobertes a l’actualitat (oci
alternatiu, etc.).
•

Establiment d’una programació estable i adequada als interessos
juvenils, elaborada amb participació dels joves (concerts, tallers,
sortides, exposicions, museus, carnaval, etc.).

•

Realització d’una programació d’estiu per als joves.

•

Realització d’una programació específica adreçada als joves de 15 a 17
anys per omplir el buit d’oferta existent.

•

Suport als projectes d’iniciativa juvenil.

•

Ampliació de les aules d’estudi adaptades a les necessitats educatives i
horàries dels estudiants.

•

Promoció de concerts amb grups locals.

•

Augment de l’oferta de teatre i cinema.

11.3. Facilitar la mobilitat dels joves, especialment dels menors
de 18 anys
•

Elaboració d’una proposta de dotació d’un servei d’autobusos nocturn,
que connecti Vic amb altres poblacions i centres d’oci, i demanda als
organismes competents.

•

Rebaixa als joves del preu dels transports públics de Vic.

12.

Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

12.1. Apropar els joves a la diversitat de manifestacions culturals
existents
•

Formació i programació d’actes en l’àmbit de la cultura popular.

•

Establiment de convenis amb cinemes, sales d’exposicions, teatres,
museus, concerts, etc. amb la finalitat de que realitzin descomptes als
joves.

•

Descomptes per a joves en tots aquells equipaments (museus, etc.) i
esdeveniments culturals que es duguin a terme a la ciutat i que siguin
d’iniciativa municipal.

12.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves
•

Creació de sales d’exposicions joves i participació dels joves creadors en
el circuit de sales de la ciutat.
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•

Participació a la Xarxa de Bucs d’Assaig de la Generalitat
Bigues).

(Mas de

•

Establiment d’espais amb material informàtic i multimèdia d’accés
gratuït.

•

Creació d’ un espai de joves creadors (Aula de Projectes Artístics i
Culturals).

•

Disseny i desenvolupament d’un estudi que identifiqui diferents espais a
la ciutat per tal de donar sortida a aquells joves que desenvolupen la
seva obra creativa mitjançant els grafits (Mapa de murs).

•

Oferta de cursos de formació en noves tendències artístiques (manga,
grafits, etc).

12.3. Fomentar l’accés i la participació dels joves a la cultura
popular
•

Formació i programació d’actes en l’àmbit de la cultura popular.

Salut:
13.
Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica saludable i com a
eina de cohesió social
13.1. Millorar els recursos esportius de la ciutat.
•

Obertura de
lectives.

les instal·lacions dels centres educatius en hores no

•

Edició d’un material publicitari que permeti visualitzar fàcilment aquells
equipaments esportius instal·lats en l’espai públic (mapa equipaments
esportius).

•

Organització i promoció d’una programació esportiva estable.

•

Adequació i ampliació dels equipaments esportius a l’espai públic (places,
parcs...), per a la pràctica d’esports col·lectius.

13.2. Crear projectes específics per a treballar la cohesió a través
de l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb dificultats
especials.
•

Estudi de l’establiment de mesures (preus especials, matrícula gratuïta,
etc.) que facilitin l’accés dels joves a les instal·lacions i poliesportius
municipals.

•

Creació d’un projecte de cohesió social a través de l’esport (p.ex.
campionats de futbol, vòlei, bàsquet, bitlles catalanes,....)
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14.

Promoure l’adquisició d’hàbits saludables

14.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per adoptar
formes de vida saludables.
•

Realització d’accions educatives en matèria de salut coordinades amb els
centres educatius de secundària (programes d’activitats, xerrades,
cursos, PIDCEs, etc.)

•

Disseny i implementació d’un programa per a la promoció d’hàbits
saludables (potenciació de l’esport, espais sense fum, xerrades, cursos,
punts d’informació, distribuïdors de preservatius, etc.)

15. Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de
salut
15.1. Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut
•

Informació, orientació i acompanyament (personalitzat i confidencial) en
temes de salut dins el Servei d’Informació Juvenil (especialment en
temes de sexualitat, drogues, alimentació i noves addiccions).

•

Facilitació de l’accés als mètodes anticonceptius i als mecanismes d’accés
al tractament postcoital o anticoncepció d’emergència (millorant la
informació i agilitzant els procediments d’atenció en els centres
sanitaris).

•

Realització d’accions educatives en matèria de salut coordinades amb els
centres educatius de secundària (programes d’activitats, xerrades,
cursos, PIDCEs, etc.)

•

Realització d’actuacions per difondre el programa “Salut i escola” (un
professional de la salut amb permanències periòdiques als centres
d’educació secundària, en un espai d’atenció personalitzada, per rebre
consultes i solucionar dubtes de manera privada).

•

Edició d’una Guia d’hàbits saludables (drogues i sexualitat) on es recullin
problemàtiques habituals, inquietuds, recursos i solucions.

Cohesió social i equilibri territorial

16. Millorar les condicions de vida dels joves vulnerables i amb
risc d’exclusió social.
•

Realització de programes específics per a joves en risc d’exclusió.

•

Facilitació de l’accés dels joves vulnerables (com les dones immigrades
no regularitzades) als recursos municipals que s’ofereixen actualment en
tots el àmbits, independentment de la seva situació legal.
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17.

Fomentar i millorar la mobilitat dels joves.

17.1. Millorar la mobilitat dels joves per a facilitar-los l’accés als
recursos de la ciutat i la comarca
•

Elaboració d’una proposta de dotació d’un servei d’autobusos nocturn
que connecti Vic amb la comarca i altres poblacions i ciutats.

•

Estudiar la reducció de les tarifes del transport públic a les persones
joves (especialment les que es troben en atur o amb rendes inferiors a
un determinats valor).

17.2. Fomentar la mobilitat dels joves per a facilitar-los l’accés a
oportunitats internacionals.
•

Facilitació (mitjançant la informació i l’assessorament) dels intercanvis a
l’estranger.

•

Realització de programes específics d’intercanvis internacionals.

•

Realització d’activitats (conferències, exposicions, etc.) sobre vivències a
l’estranger.
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ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ
Participació:
18.

Afavorir la participació com a procés de cohesió social

18.1. Potenciar les entitats i associacions com a elements de
cohesió social
•

Difusió de les activitats de les entitats per apropar-les als joves.

•

Elaboració d’una Guia d’entitats Joves.

18.2. Estimular la implicació del jovent en la vida de la ciutat.
•

Difusió del servei d’assessorament per a la creació, seguiment i suport
d’entitats.

•

Increment del suport a les entitats per al desenvolupament de les seves
activitats i per al seu funcionament ordinari.

•

Establiment de convenis de col·laboració amb les entitats juvenils.

•

Dinamització de l’associacionisme estudiantil en els Centres Educatius de
la ciutat.

•

Realització de campanyes per al foment de la participació de dones joves
tan en els òrgans de participació municipals així com en les associacions i
col·lectius de dones.

•

Suport als projectes d’iniciativa juvenil.

19.
Fomentar la participació com a procés d’aprenentatge i
eina de decisió
19.1. Creació d’espais d’interlocució
•

Creació del Consell Municipal de Joves.

•

Foment de la presència de joves en tots els processos participatius de la
ciutat.

•

Impuls del rol actiu dels representants d’alumnes als Consells Escolars
de Centre mitjançant una campanya adreçada principalment als equips
docents i a les associacions de mares i pares d’alumnes que promogui la
importància de la seva participació en aquest òrgan i doni peu a la
consolidació de funcions.
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19.2. Foment de processos participatius
•

Foment de la presència de joves en tots els processos participatius de la
ciutat.

•

Impuls de trobades de representants d’alumnes de secundària a totes les
escoles que serveixin com a espais de formació i intercanvi, tot facilitant
la implicació de les associacions d’estudiants.

19.3. Millorar l’accés a la informació
•

Implementació del Programa d’Informació i Dinamització als Centres
Educatius (PIDCES).

•

Establiment de canals de comunicació estables entre el Servei
d’Informació Juvenil i altres serveis d’atenció ciutadana que poden ser
també d’interès per a la gent jove.

•

Instal·lació de cartelleres informatives als diferents barris de la ciutat.

•

Creació d’un sistema de comunicació entre Ajuntament i joves per
informar dels actes i convocatòries a partir de missatges als mòbils.

•

Elaboració i distribució quinzenal d’un butlletí electrònic que incorpori
aquelles informacions més destacades per a la gent jove de la ciutat.

•

Elaboració d’una agenda que destaqui aquells esdeveniments d’interès
rellevant per a la gent jove.

•

Desenvolupament i consolidació d’una línia comunicativa per als serveis,
programes i campanyes que, implementats des de l’Ajuntament de Vic,
vagin adreçats a la gent jove.

•

Elaboració de materials informatius que possibilitin el coneixement fàcil
per part de joves nouvinguts a la ciutat d’aquells serveis i programes que
poden ser de gran utilitat per a la seva bona integració ciutadana.
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Cohesió social i equilibri territorial
20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de promoure
la convivència a la ciutat
20.1. Afavorir la interrelació dins la diversitat juvenil existent
•

Desenvolupament d’un Servei de Mediació Intercultural de l’Ajuntament
de Vic per tal que pugui actuar de pont entre els col·lectius juvenils
formats per persones immigrades i la població autòctona.

•

Impuls i consolidació del projecte Parelles lingüístiques.

•

Realització de tallers de caire intercultural en espais i equipaments
municipals.

•

Descentralització de les activitats i realització en el conjunt del territori.

20.2. Sensibilitzar sobre la diversitat juvenil existent
•

Realització de campanyes de sensibilització adreçades a la gent jove que
facilitin l’acceptació de la diversitat juvenil existent (adreçades a afavorir
la igualtat de les persones independentment del gènere, l’orientació
sexual, l’origen i/o l’edat)

.

20.3. Millorar la convivència entre els joves i la resta de la
població
•

Creació d’un servei d’educadors de carrer (mitjançant parelles
educatives) en aquelles zones on alguns joves fan ús continuat de l’espai
públic i promoure entre aquests joves el coneixement i l’apropament tant
a equipaments juvenils com al teixit associatiu de l’entorn, així com
formar-los per a la resolució de conflictes, la millora de la relació i
comunicació i la convivència.

•

Potenciació dels programes de dinamització i de mediació en espais
públics.

•

Ensenyament de la llengua catalana als nouvinguts.

21.

Sensibilitzar els joves perquè siguin solidaris

•

Realització de campanyes de sensibilització sobre les problemàtiques
socials a tots els nivells i foment de la presència de joves en aquestes
campanyes.

•

Suport a iniciatives individuals o col·lectives enfocades a la cooperació
per al desenvolupament.

18

•

Facilitació de l’accés a camps de treball solidari.

•

Facilitació de la participació dels joves en el Consell Local de Cooperació.

METODOLOGIA
1. Diagnosi
1.1. Conèixer i comprendre la realitat juvenil de la ciutat com a eina
bàsica per a poder planificar polítiques de joventut eficaces.
•

Creació d’un Observatori de la Realitat Juvenil amb l’objectiu d’obtenir un
diagnòstic continu sobre les condicions de vida de les persones joves.

•

Creació d’una taula d’experts i joves.

2. Implementació
2.1. Promoure les actuacions incloses en aquest Pla conjuntament amb
els departaments de l’Ajuntament i d’altres institucions que puguin
implicar-s’hi
•

Creació d’espais de comunicació i treball conjunt permanent amb les
altres àrees.

•

Incorporació de recursos humans i potenciació dels projectes ja
establerts.

2.2. Temporalització de les actuacions previstes en aquest Pla Local de
Joves mitjançant Plans de Programes anuals.
•

Elaboració d’un Pla anual de Programes amb la temporalització de les
actuacions amb la corresponent dotació pressupostària (en el cas de les
que s’implementin des de la Unitat de Joves).

3. Avaluació
3.1. Revisar, actualitzar i ajustar els serveis, programes i actuacions
adreçades als joves.
•

Creació d’un sistema d’indicadors per avaluar de manera contínua els
serveis, programes i actuacions del Pla local, tenint en compte el sistema
de qualitat (ISO 9001).

3.2. Incorporar a l’anàlisi i l’avaluació del pla local i dels plans
d’actuació les aportacions i valoracions dels joves, de les entitats
juvenils, etc.
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•

Consolidació d’espais de debat, d’anàlisi i seguiment amb els joves
representatius, amb les entitats juvenils i amb els agents socials del
territori.

•

Consideració de les modificacions necessàries sorgides de l’avaluació
contínua al Pla local de joventut.
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2. METODOLOGIA DEL PLA LOCAL DE JOVES DE VIC
2008-2011
El Pla local de Joves de Vic 2008-2011 segueix una metodologia integral, el
que significa que les polítiques de joventut que en ell es plantegen
interrelacionen els diferents àmbits de la vida del jove (sempre i quan siguin
generadors, en menor o major mesura, de la causalitat d’una problemàtica
o necessitat).
A nivell de continguts això vol dir:
o

Que s’ha fet una anàlisi de les diferents causes que generen una
problemàtica o necessitat dels joves per tal de dissenyar actuacions
que pugin abordar aquesta problemàtica o necessitat des de totes les
vessants possibles (no existeixen els problemes generats per una
sola causa).

o

Que s’ha individualitzat (en la mesura d’allò possible) les actuacions
ja que, tot i que els problemes i les necessitats poden ser comunes a
tots els joves, les causes poden arribar a ser diferents per alguns
subgrups d’ells.

A nivell de metodologies això vol dir:
o

Que es treballa de forma transversal entre les diferents regidories o
àrees de l’Ajuntament i, per a fer-ho, s’ha procurat treballar, en la
mesura d’allò possible, per projectes comuns i no només per
actuacions aïllades de cada regidoria.

o

Que es treballa, en aquells aspectes necessaris, amb una coordinació
institucional entre les diferents administracions i, per a fer-ho,
s’intenta definir polítiques comunes i no només polítiques municipals.

o

Que es treballa incorporant la participació dels joves i, per a fer-ho,
s’intenta corresponsabilitzar-los tant en el disseny com en la
implementació i no només realitzar les polítiques que es creguin
necessàries per a ells.

La concreció d’aquesta proposta metodològica és la que es detalla a
continuació.

Interdepartamentalitat:
o

o

S’ha exposat el diagnòstic i s’han consensuat la missió i la visió a la
Junta de Govern (on hi són presents l’alcalde i tots els regidors de
l’equip de govern).
S’ha exposat el diagnòstic i s’han acceptat aportacions sobre la
missió i la visió, objectius generals, objectius específics i actuacions a
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o

o

o

o

una Comissió Informativa (on hi són presents tots els grups
municipals, inclosa l’oposició).
S’ha generat un procés participatiu amb el conjunt d’àrees municipals
pel que fa a la definició d’objectius generals, objectius específics i
actuacions, incorporant la majoria d’aportacions que s’han fet.
Es generarà un espai en el marc de les futures Juntes de Govern amb
el lideratge de la regidoria de Joves, a mode de Comissió
Interdepartamental a nivell polític, per tal de fer seguiment de la
implementació del Pla, dissenyar projectes comuns entre les diferents
regidories i concretar actuacions conjuntes.
Es crearà una Taula de Coordinació tècnica amb els diferents tècnics
implicats en la implementació del Pla, i liderada pels tècnics de
joventut, per tal de fer-ne seguiment i dissenyar intervencions
comunes.
Es realitzaran reunions bilaterals entre els tècnics de joventut i els
tècnics d’altres àrees implicades per tal de dissenyar i implementar
actuacions concretes.

Mecanismes de coordinació interdepartamental:
Junta de Govern Local (polític)
Taula de tècnics (tècnic)

Interinstitucionalitat:
o

o
o

o

o

S’ha tingut en compte projectes comuns realitzats a la comarca per
part del Consell Comarcal (com el programa D.R.A.C. -Disminució de
Riscos Associats al Consum-) a l’hora de realitzar el diagnòstic.
S’han incorporat tècnics comarcals a la Taula d’Experts a l’hora de
realitzar el diagnòstic.
S’ha tingut en compte la metodologia i les recomanacions d’altres
administracions en el disseny del Pla (Pla Nacional de Joventut de
Catalunya, etc.).
Algunes de les actuacions es treballaran de forma coordinada amb les
administracions i institucions competents (creació de noves línies
formatives, etc.).
Es participarà de les taules de coordinació en polítiques de joventut
existents (Consell Comarcal, etc.).

Mecanismes de coordinació interinstitucional:
Espais de coordinació comarcal (Consell Comarcal d’Osona i d’altres
intermunicipals).
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Participació Jove:
o
o

o

o

S’han realitzat grups de discussió amb joves i una enquesta en el
moment de realitzar el diagnòstic.
S’ha exposat públicament (web) el document provisional d’objectius
generals, objectius específics i propostes d’actuació i s’han realitzat
dues sessions de retorn convidant als joves a fer les aportacions de
modificació a aquest document que consideressin necessàries.
Es crearà el Consell Municipal de Joves que serà un òrgan consultiu,
però que, entre d’altres, tindrà capacitat de decisió en el disseny
d’algunes actuacions (definició de la programació lúdico-cultural,
etc.).
S’incorporarà a algunes entitats en la implementació d’activitats
conjuntes amb l’Ajuntament de forma corresponsable.

Mecanismes de participació jove:
-

Consell Municipal de Joves.
Taules de Participació Joves (mitjançant el programa PIDCES)
Taules de Delegats d’Educació Secundària (mitjançant el programa
PIDCES)
VicJove (Servei de Dinamització: programa DIEP)
Grups de treball específics (a definir amb l'Observatori Local de
Joves)
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3. ACTUACIONS
Emancipació
Educació
Taula de coordinació educativa
Eix

Educació

Objectiu General

1. Assolir uns nivells d’instrucció bàsics.

Objectiu específic

1.1 Ampliar els recursos necessaris dels centres
educatius per fer front als alumnes amb majors
necessitats, especialment els nouvinguts.

Descripció de l’activitat:
La Taula de coordinació educativa serà un punt de trobada entre
professionals, famílies i joves per a resoldre conflictes entre alguna de les
parts (joves amb professionals, famílies amb joves, professionals amb
famílies).
Disposarà d’un equip de mediadors que ajudaran les diverses parts a
arribar a acords.
La Taula no tindrà un espai físic concret, sinó que s’utilitzaran en funció del
cas espais dels centres educatius o de l’Ajuntament.
Beneficiaris:
Tots els joves escolaritzats en ensenyament secundari obligatori i postobligatori.
Indicadors d’avaluació:
- Nombre d’utilitzacions de la taula/mes.
- Nombre de conflictes resolts / Nombre total d’utilitzacions de la taula.
Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació
Pressupost: a determinar anualment.
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Diagnòstic de les necessitats del conjunt dels centres educatius i
coordinació de les demandes als organismes competents.
Eix

Educació

Objectiu General

1. Assolir uns nivells d’instrucció bàsics.

Objectiu específic

1.1 Ampliar els recursos necessaris dels centres
educatius per fer front als alumnes amb majors
necessitats, especialment els nouvinguts.

Descripció de l’activitat:
Els centres educatius de la ciutat de Vic tenen necessitats específiques que,
en moltes ocasions són comunes entre ells.
El diagnòstic de les necessitats del conjunt dels centres educatius
persegueix la finalitat de visibilitzar aquestes demandes, posar-les en comú
i, sobre tot, coordinar-les de cara a la seva demanda de resolució davant
dels organismes competents.
Així, l’Ajuntament de Vic realitzarà les reunions necessàries amb els
centres educatius (de forma individual o conjunta), elaborarà un informe i
traslladarà les peticions als organismes competents, recolzant així les
demandes dels propis centres.
Beneficiaris:
Tots els joves escolaritzats en ensenyament secundari obligatori i postobligatori.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de necessitats detectades.

-

Nombre de demandes realitzades al Departament d’Educació o als
centres educatius.

-

Nombre de demandes amb resposta positiva/nombre de demandes
totals.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Espai de Benvinguda Educativa
Eix

Educació

Objectiu General

1. Assolir uns nivells d’instrucció bàsics.

Objectiu específic

1.1 Ampliar els recursos necessaris dels centres
educatius per fer front als alumnes amb majors
necessitats, especialment els nouvinguts.

Descripció de l’activitat:
Es crearà un espai de rebuda per tal que els joves nouvinguts tinguin un
primer contacte amb la ciutat que els faciliti integrar-se a Vic en tots els
aspectes.
Beneficiaris:
Joves nouvinguts
Indicadors d’avaluació:
- Nombre d’usuaris
- Valoració tècnica qualitativa
Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació
Pressupost: a determinar anualment.
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Foment del procés d’escolarització de l’alumnat d’origen immigrat
als centres públics i concertats.
Eix

Educació

Objectiu General

1. Assolir uns nivells d’instrucció bàsics

Objectiu específic

1.2 Continuar vetllant per la distribució equitativa
dels nouvinguts entre els diferents centres educatius
de Vic.
Descripció de l’activitat:
Tal com s’està fent fins ara, l’Ajuntament de Vic vetllarà per a que els
alumnes nouvinguts es distribueixin de manera equitativa entre els
diferents centres educatius de la ciutat (públics i concertats) per tal d’evitar
la guetització d’algun centre educatiu.
Beneficiaris:
Tots els joves escolaritzats en ensenyament secundari obligatori i postobligatori.
Indicadors d’avaluació:
-

Percentatge d’alumnes nouvinguts a cada centre educatiu.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Dinamització del Centre de Recursos Pedagògics
Eix
Educació
Objectiu General

2. Millorar la cohesió social a través de les aules.

Objectiu específic

2.1 Dotar de recursos el professorat per treballar la
interrelació amb l’alumnat.

Descripció de l’activitat:
Es dotarà el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona i el Lluçanès de
recursos per a treballar específicament la interrelació entre l’alumnat de
diferent origen i condició social als centres de secundària.
Els recursos seran creats tenint en compte la realitat social existent a les
aules de Vic i pensats per a ser una eina útil per a treballar els problemes
de convivència en els centres educatius.
Beneficiaris:
Tots els joves escolaritzats en ensenyament secundari obligatori i postobligatori.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de recursos elaborats.

-

Nombre d’utilitzacions del recurs/mes.

-

Enquesta de satisfacció del recurs realitzada pel professorat que
l’hagi utilitzat.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació
Pressupost: a determinar anualment.
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Implementació del Pla educatiu d’Entorn en el marc del Projecte
Educatiu de Ciutat
Eix
Educació
Objectiu General

2. Millorar la cohesió social a través de les aules.

Objectiu específic

2.2 Crear projectes específics per a treballar la
cohesió fora de l’horari lectiu.

Descripció de l’activitat:
Els Plans Entorn són projectes que coordinen el conjunt d’agents educatius
d’un territori per tal de detectar problemàtiques i establir una programació
educativa integral pel conjunt dels joves.
En el marc del Projecte Educatiu de Ciutat es realitzarà un Pla Entorn
implicant als centres educatius, associacions d’educació en el lleure,
entitats esportives, etc. amb la finalitat d’oferir una oferta educativa
integrada als joves vigatans.
Beneficiaris:
Tots els joves escolaritzats en ensenyament secundari obligatori i postobligatori.
Indicadors d’avaluació:
-

Número d’agents educatius implicats en el Pla Entorn.

-

Número d’activitats realitzades pel Pla Entorn.

-

Número de reunions de coordinació educativa realitzades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació
Pressupost: : (no suposa partida extra)
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Implementació del programa Jove Vincula’t
Eix
Educació
Objectiu General

2. Millorar la cohesió social a través de les aules

Objectiu específic

2.2 Crear projectes específics per a treballar la
cohesió fora de l’horari lectiu

Descripció de l’activitat:
Es tracta de la construcció d’un espai a on es pugui donar un suport
integral als joves en general, i de manera específica a aquells que per
determinades circumstàncies tinguin menys garanties per iniciar la vida
adulta amb condicions.
La finalitat del programa és donar suport als joves per aconseguir que
siguin ciutadans capaços de desenvolupar-se en una societat cada vegada,
irreversiblement més global, plural i multicultural.
Per a fer-ho s’actuarà principalment des de tres àmbits: la mediació
familiar, la promoció ocupacional i l’absentisme escolar.
Beneficiaris
Joves entre 14 i 21, especialment aquells amb major risc d’exclusió social.
Indicadors d’avaluació:
-

Temps transcorregut entre la demanda i la resposta.

-

Nombre de persones ateses.

-

Grau de satisfacció dels usuaris.

-

Nombre de joves que han demanat un lloc de treball / resultats.

-

Nombre de joves que han necessitat derivacions a altres
professionals / resultats.

-

Nombre d’activitats o tallers que s’han fet / assistència / cooperació.

Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadana (Unitat de Joves : VicJove)
Pressupost:
60.000 €
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Diagnòstic de les necessitats d’oferta de cicles formatius de grau
mig i superior i demanda als organismes competents (IES i
Departament d’Educació).
Eix
Educació
Objectiu General

Objectiu específic

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.
3.1 Ampliar l’oferta de cicles formatius i programes
de qualificació professional inicial.

Descripció de l’activitat:
L’oferta d’ensenyaments post-obligatoris a nivell de cicles formatius de
grau mig i superior a la ciutat de Vic és molt limitada i no es correspon ni
amb les necessitats de la ciutat ni amb les demandes per part dels joves.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vic realitzarà un diagnòstic de les
necessitat d’oferta de cicles formatius, detectant aquella oferta formativa
post-obligatoria que més s’adeqüi a la idiosincràcia de la ciutat.
A banda, un cop realitzat el diagnòstic, demandarà als centres educatius de
la ciutat l’assumpció de l’oferta necessària i al Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya l’aprovació de la seva realització.
Beneficiaris:
Tots els joves escolaritzats en ensenyament secundari obligatori i postobligatori.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de necessitats detectades.

-

Nombre de demandes realitzades al Departament d’Educació i als
centres educatius.

-

Nombre de demandes amb resposta positiva (per part dels centres
educatius i el Departament d’Educació)/nombre de necessitats
detectades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadana (Unitat de
Formació, Orientació i Inserció Laboral –FOIL-) i Àrea d’Educació
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Creació de Programes de qualificació professional inicial (PQPI),
tant plans de transició al treball (PTT) com formació i aprenentatge
professional (FIAP) atenent les necessitats específiques de Vic
Eix
Educació
Objectiu General

Objectiu específic

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.
3.1 Ampliar l’oferta de cicles formatius i programes
de qualificació professional inicial.

Descripció de l’activitat:
L’oferta de programes de qualificació professional inicial (PQPI) a la ciutat
de Vic és molt limitada i no es correspon ni amb les necessitats de la ciutat
ni amb les demandes per part dels joves.
La creació de PQPI adequats a les demandes dels joves és especialment
important ja que els joves que accedeixen a aquests programes són joves
desmotivats educativament i, per tant, és important facilitar-los l’accés.
A banda, l’Ajuntament crearà aquests programes tenint en compte les
necessitats actuals i futures a nivell de nous oficis.
Beneficiaris:
Joves majors de 16 anys que no han acreditat la ESO i joves menors de 16
anys amb impossibilitat d’acreditar-la.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de necessitats detectades.

-

Nombre de PQPI creats/nombre de necessitats detectades.

-

Nombre d’alumnes matriculats a un PQPI que han aconseguit
acreditar l’ESO.

Qui durà a terme l’activitat: : Àrea d’Afers Socials i Ciutadana (Unitat de
Formació, Orientació i Inserció Laboral –FOIL-) i Àrea d’Educació
Pressupost: a determinar anualment.
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Creació de
municipals

cursos

de

formació

no

reglada

en

equipaments

Eix

Educació

Objectiu General

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.

Objectiu específic

3.2
Ofertar
línies
formatives
especialitzades
(relacionades amb el món de la cultura, i
especialment la música) a tots els nivells educatius.
Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic oferirà cursos complementaris a la formació reglada i a
través dels seus equipaments municipals per tal de millorar la formació
integral dels joves de Vic.
Aquests cursos tindran especial incidència en aquelles temàtiques
relacionades amb les necessitats formatives dels joves però també amb
l’especialització en temàtiques que tinguin a veure amb nous filons
d’ocupació com les indústries culturals (especialment la musical).
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de cursos ofertats.

-

Nombre de joves assistents als cursos.

-

Grau d’aprofitament de l’alumnat (proves d’assoliment de
conceptes).

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadana (Unitat de
Formació, Orientació i Inserció Laboral –FOIL-) i Àrea d’Educació
Pressupost: a determinar anualment.
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Col·laboració amb els diferents centres d’ensenyaments artístics
existents a Vic (per exemple, l’Escola de Música de Vic i altres).
Eix
Educació
Objectiu General

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.

Objectiu específic

3.2
Ofertar
línies
formatives
especialitzades
(relacionades amb el món de la cultura, i
especialment la música) a tots els nivells educatius.
Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic col·laborarà amb els diferents centres d’ensenyaments
artístics existents a la ciutat per tal de fomentar noves línies formatives
relacionades amb el món cultural com, per exemple, la música.
La idea és ampliar l’oferta formativa dins de disciplines que ja s’estan
realitzant a la ciutat i, d’aquesta manera, aconseguir diversificar les
especialitzacions dels artistes.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de cursos de noves disciplines ofertades.

-

Nombre de joves assistents als cursos que finalitzin l’ensenyament.

-

Existència de col·laboracions estables entre l’Ajuntament i els
diferents centres d’ensenyaments artístics.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural.
Pressupost: 10.000 €
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Creació i implementació d’un treball de síntesi relacionat amb el
món de la cultura, i especialment la música.
Eix

Educació

Objectiu General

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.

Objectiu específic

3.2
Ofertar
línies
formatives
especialitzades
(relacionades amb el món de la cultura, i
especialment la música) a tots els nivells educatius.
Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic fomentarà, conjuntament amb els centres educatius
de la ciutat que s’hi vulguin acollir, la creació i implementació d’un treball
de síntesi relacionat amb el món de la cultura, i especialment la música.
Es tractarà d’incentivar entre els alumnes l’estudi de la cultura com a
element identitari de la ciutat i aportar un element més de motivació en
l’apropament entre joves i cultura.
Beneficiaris:
Joves menors de 16 anys escolaritzats a Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de centres educatius que realitzin el treball de síntesi
relacionat amb el món de la cultura.

-

Nombre d’alumnes que realitzin el treball de síntesi.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadana i Àrea
d’Educació
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Creació de Programes de qualificació professional inicial (PQPI),
relacionats amb el món de la cultura, i especialment la música.
Eix

Educació

Objectiu General

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.

Objectiu específic

3.2
Ofertar
línies
formatives
especialitzades
(relacionades amb el món de la cultura, i
especialment la música) a tots els nivells educatius.
Descripció de l’activitat:
Dins de la creació de programes de qualificació professional inicial (PQPI),
l’Ajuntament de Vic farà especial incidència en la creació de programes
relacionats amb el món de la cultura, i especialment la música, com a
fórmula de fomentar la formació de professionals en aquests camps que
tinguin una sortida laboral en el context de les emergents indústries
culturals de la ciutat.
La ciutat de Vic és una ciutat rica en expressions culturals, com per
exemple el Mercat de Música Viva. Però la ciutat està mancada de
professionals entorn les indústries culturals.
La creació de PQPI relacionats amb el món de la cultura pretén donar
resposta a aquesta mancança, alhora que encara la necessitat de donar
sortida a un determinat col·lectiu de joves que necessita recolzament
educatiu per assolir els nivells bàsics d’ensenyament i adquirir una
professió.
Beneficiaris:
Joves majors de 16 anys que no han acreditat la ESO i joves menors de 16
anys amb impossibilitat d’acreditar-la.
Indicadors d’avaluació:
- Nombre de necessitats detectades en relació al món cultural.
- Nombre de PQPI creats en relació al món cultural/nombre de
necessitats detectades.
- Nombre d’alumnes matriculats a un PQPI relacionat amb el món
cultural que han aconseguit acreditar l’ESO.
Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania i Ârea
d’Educació.
Pressupost: a determinar anualment.
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Demanda als organismes competents (IES i Departament
d’Educació) la realització dels Cicles Formatius de Grau Superior:
 Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (GS)
 Realització d'audiovisuals i espectacles (GS)
 So (GS)
Eix

Educació

Objectiu General

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.

Objectiu específic

3.2
Ofertar
línies
formatives
especialitzades
(relacionades amb el món de la cultura, i
especialment la música) a tots els nivells educatius.
Descripció de l’activitat:
A la ciutat de Vic existeix una oferta molt limitada de cicles formatius de
grau superior. A més, aquests cicles formatius no estan relacionats amb els
sectors emergents i potenciables econòmicament a la ciutat.
Per aquest motiu, l’Ajuntament té la voluntat de que existeixin nous cicles
formatius de grau superior que donin resposta a noves necessitats com ho
són la producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles, la realització
d’audiovisuals i espectacles i el so.
La manca de competències per part de l’Ajuntament en aquesta matèria
(implementació de cicles formatius) fa que l’única acció possible en aquest
aspecte sigui la seva demanda als organismes competents (IES per a
acollir-los i Departament d’Educació per a autoritzar-los).
Beneficiaris:
Joves majors de 16 anys amb voluntat de cursar estudis post-obligatoris.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de cicles de grau superior creats en les temàtiques
esmentades.

-

Nombre d’alumnes matriculats a cada un d’aquests cicles.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Establiment de convenis amb la Universitat de Vic per a la
realització d’estudis a tots els nivells relacionats amb el món de la
cultura, i especialment la música.
Eix

Educació

Objectiu General

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta
educativa
post-obligatòria
a
les
necessitats
formatives dels joves vigatans i a la realitat socioeconòmica de Vic i comarca.

Objectiu específic

3.2
Ofertar
línies
formatives
especialitzades
(relacionades amb el món de la cultura, i
especialment la música) a tots els nivells educatius.
Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic establirà convenis amb la Universitat de Vic amb la
finalitat de fomentar la creació de nous estudis relacionats amb el món de
la cultura, i especialment la música.
L’oportunitat que genera el nou sistema universitari que s’està impulsant
arrel dels acords de Bologna fa que les Universitats hagin de dissenyar
especialitzacions més abocades a sortides laborals concretes i d’acord amb
el context general on s’ubiquen. En aquest sentit, les especialitzacions
relacionades amb la cultura, i especialment la música (so, etc.) tenen una
especial rellevància.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol crear les condicions per a que
l’ensenyament superior ajudi a professionalitzar nous sectors laborals
emergents relacionats amb la ciutat.
Beneficiaris:
Joves majors de 18 anys amb voluntat de realitzar estudis superiors.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de nous estudis
temàtiques esmentades.

o

especialitzacions

creades

en

les

-

Nombre d’alumnes matriculats a cada un d’aquests estudis o
especialitzacions.

Qui durà a terme l’activitat: Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) /
Institut Municipal de Promoció i Economia (IMPE) / Àrea d’Afers Socials i
Ciutadana.
Pressupost: a determinar anualment.

38

Treball
Instància als òrgans competents per tal que els menors nouvinguts
a la ciutat que tenen el permís de residència puguin també obtenir
el permís de treball a l’edat de 16 anys.
Eix

Treball

Objectiu General

4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó
d’origen, gènere i/o edat.

Objectiu específic

4.1 Vetllar pel compliment i possibles millores de la
llei.

Descripció de l’activitat:
En aquests moments existeix un buit legal que fa que mentre els joves
autòctons tenen establert per llei l’edat laboral als 16 anys, els menors
nouvinguts amb permís de residència però sense nacionalitat no poden
començar a treballar fins a la majoria d’edat.
Aquest greuge comparatiu que converteix a certs ciutadans en ciutadans de
segona (mateixes obligacions amb menys drets) genera, a més, una
problemàtica a la ciutat de Vic ja que manté als joves nouvinguts amb
permís de residència amb una potencial etapa inactiva (des de la
finalització de l’ensenyament obligatori fins a l’inici de l’edat laboral).
La manca de competències legislatives en aquesta temàtica per part de
l’Ajuntament de Vic fa que l’única possibilitat sigui realitzar una instància
als òrgans competents per tal de donar solució a aquesta problemàtica.
Beneficiaris:
Joves nouvinguts amb permís de residència entre 16 i 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Modificació de la legislació vigent en el sentit de la instància.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Formació, Orientació i Inserció Laboral –FOIL-) i Alcaldia
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Assessorament jurídic en matèria laboral per als joves.
Eix

Treball

Objectiu General

4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó
d’origen, gènere i/o edat.

Objectiu específic

4.1 Vetllar pel compliment i possibles millores de la
llei.

Descripció de l’activitat:
Una de les dificultats que tenen els joves és la indefensió jurídica enfront
de possibles vulneracions de drets que pateixen en el món laboral. En
ocasions, aquestes vulneracions es donen pel simple fet de ser joves o, en
altres, pel fet de ser dona o immigrant.
El desconeixement sobre a on adreçar-se, així com les dificultats
econòmiques per fer front al pagament d’una defensa legal dels seus drets
són dificultats que se’ls genera als joves de cara a solucionar aquest
problema.
L’Ajuntament de Vic donarà tot el suport i assessorament jurídic necessari
mitjançant professionals propis o contractats per tal de que les possibles
discriminacions laborals existents es solucionin.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes realitzades al servei d’assessorament jurídic.

-

Nombre de conflictes solucionats / nombre de consultes realitzades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 1.800 €

40

Col·laboració amb les centrals sindicals per tal de denunciar els
casos de vulneració de la llei.
Eix

Treball

Objectiu General

4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó
d’origen, gènere i/o edat.

Objectiu específic

4.1 Vetllar pel compliment i possibles millores de la
llei.

Descripció de l’activitat:
Malauradament, en ocasions existeixen vulneracions de la llei per part dels
empresaris en les condicions laborals.
Les centrals sindicals fan, entre d’altres, un paper de denúncia enfront
d’aquestes vulneracions.
L’Ajuntament de Vic col·laborarà amb les centrals sindicals per tal de
denunciar els casos de vulneració de la llei que detecti, especialment
aquells generats en les discriminacions laborals dels joves per raó d’origen,
gènere i/o edat.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de col·laboracions amb les centrals sindicals.

-

Nombre de casos solucionats / nombre de denuncies realitzades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: (no suposa partida extra)

41

Realitzar una campanya de sensibilització vers l’empresariat a
través de la insertora laboral (Jove Vincula’t, programa Atenea,
etc.)
Eix
Treball
Objectiu General

4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó
d’origen, gènere i/o edat.

Objectiu específic

4.2 Sensibilitzar
discriminació.

a

l’empresariat

per

a

la

no

Descripció de l’activitat:
La visió que en ocasions té l’empresariat sobre determinat col·lectiu de
joves (o sobre els mateixos joves) no és l’adequat. Les capacitats i
habilitats de les persones per desenvolupar les tasques d’un determinat lloc
de treball s’han d’analitzar de forma individual i no pels trets definitoris
d’un determinat col·lectiu.
Sensibilitzar l’empresariat d’aquest fet és una de les accions que
emprendrà l’Ajuntament de Vic a través de la insertora laboral amb una
campanya realitzada des de diferents programes que ja es realitzen com el
Jove Vincula’t o el programa Atenea.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Extensió de la campanya (nombre d’empresaris als que s’ha arribat /
nombre total d’empresaris).

-

Nombre d’empresaris sensibilitzats (nombre d’empresaris que no
contractaven joves d’un determinat col·lectiu i que han passat a
contractar-lo).

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 1.000 €
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Creació de la Borsa Jove de Treball (també disponible en format
web).
Eix

Treball

Objectiu General

4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó
d’origen, gènere i/o edat.

Objectiu específic

4.3 Informar, orientar i assessorar els joves en
matèria de dret laboral.

Descripció de l’activitat:
Les ofertes laborals genèriques es troben en llocs destinats al conjunt de la
població i no tenen en compte les especificitats laborals dels joves
(estacionalitat, pràctiques, temps parcial, etc.).
La Borsa Jove de Treball pretén ser un servei pensat exclusivament per a
suplir una demanda laboral específica com és la juvenil. Des de feines de
temporada (estiu, nadal, etc.) a feines puntuals (classes particulars,
cangurs, etc.) són les ofertes que tindrà aquesta Borsa.
La funció de la Borsa és posar en contacte oferta i demanda, fer la
mediació si s’escau i informar, orientar i assessorar als joves en matèria
laboral (realització de currículums i entrevistes, drets laborals, contractes,
etc.).
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes presencials realitzades.

-

Nombre de consultes virtuals realitzades.

-

Grau d’inserció laboral (temps de les ofertes laborals en la Borsa).

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 4.000 €
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Col·laboració amb el Servei de Formació, Orientació i Inserció
Laboral i reforç del mateix.
Eix

Treball

Objectiu General

4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó
d’origen, gènere i/o edat.
6. Facilitar l’accés al món laboral al jovent d’entre 16
i 30 anys.

Objectiu específic

4.3 Informar, orientar i assessorar els joves en
matèria de dret laboral.
6.2 Informar, orientar i assessorar els joves en
matèria d’accés al treball.
6.3 Facilitar els processos de transició de la formació
al treball.

Descripció de l’activitat:
El Servei de Formació, Orientació i Inserció Laboral és un servei adreçat al
conjunt de ciutadans amb edat laboral.
Es pretén reforçar aquest servei en les prestacions que van adreçades
específicament als joves, dotant-lo de les eines necessàries per a donar
resposta a les seves necessitats.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de col·laboracions realitzades.

-

Nombre de demandes juvenils satisfetes.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 2.000 €
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Impuls a la creació de l’Empresa jove municipal (destinada al
lleure, música...).
Eix

Treball

Objectiu General

5. Afavorir la creació de llocs de treball.

Objectiu específic

5.2 Crear nous filons d’ocupació relacionats amb la
indústria cultural o del lleure.

Descripció de l’activitat:
La ciutat de Vic genera una gran quantitat d’activitats que precisen de
serveis, actualment contractats externament (muntatge d’escenaris,
control de so, etc.).
Amb la creació d’una Empresa jove municipal es pretén donar cobertura
des del propi Ajuntament a aquestes necessitats, reduint costos i generant
llocs de treball.
Es tracta d’una empresa que tindrà una plantilla de treballadors estables i
d’altres per a obres o serveis determinats (tots joves) i que s’especialitzarà
en els serveis que acompanyen als esdeveniments de lleure, de música,
etc., afavorint la inserció laboral dels joves.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de llocs de treball estable generats.

-

Nombre de llocs de treball esporàdics generats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: a determinar anualment.
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Estudi del mercat i detecció de nous filons laborals per a la gent
jove
Eix
Treball
Objectiu General

5. Afavorir la creació de llocs de treball.

Objectiu específic

5.2 Crear nous filons d’ocupació relacionats amb la
indústria cultural o del lleure.

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà un estudi de mercat per a detectar els potencials nous filons
laborals existents a la ciutat de Vic.
La crisi econòmica que està afectant a sectors com la construcció genera la
necessitat d’indagar sobre sectors econòmics alternatius que puguin donar
sortida laboral a la població en general i especialment als joves.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de nous filons laborals detectats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal de Promoció i Economia (IMPE)
Pressupost: a determinar anualment
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Assessorament i promoció de joves emprenedors/es a través de
l’IMPE i del CIE.

Eix

Treball

Objectiu General

5. Afavorir la creació de llocs de treball.

Objectiu específic

5.2 Suport al jovent emprenedor.

Descripció de l’activitat:
Una de les sortides laborals per a la gent jove és la creació d’empreses per
part d’ells mateixos. En aquest sentit, cal donar tot el suport possible als
joves emprenedors i potenciar que cada vegada hi hagi més.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vic a través de l’IMPE i del CIE (Centre
d’Iniciatives Empresarials), donarà l’assessorament necessari (avantatges
fiscals, estudis de mercat, viabilitat econòmica, etc.) per a que els joves
emprenedors puguin tirar endavant la seva activitat.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’iniciatives empresarials assessorades.

-

Nombre d’empreses de joves emprenedors amb una continuïtat
superior a 1 any.

Qui durà a terme l’activitat: Institut Municipal de Promoció i Economia
(IMPE)
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Creació de la Borsa jove de treball (també disponible en format
web).
Eix

Treball

Objectiu General

6. Facilitar l’accés al món laboral al jovent d’entre 16
i 30 anys.

Objectiu específic

6.1 Facilitar la relació entre oferta i demanda laboral
6.2 Informar, orientar i assessorar els joves en
matèria d’accés al treball

Descripció de l’activitat:
Les ofertes laborals genèriques es troben en llocs destinats al conjunt de la
població i no tenen en compte les especificitats laborals dels joves
(estacionalitat, pràctiques, temps parcial, etc.).
La Borsa Jove de Treball pretén ser un servei pensat exclusivament per a
suplir una demanda laboral específica com és la juvenil. Des de feines de
temporada (estiu, nadal, etc.) a feines puntuals (classes particulars,
cangurs, etc.) són les ofertes que tindrà aquesta Borsa.
La funció de la Borsa és posar en contacte oferta i demanda, fer la
mediació si s’escau i informar, orientar i assessorar als joves en matèria
laboral (realització de currículums i entrevistes, drets laborals, contractes,
etc.).
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes presencials realitzades.

-

Nombre de consultes virtuals realitzades.

-

Grau d’inserció laboral (temps de les ofertes laborals en la Borsa).

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 2.000 €
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Creació i desenvolupament d’un servei d’informació i orientació
laboral juvenil entre el Punt Jove i la unitat de Formació, Orientació
i Inserció Laboral
Eix

Treball

Objectiu General

6. Facilitar l’accés al món laboral al jovent d’entre 16
i 30 anys.

Objectiu específic

6.2 Informar, orientar i assessorar els joves en
matèria d’accés al treball

Descripció de l’activitat:
Es crearà un servei d’informació i orientació juvenil entre el Punt Jove i la
unitat de Formació, Orientació i Inserció Laboral que disposarà exposició
informativa, realitzarà xerrades des dels mateixos equipaments, orientarà i
assessorà individualment, elaborarà tallers externs adreçats principalment
a centres d’educació secundària i entitats, etc.
Aquest servei serà el complement a la Borsa de Treball Jove i al propi
servei de Formació, Orientació i Inserció Laboral.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes realitzades.

-

Nombre de xerrades realitzades.

-

Nombre de tallers realitzats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: a determinar anualment

49

Creació d’un Pla de Formació-Ocupació en el marc del Programa
Jove Vincula’t que permeti el desenvolupament d’itineraris
personalitzats per a joves en risc de patir fracàs escolar i/o
exclusió social per a possibilitar la seva inserció en el món laboral.
Eix

Treball

Objectiu General

6. Facilitar l’accés al món laboral al jovent d’entre 16
i 30 anys.

Objectiu específic

6.2 Informar, orientar i assessorar els joves en
matèria d’accés al treball

Descripció de l’activitat:
Es crearà un Pla de Formació-Ocupació en el marc del Programa Jove
Vincula’t que permeti el desenvolupament d’itineraris personalitzats per a
joves en risc de patir fracàs escolar i/o exclusió social per a possibilitar la
seva inserció en el món laboral.
Es tracta de facilitar el procés i orientar en la continuació de la formació en
aquells joves amb voluntat i motivació de seguir estudiant i també
l’orientació cap a la recerca de feina d’aquells joves que, per falta de
motivació o altres circumstàncies, no vulguin continuar estudiant.
Beneficiaris:
Joves entre 14 i 21, especialment aquells amb major risc d’exclusió social.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves que han demanat un lloc de treball / resultats.

-

Nombre de joves que han necessitat derivacions a altres
professionals / resultats.

-

Nombre d’activitats o tallers que s’han fet / assistència / cooperació.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 3.000 €
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Diagnòstic sobre la inserció laboral dels discapacitats.
Eix

Treball

Objectiu General

6. Facilitar l’accés al món laboral al jovent d’entre 16
i 30 anys.

Objectiu específic

6.2 Informar, orientar i assessorar els joves en
matèria d’accés al treball

Descripció de l’activitat:
Si existeix un col·lectiu amb dificultats d’inserció laboral, aquest és el dels
joves discapacitats.
Per això, es realitzarà un diagnòstic sobre les principals causes d’aquestes
dificultats i les seves possibles solucions, tenint en compte les diferents
tipologies i graus de discapacitats existents.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 16 anys amb alguna discapacitat.
Indicadors d’avaluació:
-

Grau d’assoliment del diagnòstic pel conjunt de tipologies de
discapacitat.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania i ADFO
(Associació de Disminuïts Físics d’Osona)
Pressupost:
a determinar anualment.

51

Habitatge
Assessorament jurídic en matèria d’habitatge per als joves a través
de l’Oficina d’habitatge municipal i suport en les accions legals si
s’escau.
Eix

Habitatge

Objectiu General

7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels
joves
per
raó
d’edat,
d’origen
i/o
altres
discriminacions.
7.1 Vetllar pel compliment de la llei
7.3 Informar, orientar i assessorar jurídicament i
econòmica a la gent jove en matèria d’habitatge

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Una de les dificultats que tenen els joves és la indefensió jurídica enfront
de possibles vulneracions de drets que pateixen a l’hora de comprar o
llogar un pis (mobbing immobiliari, garanties excessives, etc.). En
ocasions, aquestes vulneracions es donen pel simple fet de ser joves o, en
altres, pel fet de ser dona o immigrant.
El desconeixement a on adreçar-se, així com les dificultats econòmiques
per fer front al pagament d’una defensa legal dels seus drets són dificultats
que se’ls genera als joves de cara a solucionar aquest problema.
L’Ajuntament de Vic donarà tot el suport i assessorament jurídic necessari
a través d’especialistes ubicats a l’Oficina d’habitatge municipal per tal de
que les possibles discriminacions en matèria d’habitatge existents es
solucionin. En cas contrari, l’Ajuntament també es plantejarà donar suport
en les accions legals si s’escau.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes realitzades al servei d’assessorament jurídic.

-

Nombre de conflictes solucionats / nombre de consultes realitzades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Urbanisme i Àrea d’Afers Socials i
Ciutadania
Pressupost: 2.000 €
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Realització d’una campanya de sensibilització vers els propietaris a
través de l’Oficina d’habitatge municipal i la Borsa jove d’habitatge.
Eix

Habitatge

Objectiu General

7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels
joves
per
raó
d’edat,
d’origen
i/o
altres
discriminacions.
7.2 Sensibilitzar els propietaris per a la no
discriminació.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
La visió que en ocasions tenen els propietaris de pisos a lloguer sobre
determinat col·lectiu de joves (o sobre els mateixos joves) no és l’adequat.
L’extensió de determinades conductes individuals a tot un col·lectiu
converteix a aquest col·lectiu en quelcom vulnerable i a qui no es respecten
els seus drets.
Sensibilitzar als propietaris d’aquest fet és una de les accions que
emprendrà l’Ajuntament de Vic a través de l’Oficina d’habitatge municipal i
la Borsa jove d’habitatge.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Extensió de la campanya (nombre de propietaris als que s’ha arribat
/ nombre total de propietaris).

-

Nombre de propietaris sensibilitzats (nombre de propietaris que no
llogaven els pisos a joves d’un determinat col·lectiu i que han passat
a fer-ho).

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme.
Pressupost: a determinar anualment.

53

Implementació del Programa Viure i Conviure.
Eix

Habitatge

Objectiu General

7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels
joves
per
raó
d’edat,
d’origen
i/o
altres
discriminacions.
8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30
anys.
7.2 Sensibilitzar els propietaris per a la no
discriminació
8.1 Fomentar la creació de fórmules d’habitatge
adequades a la població estudiantil.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
A Vic hi ha moltes persones grans que viuen soles. No necessiten atencions
especials. Es valen per elles mateixes i s'interessen activament per tot allò
que les envolta, però sovint troben a faltar una mica de companyia. Alhora,
hi ha força estudiants joves que busquen un lloc cèntric, a prop de la seva
universitat, per estar-hi, però no tenen prou diners per pagar el lloguer
d'un habitatge d'aquestes característiques.
El programa intergeneracional "Viure i conviure" vol donar una resposta
solidària a aquestes dues necessitats: companyia per a persones grans i
allotjament per a joves estudiants. Es tracta d'una experiència que ja ha
estat provada amb èxit en altres ciutats catalanes i que ara es vol
implementar a Vic fomentant, a més, la solidaritat entre dues generacions
que, en societats tan individualitzades com les nostres, sovint es
desconeixen.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys, especialment els alumnes de la
Universitat de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de persones joves acollides al Programa “Viure i Conviure”.

-

Temps de permanència en el programa.

-

Grau de satisfacció per part de les persones grans.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Fundació
Viure i Conveiure d el’Obra Social de Caixa Catalunya / Universitat de Vic
Pressupost: (no suposa partida extra).
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Potenciació de la Borsa jove d’Habitatge com a servei d’informació,
orientació i assessorament, així com a servei de mediació entre
propietaris i joves per facilitar el lloguer a preus raonables i amb
les garanties d’aval existents (pòlisses de caució, etc.).
Eix

Habitatge

Objectiu General

7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels
joves
per
raó
d’edat,
d’origen
i/o
altres
discriminacions.
7.3 Informar, orientar i assessorar jurídicament i
econòmica a la gent jove en matèria d’habitatge

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic potenciarà la Borsa jove d’Habitatge ja existent no
només com a servei d’informació, orientació i assessorament sinó que,
sobre tot, en potenciarà la seva tasca de mediació entre propietaris i joves
per facilitar el lloguer a preus raonables.
La Borsa jove d’Habitatge ha de vetllar principalment per mantenir una
oferta elevada (la demanda ja ho és) i per això oferirà als propietaris
garanties d’aval (pòlisses de caució, etc.).
També es farà una major difusió entre els joves.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de contractes de lloguer realitzats.

-

Nombre de contractes de lloguer realitzats a joves de col·lectius
desafavorits / nombre de contractes de lloguer realitzats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: 2.000 €

55

Creació del lloc web del servei d’Habitatge Jove, vinculat als portals
web de l’Ajuntament de Vic corresponents (joventut i habitatge),
centrat principalment en la gestió del servei de la Borsa d’Habitatge
Jove.
Eix

Habitatge

Objectiu General

7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels
joves
per
raó
d’edat,
d’origen
i/o
altres
discriminacions.
7.3 Informar, orientar i assessorar jurídicament i
econòmica a la gent jove en matèria d’habitatge

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Per facilitar l’accés a l’habitatge es crearà un lloc web del servei d’Habitatge
Jove, centrat principalment en la gestió del servei de la Borsa d’Habitatge
Jove.
Es pretén que amb l’adopció de les noves tecnologies els joves tinguin un
accés més fàcil a la consulta, informació i assessorament sobre les ofertes
existents, així com sobre qualsevol altre dubte que els pugui sorgir en
matèria d’habitatge.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’entrades al lloc web.

-

Nombre de gestions realitzades a través del lloc web.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: 2.000 €

56

Impulsar mesures per garantir l’autonomia personal del jovent amb
discapacitats (habitatges adaptats, assistència personal, ajudes
tècniques,...), així com disposar de les informacions necessàries
per conèixer el nivell d’accessibilitat o possibilitats d’adaptació dels
pisos que s’ofereixen des de la Borsa d’Habitatge Jove, amb reserva
d’Habitatges de Protecció Oficial, si s’escau.
Eix
Habitatge
Objectiu General

Objectiu específic

7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels
joves
per
raó
d’edat,
d’origen
i/o
altres
discriminacions.
7.3 Informar, orientar i assessorar jurídicament i
econòmica a la gent jove en matèria d’habitatge

Descripció de l’activitat:
Les barreres arquitectòniques és una font generadora de discriminacions ja
que no permet l’accés a un habitatge a les persones amb discapacitat.
És per això que s’impulsaran mesures per garantir l’autonomia personal del
jovent amb discapacitats. Per a fer-ho està previst la realització
d’habitatges adaptats, l’assistència personal a aquests joves, les ajudes
tècniques, etc.
A banda, es realitzarà un informe per a conèixer el nivell d’accessibilitat o
possibilitats d’adaptació dels pisos que s’ofereixen des de la Borsa
d’Habitatge Jove i es farà una reserva d’Habitatges de Protecció Oficial, si
s’escau.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 amb alguna discapacitat.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves amb discapacitat que han accedit a un habitatge de
protecció oficial adaptat / nombre de demandes fetes en aquest
sentit.

-

Nombre de joves amb discapacitat que reben assistència / nombre
de demandes fetes en aquest sentit.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost:
a determinar anualment

57

Facilitació de les iniciatives per a la construcció de places de
residències d’estudiants.
Eix

Habitatge

Objectiu General

8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30
anys.
8.1 Fomentar la creació de fórmules d’habitatge
adequades a la població estudiantil.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Vic és una ciutat universitària i, com a tal, te una demanda important
d’allotjament en règim de lloguer que fa escassa l’oferta i n’eleva els preus.
Per incrementar aquesta oferta i, atenent les necessitats específiques dels
estudiants universitaris, cal crear noves places de residències d’estudiants.
L’Ajuntament de Vic, per tant, facilitarà qualsevol iniciativa en aquesta
línia, proposant ubicació, concedint llicències, etc.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys, estudiants a la Universitat de Vic. De
forma indirecte també es beneficiarà tot aquell jove que busqui un pis de
lloguer.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de places de residència d’estudiants creades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: a determinar anualment.

58

Ampliació de la Borsa jove d’habitatge amb allotjament per a
estudiants i en col·laboració amb la Universitat de Vic.
Eix

Habitatge

Objectiu General

8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30
anys.
8.1 Fomentar la creació de fórmules d’habitatge
adequades a la població estudiantil.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Es vol ampliar els serveis de la Borsa jove d’Habitatge amb un servei
específic d’allotjament per a estudiants universitaris amb la finalitat de
donar sortida a la àmplia demanda de pisos de lloguer que generen aquests
estudiants.
Per a fer-ho, a banda de la captació d’ofertes i la seva difusió a través dels
diferents canals de la Borsa (presencial, web, etc.), s’establirà una estreta
col·laboració amb la Universitat de Vic per tal canalitzar demandes i ubicar
un altre punt d’informació a la pròpia Universitat.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys, estudiants a la Universitat de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de contractes de lloguer realitzats a estudiants de Vic.

-

Nombre d’habitatges ofertats amb caracterísitques especials per a
estudiants.

Qui durà a terme l’activitat: : Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme / Universitat de Vic
Pressupost: a determinar anualment.

59

Millora i consolidació de la Borsa jove d’habitatge, gestionada per
l’Oficina d’habitatge municipal, com a mecanisme de suport a
l’accés de la gent jove a l’habitatge en règim de lloguer.
Eix

Habitatge

Objectiu General

8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30
anys.
8.2 Cercar habitatges desocupats i facilitar a través
de la mediació el seu lloguer.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
S’establiran les mesures necessàries per tal de millorar i consolidar la Borsa
jove d’habitatges, gestionada per l’Oficina d’habitatge municipal, com a
mecanisme de suport a l’accés de la gent jove a l’habitatge en règim de
lloguer.
Aconseguir un increment en l’oferta de pisos (captació de nous propietaris)
i una major difusió cap a la demanda (coneixement del servei per part dels
joves) són els dos grans reptes plantejats.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Increment de pisos ofertats.

-

Nombre de demandes obtingudes.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: 6.000 €

60

Potenciació de la Borsa jove d’Habitatge com a servei d’informació,
orientació i assessorament, així com a servei de mediació entre
propietaris i joves per facilitar el lloguer a preus raonables i amb
les garanties d’aval existents (pòlisses decaució, etc.).
Eix

Habitatge

Objectiu General

8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30
anys.
8.2 Cercar habitatges desocupats i facilitar a través
de la mediació el seu lloguer.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic potenciarà la Borsa jove d’Habitatge ja existent no
només com a servei d’informació, orientació i assessorament sinó que,
sobre tot, en potenciarà la seva tasca de mediació entre propietaris i joves
per facilitar el lloguer a preus raonables.
La Borsa jove d’Habitatge ha de vetllar principalment per mantenir una
oferta elevada (la demanda ja ho és) i per això oferirà als propietaris
garanties d’aval (pòlisses de caució, etc.).
També es farà una major difusió entre els joves.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de contractes de lloguer realitzats.

-

Nombre de contractes de lloguer realitzats a joves de col·lectius
desafavorits / nombre de contractes de lloguer realitzats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: : 3.000

61

Destinació d’un percentatge dels pisos
distribuïts per tots els barris per als joves

de

protecció

oficial

Eix

Habitatge

Objectiu General

8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30
anys.
8.3 Construir habitatge de propietat i de lloguer de
protecció oficial.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic està construint pisos de protecció oficial als diferents
barris de la ciutat. D’aquests pisos, un percentatge anirà destinat als joves
i es vetllarà per a que aquests pisos destinats a joves també es trobin als
diferents barris per a fomentar l’equilibri territorial.
A banda, es vetllarà perquè el col·lectiu de dones monoparentals i les
persones amb rendes baixes puguin accedir a promocions d'habitatge de
lloguer assequible.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de pisos de protecció oficial destinats a joves.

-

Nombre de pisos de protecció oficial destinats a joves / nombre de
pisos de protecció oficial ofertats.

-

Diversificació dels pisos de protecció oficial destinats a joves a tots
els barris de la ciutat.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: a determinar anualment.

62

Diagnòstic de les causes de l’elevat preu de l’habitatge per part de
l’Oficina d’habitatge municipal.
Eix

Habitatge

Objectiu General

9. Detectar les causes de l’elevat preu de l’habitatge
a Vic i actuar en conseqüència
9.1 Realitzar els estudis necessaris per conèixer les
possibles causes.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Vic és la ciutat de la Catalunya Central amb un preu de l’habitatge més
elevat.
L’Ajuntament impulsarà els estudis necessaris per a realitzar un diagnòstic
acurat sobre les causes d’aquest elevat preu. Això és farà des de l’Oficina
d’habitatge municipal.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Tipologia d’estudi.

-

Aprovació de les conclusions pels agents implicats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: a determinar anualment.

63

Implementació de mesures per a corregir les causes de l’elevat
preu de l’habitatge per part de l’Oficina d’habitatge municipal.
Eix

Habitatge

Objectiu General

9. Detectar les causes de l’elevat preu de l’habitatge
a Vic i actuar en conseqüència
9.2 Endegar les mesures necessàries per millorar la
situació

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Després de realitzar un diagnòstic de les causes de l’elevat preu de
l’habitatge a Vic, l’Oficina d’habitatge municipal emprendrà les mesures
necessàries per a corregir les seves causes.
Per a fer-ho caldrà implicar tots els agents (públics i privats) que puguin
aportar solucions i fer-los partícips en el disseny i implementació de les
mesures.
Beneficiaris:
Tots els joves majors de 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de mesures de correcció implementades / nombre de
mesures necessàries.

-

Eficiència de les mesures plantejades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme
Pressupost: a determinar anualment.

64

Cultura i oci
Construcció d’un espai polivalent on realitzar activitats per a joves:
projeccions, tallers, concerts, etc.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.

Objectiu específic

10.1 Potenciar un casal de joves com a espai de
trobada

Descripció de l’activitat:
Construcció d’un espai polivalent on realitzar activitats per a joves
(projeccions, tallers, concerts, etc.).
Aquest espai vol donar resposta a una de les grans mancances que hi ha la
ciutat de Vic com és la falta d’espais per a ús exclusiu de joves. Aquest
problema és especialment important per als joves menors de 18 anys.
En aquest sentit, la construcció d’aquest espai pretén esdevenir un punt de
referència i de trobada per als joves a l’hora de desenvolupar activitats.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració de la usabilitat de l’equipament.

-

Nombre d’usuaris de l’espai.

-

Nombre d’activitats realitzades.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: a determinar anualment. Per al 2008 partida de 200.000 €

65

Construcció d’un espai jove on implementar diferents serveis com
l’espai d’informació Punt Jove, l’espai d’assessorament, etc.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.

Objectiu específic

10.1 Potenciar un casal de joves com a espai de
trobada

Descripció de l’activitat:
A banda d’un espai polivalent, es construirà un espai jove on acollir i
implementar els diferents serveis destinats als joves.
D’aquesta manera, el Punt Jove, els espais d’assessorament, etc. es
trobaran ubicats en aquest espai, facilitant l’accés als serveis i esdevenint
un punt de referència per als joves de Vic.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’usuaris de l’espai.

-

Nombre de serveis ubicats.

-

Grau de coneixement de l’espai.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: a determinar anualment.

66

Obertura dels equipaments culturals (centres cívics) a la nit per a
realitzar-hi diverses activitats (monòlegs, breakdance, dansa, etc.)
i com a punt de trobada als barris.
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.
10.1 Potenciar un casal de joves com a espai de
trobada

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Una de les problemàtiques detectades ha estat la falta d’espais alternatius
nocturns.
En aquest sentit, els equipaments culturals (centres cívics) s’obriran a la nit
per a realitzar-hi diverses activitats (monòlegs, breakdance, dansa, etc.)
amb la finalitat d’augmentar l’oferta nocturna i satisfer les necessitats d’un
major nombre de joves.
A banda, i en especial als barris, aquesta obertura d’equipaments culturals
a la nit també ha de servir com a punt de trobada pels joves.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’usuaris dels equipaments.

-

Nombre d’activitats realitzades.

-

Nits i equipaments oberts.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: 4.000 €

67

Valoració de l’atorgament de permisos als establiments nocturns de
la ciutat per a la realització d’espectacles amb música en directe
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.
Objectiu específic 10.2 Donar suport als espais (bars, discoteques, etc.)
que afavoreixin el contacte entre joves de diferent
origen.
Descripció de l’activitat:
Des de l’Ajuntament s’estudiarà l’atorgament de permisos a aquells
establiments nocturns de la ciutat que vulguin realitzar espectacles de
música en directe.
La finalitat és diversificar l’oferta cultural nocturna de Vic però sempre
intentant no generar molèsties i conflictes innecessaris amb els veïns.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de permisos nous concedits.

Qui durà a terme l’activitat: Regidoria de Governació i Alcaldia.
Pressupost: (no suposa partida extra)

68

Avaluació de fórmules per a l’obertura de nous locals d’oci nocturn
(“discoteca light” especialment adreçada als joves menors d’edat),
així com per a altres locals de caire cultural (cinema, teatre,centres
cívics, etc.).
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.
Objectiu específic 10.2 Donar suport als espais (bars, discoteques, etc.)
que afavoreixin el contacte entre joves de diferent
origen.
Descripció de l’activitat:
S’estudiarà i valorarà la possibilitat d’obrir nous locals d’oci nocturn, així
com locals de caire cultural.
En el cas dels locals d’oci nocturn es pretén estudiar la viabilitat de
l’obertura d’una “discoteca light” especialment adreçada als joves menors
d’edat ja que són aquests els que tenen més problemes a l’hora de gaudir
d’espais d’aquest tipus.
En quant a altres locals de caire cultural, s’analitzaran mesures per a
l’obertura de cinemes, teatres, centres cívics, etc.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de nous locals oberts.

Qui durà a terme l’activitat: Regidoria de Governació
Pressupost: a determinar anualment.

69

Realització de tallers de caire intercultural
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.

Objectiu específic

10.3 Fomentar manifestacions d’intercanvi cultural
(actes, concerts, exposicions).

Descripció de l’activitat:
Al llarg de l’any es realitzaran en els diversos espais i equipaments
municipals tallers que fomentin la cohesió social i la convivència. Aquests
tallers podran ser duts a terme per entitats de Vic o bé promogudes des de
l’Ajuntament. Els tallers, a través de diversos temes, com la música, la
gastronomia, l’esport, l’artesania, els vestits, la fotografia de viatges, etc.
permetran acostar cultures i entendre i millorar el coneixement mutu entre
els joves de Vic.
Beneficiaris
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de tallers realitzats (per equipament i per organitzador)

-

Valoració qualitativa dels tallers

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: 4.000 €

70

Realització d’un festival de música intercultural
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.

Objectiu específic

10.3 Fomentar manifestacions d’intercanvi cultural
(actes, concerts, exposicions).

Descripció de l’activitat:
En el marc d’aposta per la música que fa la ciutat de Vic, es realitzarà un
festival de música intercultural amb la finalitat de fomentar punts de
trobada intercultural entre els joves de la ciutat.
El festival serà, doncs, una eina per apropar cultures i trencar tòpics sobre
col·lectius de determinats orígens.
A més, aquest festival es realitzarà implicant el conjunt de joves en la seva
definició i disseny.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves assistents al festival.

-

Nombre de joves participants en el disseny del festival.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: 4.000 €

71

Suport a iniciatives que fomentin l’intercanvi cultural
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en
espais públics com privats.

Objectiu específic

10.3 Fomentar manifestacions d’intercanvi cultural
(actes, concerts, exposicions).

Descripció de l’activitat:
Es donarà tot el suport possible a aquelles iniciatives que surtin de la
societat civil i que estiguin destinades a afavorir l’intercanvi cultural entre
els joves.
Aquest suport es concretarà de diferents maneres: espais, assessorament,
suport econòmic, etc.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’iniciatives que han rebut suport.

-

Valoració de les diferents iniciatives.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC)
Pressupost: 3.000 €

72

Realització d’una programació estable i adequada als interessos
juvenils, elaborada amb participació dels joves
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.1 Donar resposta a les demandes juvenils en
matèria de cultura
11.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà una programació estable d’activitats destinada als joves
(tallers, xerrades, actuacions, etc.).
Aquesta programació no serà dissenyada i implementada de forma
unilateral per la regidoria de Joventut sinó que es realitzarà amb
participació dels joves. Això vol dir que seran els propis joves, amb les
limitacions existents, els que decidiran quines són les activitats més
adequades als seus interessos.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves implicats en el disseny de la programació.

-

Nombre d’activitats programades.

-

Nombre de joves assistents a les activitats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC)
Pressupost: 4.000 €

73

Realització de sortides col·lectives fora de la ciutat Vic
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.1 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
La regidoria de Joventut promourà la realització de sortides col·lectives,
amb preu reduït fora de la ciutat de Vic, adreçades especialment a aquells
joves que normalment no tenen possibilitats de sortir de la ciutat.
Les sortides tindran un component cultural (obres de teatre, exposicions,
museus) i també lúdiques.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic, especialment aquells amb problemes de mobilitat
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de sortides realitzades

-

Assistència a les sortides

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 1.800 €

74

Realització d’una programació d’estiu per als joves.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General
Objectiu específic

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Descripció de l’activitat:
Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre es durà a terme una
programació d’estiu que inclourà la realització de :
-

Cursos d’estiu

-

Concerts

-

Cinema a la fresca

-

Camps de treball-colònies-campaments

Beneficiaris:
Tots els joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’activitats

-

Assistència a les activitats

-

Valoració qualitativa per part dels joves (enquesta al final dels
cursos)

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 6.000 €

75

Realització d’una programació específica adreçada als joves de 15 a
17 anys per omplir el buit d’oferta existent.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General
Objectiu específic

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà una oferta d’actes específica per als joves de 15 a 17 anys,
amb horaris de tarda-vespre, possibilitat d’arribar sempre amb transport
públic i permanent en el temps.
L’oferta podran ser discoteques mòbils, concerts i activitats en centres
cívics o el SIJ.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 17 anys de Vic i la comarca
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’activitats realitzades

-

Assistència a les activitats

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 2.200 €

76

Suport als projectes d’iniciativa juvenil.
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic donarà suport a aquells projectes proposats pels
joves, ja siguin d’entitats o a títol individual, que s’adeqüin als objectius del
PLJV i que siguin viables.
S’establiran uns períodes anuals per a presentar les iniciatives, i es
consultarà amb el Consell de Joves el tipus de suport a donar en cada cas,
que podrà ser de tipus econòmic, logístic i personal (pel que fa a la
redacció de projectes, demanda de subvencions, etc.)
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic amb iniciatives culturals
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’iniciatives culturals presentades

-

Nombre d’iniciatives subvencionades

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 1.850 €

77

Ampliació de les aules d’estudi adaptades a les necessitats
educatives i horàries dels estudiants.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General
Objectiu específic

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Descripció de l’activitat:
Les aules d’estudi existents adequaran els horaris a les necessitats dels
estudiants, ampliant els horaris en dies festius i obrint-les de nit durant les
èpoques d’exàmens.
D’altra banda, s’ampliaran les instal·lacions existents, i s’adequaran espais
d’altres equipaments (per exemple, de centres cívics) durant les èpoques
d’exàmens per tal que puguin ser utilitzades com a sales d’estudi.
Beneficiaris:
Joves estudiants de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de sales d’estudi

-

Nombre d’usuaris de les sales d’estudi

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Educació
Pressupost: a determinar anualment.

78

Promoció de concerts amb grups locals
Eix
Cultura i oci
Objectiu General
Objectiu específic

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic promourà la realització de concerts per part de grups
locals, mitjançant la realització de concursos de música, convenis amb
sales de concerts, la possibilitat de fer de teloners en festivals de la ciutat,
etc.
Beneficiaris:
Joves músics de Vic i la comarca
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de concerts anuals realitzats per grups locals

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: 5.520 €

79

Augment de l’oferta de teatre i cinema.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General
Objectiu específic

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils
11.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o
culturals que donin resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci alternatiu, etc.).

Descripció de l’activitat:
S’incrementarà l’oferta de teatre i cinema de la ciutat de Vic, incentivant la
realització de projeccions de pel·lícules en espais alternatius (centres cívics,
teatres, etc.) i realitzant convenis amb els circuits de sales per tal de portar
a Vic les pel·lícules no comercials.
Pel que fa al teatre, s’augmentaran les representacions teatrals de la
ciutat, promocionant grups locals i comarcals i també convidant
companyies professionals.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de projeccions de cinema anuals

-

Nombre de representacions teatrals anuals

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: a determinar anualment.

80

Elaboració d’una proposta de dotació d’un servei d’autobusos
nocturn, que connecti Vic amb altres poblacions i centres d’oci, i
demanda als organismes competents.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils

Objectiu específic

11.3 Facilitar la mobilitat dels joves, especialment
dels menors de 18 anys

Descripció de l’activitat:
S’elaborarà una proposta per tal d’aconseguir un servei d’autobusos
nocturn que comuniqui Vic amb els municipis veïns (amb joves que es
desplacen usualment a Vic), així com a altres poblacions o ciutats d’ús
freqüent per als joves de Vic (Granollers, Barcelona).
Beneficiaris:
Tota la població de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de línies aconseguides

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Consell
Comarcal d’Osona / Ajuntaments d’Osona.
Pressupost: (no suposa partida extra)

81

Rebaixa als joves del preu dels transports públics de Vic.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i
interessos juvenils

Objectiu específic

11.3 Facilitar la mobilitat dels joves, especialment
dels menors de 18 anys

Descripció de l’activitat:
S’estudiarà la rebaixa als joves de Vic del preu dels transports públics de
la ciutat, per tal de facilitar la mobilitat entre barris, així com amb les
ciutats properes.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic, especialment aquells que es desplacen habitualment
Indicadors d’avaluació:
-

Rebaixa aconseguida

-

Joves que han utilitzat la rebaixa

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 1.000 €

82

Formació i programació d’actes en l’àmbit de la cultura popular.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.1 Apropar els joves a la diversitat de
manifestacions culturals existents
12.3 Fomentar l’accés i la participació dels joves a la
cultura popular

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic promourà (mitjançant subvencions, recolzament a les
entitats o bé impulsant directament) cursos de formació relacionats amb
l’àmbit de la cultura popular: cursos d’instruments tradicionals, de danses,
etc.
D’altra banda, es realitzarà una programació d’actes de cultura popular al
llarg de l’any, relacionada amb les festivitats tradicionals (festa major,
castanyada, nadal, carnestoltes, sant Jordi, sant Joan, etc.)
D’aquesta manera es vol acostar la cultura popular als joves, especialment
a aquells que no la viuen com a pròpia.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de cursos relacionats amb la cultura popular realitzats

-

Nombre d’actes de cultura popular

-

Assistència als actes

-

Valoració qualitativa per part dels tècnics

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: 4.000 €

83

Establiment de convenis amb cinemes, sales d’exposicions, teatres,
museus, concerts, etc. amb la finalitat de que realitzin descomptes
als joves.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.1 Apropar els joves a la
manifestacions culturals existents

diversitat

de

Descripció de l’activitat:
La regidoria de joventut iniciarà contactes amb els equipaments culturals
no municipals de la ciutat (cinemes, sales d’exposicions, sales de concerts,
museus, etc.) per tal d’establir descomptes en el preu de l’entrada a les
persones joves.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’equipaments que realitzen descomptes

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC)
Pressupost: a determinar anualment.

84

Descomptes per a joves en tots aquells equipaments (museus) i
esdeveniments culturals (festivals) que es duguin a terme a la
ciutat i que siguin d’iniciativa municipal.
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.1 Apropar els joves a la
manifestacions culturals existents

diversitat

de

Descripció de l’activitat:
Es realitzaran descomptes en els imports de l’entrada a equipaments i
esdeveniments culturals duts a terme per l’Ajuntament de Vic.
El preu final dependrà de l’equipament, i per obtenir el descompte caldrà
presentar el carnet d’identitat o bé el carnet del Punt d’Informació Juvenil.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’equipaments i esdeveniments amb descompte

-

Nombre de joves que s’han acollit al descompte

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC) / Institut Municipal de Promoció i
Economia (IMPE).
Pressupost: a determinar anualment.

85

Creació de sales d’exposicions joves i participació dels joves
creadors en el circuit de sales de la ciutat.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.2 Impulsar i donar suport a la creació artística i
cultural per part dels joves

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic posarà a disposició dels joves creadors d’espais per a
exposar les seves obres. Aquests espais podran ser exclusivament sales
d’exposició, o bé formar part d’altres equipaments.
D’altra banda, es fomentarà, mitjançant la informació personalitzada i la
creació d’un percentatge de programació per a creadors joves la
participació dels joves en el circuit de sales de la ciutat.
Beneficiaris:
Joves artistes de Vic i de la comarca
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’espais destinats a l’exposició

-

Nombre d’exposicions realitzades cada any

-

Percentatge de joves que participa en el circuit de sales de la ciutat

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: a determinar anualment.

86

Participació a la Xarxa de Bucs d’Assaig de la Generalitat (Mas de
Bigues).
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.2 Impulsar i donar suport a la creació artística i
cultural per part dels joves

Descripció de l’activitat:
El Mas de Bigues és un espai destinat a l’estudi, la creació i la difusió de la
música en tots els seus àmbits. Disposa de 3 bucs d’assaig totalment
equipats i insonoritzats. A més, es compta amb un altre buc insonoritzat
equipat per a gravacions.
En aquest equipament es poden realitzar mòduls trimestrals d’instruments,
impartits per l’Escola de Música de Vic.
Amb aquest equipament Vic participa a la Xarxa de Bucs d’assaig de la
Generalitat.
Beneficiaris:
Joves de Vic i de la comarca que formen part d’un grup de música
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’usuaris del Mas de Bigues

-

Nombre de gravacions realitzades

-

Valoració qualitativa (mitjançant enquesta) dels usuaris

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania /
Generalitat de Catalunya.
Pressupost: (no suposa partida extra)

87

Establiment d’espais amb material informàtic i multimèdia d’accés
gratuït.
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.2 Impulsar i donar suport a la creació artística i
cultural per part dels joves

Descripció de l’activitat:
Es dotarà certs espais municipals de material informàtic i multimedia
d’accés gratuït per a joves.
Es tindrà en compte la distribució equitativa del material per tots els barris
de Vic, i es dotarà especialment els d’aquelles zones on els joves tenen
més dificultats per accedir a les noves tecnologies.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic, especialment els que no disposen d’accés a internet i
material informàtic a la llar.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’espais amb accés a material informàtic

-

Nombre d’usuaris dels espais

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal de Promoció i Economia (IMPE).
Pressupost: a determinar anualment.

88

Creació d’ un espai de joves creadors (Aula de Projectes Artístics i
Culturals).
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.2 Impulsar i donar suport a la creació artística i
cultural per part dels joves

Descripció de l’activitat:
Es desenvoluparà una Aula de Projectes Artístics i Culturals , entesa com a
un espai de creació per a joves creadors.
Les sales d’aquest espai es cediran als artistes joves de la ciutat per tal que
hi puguin desenvolupar les seves obres, especialment les de gran format, i
també puguin emmagatzemar el material i les obres.
L’Aula de Projectes Artístics servirà alhora per posar en contacte joves
creadors i potenciar l’intercanvi d’experiències i projectes conjunts.
Beneficiaris:
Joves artistes de 16 a 30 anys
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves artistes instal·lats a l’Aula de Projectes Artístics i
Culturals

-

Valoració de l’espai per part dels joves artistes

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania /Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: a determinar anualment.

89

Disseny i desenvolupament d’un estudi que identifiqui diferents
espais a la ciutat per tal de donar sortida a aquells joves que
desenvolupen la seva obra creativa mitjançant els grafits (Mapa de
murs).
Eix
Cultura i oci
Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.2 Impulsar i donar suport a la creació artística i
cultural per part dels joves

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà un estudi per tal de determinar quines són les parets i murs
de la ciutat susceptibles de ser pintades mitjançant grafits, quina és la seva
titularitat i quina és la disponibilitat del propietari per tal de cedir-les com a
suport de grafits. Com a resultat sorgirà un mapa de murs, d’utilitat per a
donar espais als joves artistes que desenvolupen la seva obra creativa
mitjançant els grafits.
El mapa de murs restarà a disposició dels joves interessats al SIJ.
Beneficiaris:
Joves artistes grafiters de 16 a 30 anys
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de murs pactats amb els propietaris

-

Nombre de joves interessats amb el mapa de murs

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Urbanisme.
Pressupost: 250 €

90

Oferta de cursos de formació en noves tendències artístiques
(manga, grafits, etc).
Eix

Cultura i oci

Objectiu General

12. Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

Objectiu específic

12.2 Impulsar i donar suport a la creació artística i
cultural per part dels joves

Descripció de l’activitat:
L’Ajuntament de Vic realitzarà cursos adreçats a oferir formació
relacionada amb noves tendències artístiques, especialment relacionades
amb les arts visuals (com el manga, els grafits, el còmic, vídeo digital, etc.)
Els cursos es podran cursar com a monogràfics aïllats, però en conjunt
tindran una coherència i es possibilitarà i facilitarà que els assistents a un
curs puguin assistir també als altres.
En cas de detectar una gran assistència en un dels cursos es valorarà la
realització de cursos de nivell avançat o la seva ampliació en el temps.
Els cursos es duran a terme en equipaments municipals i es publicitaran a
través del PIJ, el PIDCEs, el butlletí electrònic i l’agenda, les cartelleres,
etc.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys amb inquietuds artístiques
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’inscripcions als cursos

-

Valoració qualitativa per part dels alumnes (mitjançant una enquesta
al final de la formació).

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 4.000 €

91

Salut
Obertura de
lectives.
Eix

les instal·lacions dels centres educatius en hores no
Salut

Objectiu General

13. Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica
saludable i com a eina de cohesió social

Objectiu específic

13.1 Millorar els recursos esportius de la ciutat.

Descripció de l’activitat:
Acord de col·laboració amb els centres educatius per tal de mantenir les
instal·lacions obertes en hores no lectives, de manera que puguin ser
utilitzats per als joves com a equipaments esportius.
Beneficiaris:
Tots els joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de centres educatius amb les instal·lacions obertes

-

Valoració qualitativa de la utilització dels espais per part dels
responsables

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Educació.
Pressupost: a determinar anualment.

92

Edició d’un material publicitari que permeti visualitzar fàcilment
aquells equipaments esportius instal·lats en l’espai públic (mapa
equipaments esportius).
Eix
Salut
Objectiu General

13. Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica
saludable i com a eina de cohesió social

Objectiu específic

13.1 Millorar els recursos esportius de la ciutat.

Descripció de l’activitat:
S’editarà un mapa d’equipaments esportius de la ciutat de Vic. Aquest
consistirà en un mapa de la ciutat on es trobin ressaltats i classificats
segons un codi de colors els diferents equipaments esportius que es poden
trobar.
També s’indicarà l’adreça, el telèfon, la pàgina web, els horaris i els cursos
o esports que s’hi poden practicar.
El mapa d’equipaments es podrà trobar a la web municipal, i es distribuirà
a tots els equipaments municipals (poliesportius, centres cívics, biblioteca,
casals, oficines d’atenció al ciutadà, etc.), així com als centres educatius.
Beneficiaris:
Tota la població de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Realització del mapa d’equipaments

-

Valoració qualitativa del disseny i la distribució

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Esports (IME).
Pressupost: a determinar anualment.

93

Organització i promoció d’una programació esportiva estable.
Eix
Salut
Objectiu General

13. Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica
saludable i com a eina de cohesió social

Objectiu específic

13.1 Millorar els recursos esportius de la ciutat.

Descripció de l’activitat:
S’oferirà una programació esportiva estable que comprendrà:
-

Cursos i cursets de diferents tipus d’esport: futbol, bàsquet, hockey,
natació, tennis, taekwondo, etc.

-

Competicions esportives regulars i per a diferents categories: Lligues
i campionats escolars, lligues comarcals, curses

Des del PIJ es derivarà a tots els joves interessats en iniciar-se o practicar
un esport a l’equipament o club corresponent.
Des dels PIDCES es difondran les activitats, i juntament amb el professorat
d’educació física, es potenciarà que els alumnes practiquin un esport i
participin a les lligues escolars.
Es potenciarà la realització d’entrenaments en hores extraescolars a preus
assequibles en els centres educatius, i s’arribarà a acords amb els clubs per
a fer difusió conjunta dels cursos i hores d’entrenament.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’equips escolars a cada centre educatiu, per esport

-

Nombre de consultes al PIJ relacionades amb l’esport

-

Nombre d’inscrits a cada curs o curset

-

Nombre d’inscrits en els campionats o competicions

-

Valoració qualitativa anual de la programació (assistència, nombre
d’equips, nivell, dificultats tècniques, etc.)

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Esports (IME).
Pressupost: 5.000 €

94

Adequació i ampliació dels equipaments esportius a l’espai públic
(places, parcs...), per a la pràctica d’esports col·lectius.
Eix
Salut
Objectiu General

13. Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica
saludable i com a eina de cohesió social

Objectiu específic

13.1 Millorar els recursos esportius de la ciutat.

Descripció de l’activitat:
Es determinaran els espais de la ciutat susceptibles de ser adequats per a
la realització d’activitats esportives, i s’adequaran per tal que puguin ser
utilitzats.
L’adequació consistirà en la instal·lació de cistelles, xarxes, pavimentació,
pintat de les zones de joc, il·luminació, etc.
Aquests espais seran de lliure accés, i disposaran d’un manteniment
especial, tot i que no de vigilància.
Beneficiaris:
Tota la població de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de zones adequades

-

Valoració anual de la utilització de les zones

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Esports (IME).
Pressupost: 2.000 €

95

Estudi de l’establiment de mesures (preus especials, matrícula
gratuïta, etc.) que facilitin l’accés dels joves a les instal·lacions i
poliesportius municipals.
Eix
Salut
Objectiu General

13. Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica
saludable i com a eina de cohesió social

Objectiu específic

13.2 Crear projectes específics per a treballar la
cohesió a través de l’esport i facilitar-ne l’accés dels
col·lectius amb dificultats especials.

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà un estudi, conjuntament amb els tècnics responsables dels
equipaments esportius de la ciutat, per tal de determinar quins tipus
d’incentius econòmics o horaris es poden establir per a facilitar l’accés dels
joves a les instal·lacions esportives.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves acollits als incentius

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Esports (IME).
Pressupost: a determinar anualment.

96

Creació d’un projecte de cohesió social a través de l’esport (p.ex.
campionats de futbol, vòlei, bàsquet, bitlles catalanes,....)
Eix
Salut
Objectiu General

13. Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica
saludable i com a eina de cohesió social

Objectiu específic

13.2 Crear projectes específics per a treballar la
cohesió a través de l’esport i facilitar-ne l’accés dels
col·lectius amb dificultats especials.

Descripció de l’activitat:
Es crearà una comissió (juntament amb els dinamitzadors, els informadors
dels PIDCES, els tècnics de jove vincula’t, els tècnics d’immigració i de
joventut) per tal d’elaborar un projecte de cohesió social a través de
l’esport.
Amb aquest projecte es vol aconseguir que joves que habitualment no
comparteixen espais ni aficions es trobin, es coneguin, i s’interrelacionin.
Caldrà definir:
-

La tipologia de joves a la que va adreçada

-

El tipus d’esport que s’utilitzarà

-

Els recursos necessaris per a dur-lo a terme

-

La difusió que se’n farà

-

L’avaluació

Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de participants en el projecte

-

Valoració qualitativa del projecte

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Esports (IME).
Pressupost: 2.000 €

97

Realització d’accions educatives en matèria de salut coordinades
amb els centres educatius de secundària (programes d’activitats,
xerrades, cursos, PIDCEs, etc.)
Eix
Salut
Objectiu General

14. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables
15. Disminuir les potencials pràctiques de risc en
matèria de salut

Objectiu específic

14.1 Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves
per adoptar formes de vida saludables.
15.1 Formar, informar, orientar i assessorar en
matèria de salut

Descripció de l’activitat:
Com ja s’ha realitzat els cursos anteriors, es realitzaran accions educatives
en matèria de salut coordinades amb els centres educatius de secundària.
Les accions educatives podran provenir de recursos demanats a altres
institucions (Pack escoles de la Secretaria de Joventut, Oficina del Pla Jove
de la Diputació), o bé elaborar-se directament des de la Regidoria de
Joventut i/o de Salut, així com amb la col·laboració d’entitats que treballin
amb els temes de salut.
Les temàtiques a tractar són: sexualitat i afectivitat, evitar embarassos no
desitjats, malalties de transmissió sexual, transtorns de la conducta
alimentària (anorèxia, bulímia), obesitat, drogues, etc.
Beneficiaris:
Joves estudiants en els centres educatius de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de xerrades realitzades

-

Valoració qualitativa de les xerrades mitjançant una enquesta al
professorat i als alumnes.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Educació.
Pressupost: a determinar anualment.

98

Disseny i implementació d’un programa per a la promoció d’hàbits
saludables
Eix
Salut
Objectiu General

14. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables

Objectiu específic

14.1 Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves
per adoptar formes de vida saludables.

Descripció de l’activitat:
Es dissenyarà i implementarà un programa destinat a promoure els hàbits
saludables. En el marc d’aquest programa es podran realitzar xerrades i
cursos, es podran trobar informacions i material, s’instal·laran distribuïdors
de preservatius, es determinaran certs espais com a espais sense fum, etc.
Aquest programa tindrà en compte la resta d’actuacions en matèria de
salut que es duen a terme per tal d’evitar solapaments, i poder-los
potenciar en cas que el contingut sigui complementari.
Es reunirà una comissió tècnica per tal d’implementar el programa, on
assistiran els tècnics de joventut i els de salut.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’actuacions dutes a terme pel programa

-

Valoració qualitativa del programa

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Educació.
Pressupost: a determinar anualment.

99

Informació,
orientació
i
acompanyament
(personalitzat
i
confidencial) en temes de salut dins el Servei d’Informació Juvenil
Eix
Salut
Objectiu General

15. Disminuir les potencials pràctiques de risc en
matèria de salut

Objectiu específic

15.1 Formar, informar, orientar i assessorar en
matèria de salut

Descripció de l’activitat:
Com ja s’està realitzant fins el moment, el Servei d’Informació Juvenil
oferirà un servei d’informació, orientació i acompanyament, personalitzat i
confidencial, en temes de salut, especialment en temes de sexualitat,
drogues, alimentació i noves addiccions.
Per tal de millorar el seguiment dels joves, es reforçaran les relacions amb
els serveis on es derivin.
Caldrà realitzar una formació específica als informadors juvenils sobre
temes de salut per tal que puguin oferir el servei d’assessorament. En cas
contrari, es podrà determinar que un professional de la salut estigui unes
hores concretes al PIJ.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes sobre temes de salut

-

Nombre d’assessoraments sobre temes de salut

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 2.000 €
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Facilitació de l’accés als mètodes anticonceptius i als mecanismes
d’accés al tractament postcoital o anticoncepció d’emergència
Eix
Salut
Objectiu General

15. Disminuir les potencials pràctiques de risc en
matèria de salut

Objectiu específic

15.1 Formar, informar, orientar i assessorar en
matèria de salut

Descripció de l’activitat:
Des del Servei d’Informació Juvenil es facilitarà l’accés als mètodes
anticonceptius, així com als mecanismes d’accés al tractament postcoital o
d’anticoncepció d’emergència.
Al Servei d’Informació Juvenil s’informarà personalment, i també a través
de díptics i de la web. A més, es disposarà d’un contacte directe amb els
centres mèdics per tal de derivar els joves directament i així facilitar l’accés
dels joves que ho necessitin.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes al PIJ sobre anticoncepció

-

Nombre de derivacions als centres mèdics

-

Valoració qualitativa

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 1.500 €
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Realització d’actuacions per difondre el programa “Salut i escola”
Eix
Salut
Objectiu General

15. Disminuir les potencials pràctiques de risc en
matèria de salut

Objectiu específic

15.1 Formar, informar, orientar i assessorar en
matèria de salut

Descripció de l’activitat:
Es difondrà el programa Salut i Escola, en el que un professional de la salut
realitza permanències periòdiques als centres d’educació secundària, en un
espai d’atenció personalitzada, per rebre consultes i solucionar dubtes de
manera privada.
Aquesta difusió es realitzarà a través del PIDCE’s, i del Servei d’Informació
Juvenil, així com pel butlletí electrònic.
Beneficiaris:
Joves estudiants als centres d’educació secundària de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’accions de difusió realitzades

-

Nombre de consultes a l’infermer/a de Salut i Escola

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació / Àrea d’Afers Socials i
Ciutadania.
Pressupost: a determinar anualment.
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Edició d’una Guia d’hàbits saludables
Eix
Salut
Objectiu General

15. Disminuir les potencials pràctiques de risc en
matèria de salut

Objectiu específic

15.1 Formar, informar, orientar i assessorar en
matèria de salut

Descripció de l’activitat:
S’editarà una Guia d’hàbits saludables, que tractarà principalment sobre
temes de drogues i sexualitat. La guia recollirà les problemàtiques
habituals, les inquietuds, els recursos i les solucions.
La guia es podrà consultar en format web, i també s’editarà en format
paper per tal de distribuir als centres educatius, les biblioteques i servei
d’informació juvenil.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració qualitativa de la guia

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 4.500 €
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Cohesió social i equilibri territorial
Realització de programes específics per a joves en risc d’exclusió.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

16. Millorar les condicions de vida dels joves
vulnerables i amb risc d’exclusió social.

Objectiu específic

Descripció de l’activitat:
Es dissenyarà i implementaran programes específics per als joves en risc
d’exclusió.
Aquests programes es dissenyaran conjuntament entre els tècnics de
joventut i els educadors de carrer, així com amb els tècnics dels àmbits que
es consideri necessari per a dur a terme els programes (per exemple, amb
treball, o educació).
El disseny dels programes haurà de recollir:
-

A qui van adreçats específicament

-

Què es vol aconseguir (millorar la seva formació, la seva integració a
la ciutat, el seu habitatge, etc.)

-

Com es farà per aconseguir-ho

-

Com s’avaluaran

Beneficiaris:
Jove en risc d’exclusió social
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de programes

-

Participació en els programes

-

Valoració qualitativa

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 12.000 €
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Facilitació de l’accés dels joves vulnerables (com les dones
immigrades no regularitzades) als recursos municipals que
s’ofereixen actualment en tots el àmbits, independentment de la
seva situació legal.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

16. Millorar les condicions de vida dels joves
vulnerables i amb risc d’exclusió social.

Objectiu específic
Descripció de l’activitat:
A través dels educadors de carrer es facilitarà l’accés dels joves vulnerables
als recursos municipals (sanitaris, d’educació, de treball, etc.). Això
s’aconseguirà distribuint els díptics dels punts d’informació, realitzant
tallers oberts a aquests joves en diversos equipaments, especialment al
Servei d’Informació Juvenil, o visites guiades per tal que els situïn a la
ciutat i tinguin a algun treballador com a referent.
No es tindrà en compte quina és la seva situació legal en el moment
d’oferir-ho, ja que sigui quina sigui es consideren joves de Vic .
Beneficiaris:
Joves en risc d’exclusió social
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de visites realitzades a equipaments

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 2.500 €
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Elaboració d’una proposta de dotació d’un servei d’autobusos
nocturn que connecti Vic amb la comarca i altres poblacions i
ciutats.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

17. Fomentar i millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

17.1 Millorar la mobilitat dels joves per a facilitar-los
l’accés als recursos de la ciutat i la comarca

Descripció de l’activitat:
S’elaborarà una proposta per tal d’aconseguir un servei d’autobusos
nocturn que comuniqui Vic amb els municipis veïns (amb joves que es
desplacen usualment a Vic), així com a altres poblacions o ciutats d’ús
freqüent per als joves de Vic (Granollers, Barcelona).
Beneficiaris:
Tota la població de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de línies aconseguides

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Consell
Comarcal d’Osona / Ajuntaments d’Osona.
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Estudiar la reducció de les tarifes del transport públic a les
persones joves
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

17. Fomentar i millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

17.1 Millorar la mobilitat dels joves per a facilitar-los
l’accés als recursos de la ciutat i la comarca

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà un estudi per a determinar la possibilitat de reducció de les
tarifes del transport públic a les persones joves, especialment les que es
troben en atur o amb rendes inferiors a un determinats valor.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Reducció de la tarifa aconseguida

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
Econòmica.
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Facilitació (mitjançant la informació i l’assessorament)
intercanvis a l’estranger.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial

dels

Objectiu General

17. Fomentar i millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

17.2 Fomentar la mobilitat dels joves per a facilitarlos l’accés a oportunitats internacionals.

Descripció de l’activitat:
A través del Servei d’Informació Juvenil es donarà la informació necessària
per tal que els joves coneguin les possibilitats d’intercanvis a l’estranger.
També es realitzarà un assessorament específic per a aquells joves que
vulguin realitzar-ne un.
El Servei d’Informació Juvenil realitzarà una xerrada informativa cada any
sobre aquest tema, i disposarà d’informació sobre les entitats i
organitzacions amb les quals es poden realitzar intercanvis (ja sigui de
treball, de cooperació, de formació, etc.)
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves que realitzen intercanvis a l’estranger (assessorats
pel SIJ)

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Realització de programes específics d’intercanvis internacionals.
Eix

Cohesió social i equilibri territorial

Objectiu General

17. Fomentar i millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

17.2 Fomentar la mobilitat dels joves per a facilitarlos l’accés a oportunitats internacionals.

Descripció de l’activitat:
Els programes poden ser específics i creats des de l’Ajuntament (p.e. Troc
de Músics) o difusió dels programes ja existents, mitjançant el Servei
d’Informació Juvenil.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Joves que participen en programes d’intercanvi internacional

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 7.000 €
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Realització d’activitats (conferències, exposicions,
vivències a l’estranger.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial

etc.)

sobre

Objectiu General

17. Fomentar i millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

17.2 Fomentar la mobilitat dels joves per a facilitarlos l’accés a oportunitats internacionals.

Descripció de l’activitat:
Al llarg del curs s’aniran realitzant conferències i exposicions en diferents
equipaments de la ciutat sobre vivències de joves vigatans que hagin anat
de viatge, a treballar o a estudiar a l’estranger.
Amb aquestes conferències es vol incentivar que els i les joves de Vic
coneguin nous països i noves cultures, i que tinguin referents propers per
tal de resoldre els seus propis dubtes o inquietuds a l’hora de fer un viatge.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de xerrades i/o exposicions

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 1.500 €
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Participació
Participació
Difusió de les activitats de les entitats per apropar-les als joves.
Eix
Participació
Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.1 Potenciar les entitats i associacions com a
elements de cohesió social

Descripció de l’activitat:
Les activitats que duguin a terme les entitats tindran difusió per part de
l’ajuntament a través de diversos mitjans:
-

Agenda del servei de joves*

-

Sms quan sigui una activitat oberta als joves*

-

Butlletí electrònic quinzenal

-

Cartelleres informatives

-

Al PIJ

Això requereix que les entitats hagin d’informar de les activitats amb
antelació (mínima de 15 dies), i que la comunicació sigui fluïda, pel que es
proposa que les pròpies entitats puguin enviar la seva nota de premsa a
través de correu electrònic al Servei de Joves, per tal que des d’allà s’enviï
als diversos mitjans.
S’haurà de dissenyar un model de nota de premsa amb les informacions
indispensables (hora, lloc, durada, a qui va dirigit, etc.) per tal de facilitar
la feina a les entitats, i també caldrà establir una reunió o xerrada
informativa sobre el nou servei per tal que funcioni correctament.
*Aquestes vies de comunicació no existeixen en l’actualitat, però formen part de
les actuacions del PLJV. Aquesta actuació, doncs, queda supeditada a la realització
d’altres actuacions del pla.
Beneficiaris: Tots els joves
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’activitats que les entitats publiciten a través de
l’Ajuntament

-

Valoració anual qualitativa sobre el funcionament del servei

Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de Joves : VicJove / Unitat de
Ciutadania i Desenvolupament Comunitari).
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Elaboració d’una Guia d’entitats Joves.
Eix
Participació
Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.1 Potenciar les entitats i associacions com a
elements de cohesió social

Descripció de l’activitat:
La regidoria de joventut editarà una guia d’entitats joves, publicada en
format paper i en format web, per tal de fer conèixer les entitats joves de
Vic a aquells joves no associats que vulguin formar part d’una entitat.
A la guia, les entitats es classificaran en funció de la seva activitat, i s’hi
podrà trobar una breu explicació de l’entitat, les dades de contacte, els dies
i hores de trobada habituals, els camps d’actuació, les activitats més
recents, així com alguna foto.
La guia d’entitats en format paper es podrà trobar al PIJ, als casals
juvenils, a les biblioteques, als centres educatius, als centres cívics i cada
entitat.
Beneficiaris:
-

Joves no associats

-

Entitats de Vic

Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de visites a la web de la guia d’entitats

-

Valoració qualitativa

Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de Joves : VicJove / Unitat de
Ciutadania i Desenvolupament Comunitari).
Pressupost: 1.800 €
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Difusió del servei d’assessorament per a la creació, seguiment i
suport d’entitats.
Eix
Participació
Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.2 Estimular la implicació del jovent en la vida de
la ciutat.

Descripció de l’activitat:
Es durà a terme un seguit d’actuacions per tal de donar a conèixer el servei
d’assessorament per a la creació, seguiment i suport d’entitats.
Per una banda es realitzaran tasques informatives a les entitats, que poden
ser beneficiàries del servei de seguiment i suport. Per altra banda caldrà
arribar als joves no associats que tenen grups informals que voldrien
constituir-se.
S’editarà un díptic informatiu sobre el servei, disponible en format paper i
format web.
El díptic s’enviarà a totes les entitats per correu postal i/o correu electrònic.
També es posaran els díptics en llocs on els grups de joves no associats
acostumin a ser usuaris: instal·lacions esportives, cinemes, centres cívics,
PIJ, centres educatius, etc.
Es realitzarà un anunci publicitari en premsa escrita per tal de donar
conèixer el servei, que es publicarà en premsa comarcal, tant pagament
com de distribució gratuïta (el nou9, el totosona, laplanaweb.com, etc), i
que remetrà a la web on estigui penjat el díptic informatiu i al Servei
d’Informació Juvenil.
Beneficiaris:
-

Joves no associats amb ganes de formar una associació

-

Joves associats

Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’assessoraments realitzats mensualment (classificats per
àmbits: nova creació d’entitats, seguiment, suport)

Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de Joves : VicJove / Unitat de
Ciutadania i Desenvolupament Comunitari).
Pressupost:
(no suposa partida extra)

113

Increment del suport a les entitats per al desenvolupament de les
seves activitats i per al seu funcionament ordinari.
Eix
Participació
Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.2 Estimular la implicació del jovent en la vida de
la ciutat.

Descripció de l’activitat:
Les entitats podran disposar de més suport logístic i econòmic per al
desenvolupament de les seves activitats i per al seu funcionament ordinari
de l’entitat.
El suport logístic consistirà en:
-

Tècnics del PIJ que realitzaran assessorament en l’elaboració de
projectes i demandes a subvencions

-

Recursos que poden ser utilitzats per les entitats en el PIJ (ordinador
amb connexió a internet, fotocopiadora, guillotina, fax, telèfon, etc.)

-

Suport logístic en l’organització d’espectacles (muntatge d’escenaris,
il·luminació, talls de carrers)

-

Suport econòmic puntual per a la realització d’alguna activitat
extraordinària no prevista al conveni anual i que es consideri de bé
comunitari

Beneficiaris:
- Joves associats
- Joves no associats beneficiaris de les activitats de les entitats
Indicadors d’avaluació:
- Nombre i tipologia de suport (cal dur el registre des del PIJ del tipus de
suport demanat per cada entitat)
Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de Joves : VicJove / Unitat de
Ciutadania i Desenvolupament Comunitari).
Pressupost: a determinar anualment.
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Establiment de convenis de col·laboració amb les entitats juvenils.
Eix
Participació
Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.2 Estimular la implicació del jovent en la vida de
la ciutat.

Descripció de l’activitat:
S’establirà un conveni de col·laboració anual entre l’Ajuntament i
cadascuna de les entitats, on es determinarà les activitats de cara a la
població que l’entitat durà a terme al llarg de l’any, el pressupost de les
activitats i del funcionament ordinari de l’entitat i l’aportació que realitzarà
l’Ajuntament.
Per a determinar l’aportació que rebrà cada entitat anualment,
l’Ajuntament, juntament amb el consell de joves, prioritzarà les actuacions
que es volen subvencionar aquell any un cop rebudes totes les propostes.
Beneficiaris:
Joves associats
Indicadors d’avaluació:
-

Dotació econòmica anual atorgada a cada entitat

-

Valoració qualitativa anual sobre les activitats realitzades per les
entitats.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove / Unitat de Ciutadania i Desenvolupament Comunitari).
Pressupost: a determinar anualment.
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Dinamització de l’associacionisme
Educatius de la ciutat.
Eix
Participació

estudiantil

en

els

Centres

Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.2 Estimular la implicació del jovent en la vida de
la ciutat.

Descripció de l’activitat:
A través de l’informador/a del PIDCES i coordinadament amb els centres
educatius es promourà l’associacionisme estudiantil en els Centres
Educatius de la ciutat.
Es donarà a conèixer a través de fulletons informatius què significa
l’associacionisme estudiantil, quines són les associacions de referència a
nivell de Catalunya i quina és la seva funció.
Es demanarà poder entrar en una classe de tutoria per a explicar als
alumnes de tots els nivells educatius en què consisteix l’associacionisme
estudiantil.
Beneficiaris:
Joves estudiants en els centres educatius de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de xerrades en classes de tutoria anuals

-

Nombre d’associacions d’estudiants actives a cada centre

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove).
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Realització de campanyes per al foment de la participació de dones
joves tan en els òrgans de participació municipals així com en les
associacions i col·lectius de dones.
Eix
Participació
Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.2 Estimular la implicació del jovent en la vida de
la ciutat.

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà una campanya informativa adreçada especialment a dones per
tal de fomentar la seva participació en òrgans municipals així com en
associacions.
La campanya anirà dirigida a dones no associades, i hauria de sortir
paral·lela en el temps o posterior a l’edició de la guia d’entitats, per tal que
aquelles dones que decideixin fer el salt a l’associacionisme sàpiguen com
cercar l’entitat que més els convé.
La campanya es realitzarà a través d’anuncis en premsa escrita, web
municipal, díptics informatius en espais municipals i altres espais (centres
mèdics, mercat, etc.).
Beneficiaris:
- Dones no associades
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració qualitativa de la campanya

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Punt
Dona)
Pressupost: 1.000 €
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Suport als projectes d’iniciativa juvenil.
Eix
Participació
Objectiu General

18. Afavorir la participació com a procés de cohesió
social

Objectiu específic

18.2 Estimular la implicació del jovent en la vida de
la ciutat.

Descripció de l’activitat:
Des de l’Ajuntament es donarà suport a aquells projectes d’iniciativa juvenil
que es considerin (conjuntament amb el Consell de joves) positius per la
ciutat duts a terme per part de grups de joves (organitzats o no).
El suport es basarà en:
-

Suport tècnic per a l’elaboració del projecte (PIJ)

-

Suport logístic: cessió d’espais, brigada municipal, difusió

-

Suport econòmic

Beneficiaris:
Joves amb iniciatives
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’iniciatives juvenils als quals s’ha donat suport al llarg de
l’any

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 4.000 €
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Creació del Consell Municipal de Joves.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.1 Creació d’espais d’interlocució

Descripció de l’activitat:
Es crearà un Consell de Joves vinculat a l’Ajuntament de Vic.
Les funcions del Consell de Joves seran:
-

Avaluar l’evolució del PLJV cada any i participar en tots els processos
que l’afectin.

-

Decidir conjuntament amb l’Ajuntament els projectes prioritaris als
quals donar subvencions cada any (a l’hora de signar els convenis
amb entitats).

-

Esdevenir un punt de trobada de joves de diferents entitats i joves
no associats a partir del qual promoure projectes conjunts.

-

Proposar noves actuacions, canvis, millores, etc. al servei de
joventut

-

Recollir la veu dels i les joves de Vic i ser l’òrgan interlocutor amb
l’Ajuntament

Els components del Consell de Joves seran:
-

1 representant de cada entitat juvenil de Vic

-

1 representant de cadascun dels grups de joves no associats

Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de reunions del Consell de Joves de Vic

-

Valoració anual qualitativa del Consell de Joves

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove).
Pressupost: a determinar anualment.
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Foment de la presència de joves en tots els processos participatius
de la ciutat.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.1 Creació d’espais d’interlocució
19.2 Foment de processos participatius

Descripció de l’activitat:
Es fomentarà la presència dels joves en els processos participatius de la
ciutat impulsats per la resta de regidories. Aquest foment consistirà en:
-

Difusió dels processos participatius a través del PIJ, les cartelleres i
la resta d’eines de comunicació

-

A través dels dinamitzadors/es i informadors/es s’incentivarà que
aquells joves amb el perfil adequat participin en els processos,
facilitant-los la informació, el contacte amb els organitzadors, etc.

-

Es mantindrà contacte amb la resta de regidories per tal de ser
informats de tots els processos que es duguin a terme, i es tindrà
cura de que en tots hi hagi una “quota” de gent jove que hi pugui
participar activament.

Beneficiaris:
- Tots els joves
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves que participen en processos a través dels
dinamitzadors/es i informadors/es

-

Nombre de regidories que han contactat amb la regidoria de joventut
per tal de dur a terme conjuntament la crida a la participació.

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove).
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Impuls del rol actiu dels representants d’alumnes als Consells
Escolars de Centre
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.1 Creació d’espais d’interlocució

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà una campanya adreçada principalment als equips docents i a
les associacions de mares i pares d’alumnes que promogui la importància
de la participació dels i les joves en el Consell Escolar i doni peu a la
consolidació de funcions.
La campanya cercarà que professorat i famílies incentivin la participació
dels estudiants en aquest òrgan, així com que des de les classes de tutoria
s’expliquin les seves funcions.
Beneficiaris:
Joves estudiants de secundària
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració qualitativa de la campanya per part dels tècnics de
l’Ajuntament (rebuda per part dels docents i les famílies, nombre de
professors que treballin el consell escolar a les classes de tutoria)

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Educació.
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Impuls de trobades de representants d’alumnes de secundària a
totes les escoles que serveixin com a espais de formació i
intercanvi, tot facilitant la implicació de les associacions
d’estudiants.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.2 Foment de processos participatius

Descripció de l’activitat:
Es realitzarà una trobada anual amb els representants d’alumnes de
secundària de tots els centres educatius de Vic.
En la trobada hi haurà un espai de formació sobre participació juvenil
estudiantil, on es donaran recursos i exemples d’altres ciutats (realització
de revistes, cerca de finançament per als viatges, organització de festes,
participació en el consell escolar, etc.), i un espai d’intercanvi, on cada
representant exposarà les experiències dutes a terme per estudiants en el
seu centre.
Es fomentarà que hi hagi un espai de coneixement i la generació de grups
de treball per a dur a terme projectes comuns (per exemple, organització
d’actes, lligues esportives, web o revista, etc.)
Beneficiaris:
Joves estudiants de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració de la jornada per part dels assistents

-

Valoració de la jornada per part dels tècnics (nombre d’assistents,
adequació de l’espai, qualitat de la formació i de les intervencions)

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania /
regidories de Joventut d’Osona / Consell Comarcal d’Osona / Diputació de
Barcelona / Generalitat de Catalunya
Pressupost: 1.000 € (aportació de Vic).
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Implementació del Programa
Centres Educatius (PIDCES).
Eix
Participació

d’Informació

i

Dinamització

Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

als

Descripció de l’activitat:
El Programa d’Informació i Dinamització als Centres Educatius (PIDCES) ja
existeix en l’actualitat i funciona amb èxit.
Es mantindrà la mateixa dotació de personal, al qual es farà una formació
sobre les noves actuacions que haurà de dur a terme a partir del PLJV
(difusió de l’agenda i el butlletí, potenciació de l’associacionisme
estudiantil, etc.) i es farà una ampliació d’horari si es considera necessari.
Beneficiaris:
Joves estudiants en els centres d’educació secundària de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració qualitatitva a final d’any per part dels treballadors del
PIDCES

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 40.000 €

123

Establiment de canals de comunicació estables entre el Servei
d’Informació Juvenil i altres serveis d’atenció ciutadana que poden
ser també d’interès per a la gent jove.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

Descripció de l’activitat:
S’establirà un canal de comunicació estable entre el Servei d’Informació
Juvenil i altres serveis d’atenció ciutadana que poden ser també d’interès
per a la gent jove (oficina de treball, d’habitatge, etc.).
Es realitzarà una reunió bimensual entre els treballadors de tots els serveis
d’atenció ciutadana on s’informarà als altres serveis de tots els projectes
que estan duent a terme, i de les informacions que poden ser d’interès per
als joves.
D’aquesta manera es podran planificar sistemes de difusió conjunts, i serà
el moment de poder fer el traspàs dels díptics i cartells que caldrà difondre
en cadascun dels serveis.
També es crearà una llista de distribució amb tots els treballadors per tal
d’avisar de les novetats a la resta de companys.
Beneficiaris:
-

Treballadors dels serveis d’atenció ciutadana de Vic

-

Joves de Vic

Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de reunions anuals

-

Valoració de les reunions

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Àrea
d’Educació / Àrea de Serveis.
Pressupost: (no suposa partida extra)
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Instal·lació de cartelleres informatives als diferents barris de la
ciutat.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

Descripció de l’activitat:
S’instal·laran cartelleres informatives en punts clau de tots els barris Vic.
En aquestes cartelleres es podrà trobar:
-

L’agenda del mes en format cartell

-

El butlletí electrònic imprès

-

Cartells de les campanyes de sensibilització dutes a terme per
l’Ajuntament

-

Algun dels díptics editats per l’Ajuntament

-

Publicitat dels actes realitzats per les diferents entitats o grups de
joves no associats.

Caldrà determinar un encarregat del manteniment de les cartelleres que
actualitzi el contingut cada 15 dies (la durada del butlletí electrònic) i tingui
cura que els cartells no es deteriorin pel Sol, etc.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Puntualitat en l’actualització de les cartelleres

-

Valoració qualitativa de la seva utilitat anual

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: a determinar anualment.
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Creació d’un sistema de comunicació entre Ajuntament i joves per
informar dels actes i convocatòries a partir de missatges als mòbils.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

Descripció de l’activitat:
Els joves interessats en rebre informació sobre actes i convocatòries del
propi Ajuntament o bé de les entitats de Vic, rebran un missatge al seu
telèfon mòbil el dia anterior de cada acte amb el nom de l’acte, el lloc,
l’hora i el preu.
Els telèfons es donaran al PIJ, als PIDCES o als dinamitzadors/es.
Beneficiaris:
Joves interessats en rebre la informació via sms
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de telèfons de joves

-

Nombre d’enviaments via sms

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove).
Pressupost: a determinar anualment.
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Elaboració i distribució quinzenal d’un butlletí electrònic que
incorpori aquelles informacions més destacades per a la gent jove
de la ciutat.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

Descripció de l’activitat:
S’elaborarà un butlletí electrònic, que s’enviarà a tots els/les joves que
vulguin rebre’l a través d’internet. Aquest butlletí contindrà la informació de
l’Agenda referent als següents quinze dies, així com l’ampliació de la
informació d’algun dels serveis dels que poden disposar els joves, per tal
de difondre’n la seva existència, o bé d’informacions d’interès en funció de
l’època de l’any (per exemple, com fer les inscripcions als casals
d’estiu/camps de treball, com sol·licitar els ajuts a l’habitatge, etc.)
Beneficiaris:
Joves de Vic inscrits a la llista de distribució
Indicadors d’avaluació:
-

Puntualitat en l’enviament del butlletí

-

Nombre de joves inscrits a la llista de distribució

-

Utilitat del butlletí (a partir d’una enquesta realitzada a partir de la
10ena edició)

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove)
Pressupost: 800 €
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Elaboració d’una agenda que destaqui aquells esdeveniments
d’interès rellevant per a la gent jove.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

Descripció de l’activitat:
S’elaborarà una agenda mensual on es trobarà concentrada tota la
informació d’interès per al jovent de Vic:
-

Espectacles i actuacions (organitzades tant per institucions
públiques, privades o entitats)

-

Xerrades, conferències, cursos

-

Inici de preinscripcions a cursos, educació formal, beques d’estiu,
camps de treball, etc.

-

Convocatòries de subvencions (per exemple, a les ajudes al lloguer)

L’agenda es podrà trobar penjada a la web, i també estarà impresa i
penjada en els equipaments públics i en els centres educatius a través del
PIDCES.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’activitats penjades

-

Valoració qualitativa al final de l’any

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove).
Pressupost: : (no suposa partida extra; en format electrònic o col·laborant
en la de Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
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Desenvolupament i consolidació d’una línia comunicativa per als
serveis, programes i campanyes que, implementats des de
l’Ajuntament de Vic, vagin adreçats a la gent jove.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

Descripció de l’activitat:
Es crearà un disseny comú per a tots els serveis, programes i campanyes
que vagin adreçats a la gent jove de manera que puguin ser fàcilment
identificats.
Alhora, s’unificaran les comunicacions, de manera que els joves i les joves
no rebin la informació de moltes fonts diferents, sinó que la puguin trobar
tota fàcilment, a través de l’agenda, el butlletí electrònic, etc.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’actuacions de cada regidoria que segueixen la línia
comunicativa de joventut

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Alcaldia
(Gabinet de Comunicació).
Pressupost: 2.000 €
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Elaboració de materials informatius que possibilitin el coneixement
fàcil per part de joves nouvinguts a la ciutat d’aquells serveis i
programes que poden ser de gran utilitat per a la seva bona
integració ciutadana.
Eix
Participació
Objectiu General

19. Fomentar la participació com a procés
d’aprenentatge i eina de decisió

Objectiu específic

19.3 Millorar l’accés a la informació

Descripció de l’activitat:
S’elaboraran materials informatius en format virtual (a través de la web
municipal) i en paper (díptics informatius) en les llengües majoritàries dels
nouvinguts, on s’explicaran per a cada àmbit (salut, educació, coneixement
del català, treball, habitatge, etc):
-

Els recursos
municipal)

dels

què

disposen

(equipament,

assessorament

-

Com funciona bàsicament el sector a Vic (p.ex. explicar com
funciona el sistema sanitari)

-

Servei municipal on adreçar-se per a trobar orientació (PIJ, borsa
d’habitatge, de treball, etc.)

Aquests díptics caldria donar-los en el moment de l’empadronament, o
quan es detecti des d’algun servei públic (p.ex. el CAP) que el jove acaba
d’arribar a Vic.
Beneficiaris:
Joves nouvinguts
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de díptics elaborats

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove / Unitat de Ciutadania i Desenvolupament Comunitari).
Pressupost: 2.000 €
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Cohesió social i equilibri territorial
Desenvolupament d’un Servei de Mediació Intercultural de
l’Ajuntament de Vic per tal que pugui actuar de pont entre els
col·lectius juvenils formats per persones immigrades i la població
autòctona.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.1 Afavorir la interrelació dins la diversitat juvenil
existent

Descripció de l’activitat:
Es crearà i desenvoluparà un Servei de Mediació Intercultural des de
l’Ajuntament de Vic. Aquest servei tindrà com a funcions:
-

Resoldre conflictes entre joves de diferents cultures

-

Promoure activitats de coneixement mutu

El servei podrà ser reclamat per part dels centres educatius, els
dinamitzadors de carrer i els joves de manera individual.
Els treballadors d’aquest servei hauran de tenir estudis relacionats amb
l’educació social (educació social, treball social, integració sociocultural,
etc) , i hauran de disposar de traductors. És favorable que algun d’ells sigui
de procedència estrangera (especialment marroquí, d’on provenen la major
part d’immigrants), per tal de poder establir ponts d’entesa més fàcilment.
Els treballadors del servei de mediació podran disposar d’unes instal·lacions
municipals, i també podran desplaçar-se als centres educatius on se’ls
requereixi.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de conflictes resolts

-

Valoració anual qualitativa

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: a determinar anualment.
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Impuls i consolidació del projecte Parelles lingüístiques.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.1 Afavorir la interrelació dins la diversitat juvenil
existent

Descripció de l’activitat:
El projecte de Parelles lingüístiques de la Generalitat de Catalunya,
anomenat “Voluntariat per la llengua” té per objectiu posar en contacte
persones que volen practicar el català amb persones que volen dedicar
unes hores del seu temps a ajudar-les a practicar-lo. D’aquesta manera,
qui aprèn practica i el voluntari o voluntària s’acostuma a no canviar de
llengua quan li parlen en una altra que no sigui el català.
La inscripció es realitza des de la pròpia web de Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o bé als centres de normalització
lingüística.
Des de l’Ajuntament de Vic, coordinadament amb el Centre de
Normalització Lingüística, es donarà a conèixer aquesta iniciativa a través
dels dinamitzadors juvenils, els PIDCES, el punt d’informació juvenil, i el
servei d’ocupació, per tal que els joves nouvinguts a Vic puguin integrar-se
a través del coneixement de la llengua.
Beneficiaris:
Joves no catalanoparlants
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de parelles lingüístiques de Vic

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Consorci
de Normalització Lingüística.
Pressupost: (no suposa partida extra).
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Realització de tallers de caire intercultural en espais i equipaments
municipals.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.1 Afavorir la interrelació dins la diversitat juvenil
existent

Descripció de l’activitat:
Al llarg de l’any es realitzaran en els diversos espais i equipaments
municipals tallers que fomentin la cohesió social i la convivència. Aquests
tallers podran ser duts a terme per entitats de Vic o bé promogudes des de
l’Ajuntament. Els tallers, a través de diversos temes, com la música, la
gastronomia, l’esport, l’artesania, els vestits, la fotografia de viatges, etc.
permetran acostar cultures i entendre i millorar el coneixement mutu entre
els joves de Vic.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de tallers realitzats (per equipament i per organitzador)

-

Valoració qualitativa dels tallers

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: 6.000 €
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Descentralització de les activitats i realització en el conjunt del
territori.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.1 Afavorir la interrelació dins la diversitat juvenil
existent

Descripció de l’activitat:
Les activitats adreçades a joves es realitzaran en diferents indrets de la
ciutat, aprofitant els recursos que ofereix cada barri (equipaments, places,
etc.), de manera que l’accés a les activitats no sembli exclusiva per als
joves del centre de Vic, o per als joves de Vic de tota la vida.
Beneficiaris:
Joves de Vic
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’espectacles realitzats a cada barri

-

Nombre d’actuacions dutes a terme a cada barri

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania / Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
Pressupost: 20.000 €
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Realització de campanyes de sensibilització adreçades a la gent
jove que facilitin l’acceptació de la diversitat juvenil existent
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.2 Sensibilitzar sobre la diversitat juvenil existent

Descripció de l’activitat:
Es realitzaran campanyes anuals de sensibilització, adreçades a la gent
jove, que tractin sobre les temàtiques causants de problemes de
convivència entre els joves, com poden ser immigració, gènere, orientació
sexual, etc. i que afavoreixin la igualtat de les persones.
Beneficiaris:
Tots els joves
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de campanyes de sensibilització realitzades

-

Acceptació de les campanyes per part del públic juvenil

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de
Joves : VicJove).
Pressupost: a determinar anualment.
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Creació d’un servei d’educadors de carrer
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.3 Millorar la convivència entre els joves i la resta
de la població

Descripció de l’activitat:
Contractació d’educadors de carrer, amb l’objectiu de treballar amb els
joves els mètodes de resolució de conflictes, la millora de la relació, de la
comunicació i de la convivència. Un altre objectiu és apropar-los als
equipaments juvenils, així com al teixit associatiu.
Es considera adient la contractació de parelles educatives, és a dir, un
educador i una educadora, per tal d’evitar barreres de gènere i arribar a
tots els joves.
Beneficiaris:
Joves usuaris de la via pública
Indicadors d’avaluació:
Valoració qualitativa per part dels educadors de carrer, tenint en compte:
-

Nombre de joves als quals s’ha arribat

-

Dificultats d’integració dels joves

-

Dificultats tècniques de l’activitat (personal, horaris, pressupost, lloc
de treball, etc.)

Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: a determinar anualment.
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Potenciació dels programes de dinamització i de mediació en espais
públics.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.3 Millorar la convivència entre els joves i la resta
de la població

Descripció de l’activitat:
Actualment ja existeixen programes de dinamització i mediació en espais
públics (Jove Vincula’t, DIEP,...) amb resultats positius.
Es mantindrà la dotació de personal i econòmica d’aquests programes, i es
reforçaran aquells aspectes que necessitin més suport.
Beneficiaris:
Joves
Indicadors d’avaluació:
-

Joves participants al Jove Vincula’t

-

Joves participants als altres processos

-

Valoració qualitativa de cada projecte

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania
Pressupost: 5.000 €
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Ensenyament de la llengua catalana als nouvinguts.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de
promoure la convivència a la ciutat

Objectiu específic

20.3 Millorar la convivència entre els joves i la resta
de la població

Descripció de l’activitat:
Realització de cursos de llengua catalana adreçats als nouvinguts.
Difusió dels cursos a través dels dinamitzadors juvenils, el PIJ i els
sistemes de difusió (butlletí, agenda, cartelleres, etc.)
Beneficiaris:
Joves nouvinguts
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves nouvinguts assistents als cursos

-

Valoració qualitativa anual dels cursos (professorat, equipaments,
material, difusió, alumnat)

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Educació; Consorci de Normalització
Lingüística.
Pressupost: a determinar anualment.
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Realització
de
campanyes
de
sensibilització
sobre
les
problemàtiques socials a tots els nivells i foment de la presència de
joves en aquestes campanyes.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

21. Sensibilitzar els joves perquè siguin solidaris

Objectiu específic
Descripció de l’activitat:
Realització de campanyes de sensibilització sobre problemàtiques socials,
tenint en compte els joves com a receptors
Beneficiaris:
Tota la població
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de campanyes de sensibilització / any

-

Valoració de la campanya, tenint en compte l’assoliment dels
objectius i el funcionament general

Qui durà a terme l’activitat: Àrea d’Afers Socials i Ciutadania.
Pressupost: 4.000 €
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Suport a iniciatives individuals o col·lectives enfocades a la
cooperació per al desenvolupament.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

21. Sensibilitzar els joves perquè siguin solidaris

Objectiu específic
Descripció de l’activitat:
Els joves o entitats que tinguin iniciatives enfocades a la cooperació per al
desenvolupament rebran suport per part del PIJ:
-

Assessorament per a l’elaboració de projectes i la recerca de
finançament (subvencions, patrocinadors, etc.)

-

Suport logístic en el cas d’activitats concretes realitzades a Vic:
cessió d’espais, cessió d’equips, difusió, etc.

Beneficiaris:
Joves i Entitats
Indicadors d’avaluació:
- Nombre de projectes de cooperació per al desenvolupament
- Valoració dels projectes, tenint en compte si s’han assolit els objectius del
projecte.
- Nombre d’activitats realitzades a Vic en el marc de la cooperació per al
desenvolupament
- Valoració de les activitats, tenint en compte si s’han assolit els objectius
de l’activitat i el seu funcionament general.
Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Cooperació al desenvolupament/
VicJove); Consell Local de Cooperació.
Pressupost: 2.000 €
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Facilitació de l’accés a camps de treball solidari.
Eix
Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu General

21. Sensibilitzar els joves perquè siguin solidaris

Objectiu específic

-

Descripció de l’activitat:
Des del PIJ es donarà la informació i l’assessorament necessari per tal que
els joves puguin realitzar un camp de treball solidari.
- Es realitzaran xerrades sobre camps de treball abans que comencin els
períodes d’inscripció.
- S’intentarà que les ONG que realitzen camps, i que fan xerrades de
difusió normalment a Barcelona, també les puguin fer a Vic.
- S’assessorarà els joves sobre el procediment a seguir per a realitzar la
inscripció.
Beneficiaris:
Joves majors de 18 anys
Indicadors d’avaluació:
Nombre de joves que participen en camps de treball solidari/any
(només es podran detectar els joves que hagin tramitat el camp a través
del PIJ)
Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de Joves : VicJove).
Pressupost:
(no suposa partida extra)
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Facilitació de
Cooperació.
Eix

la participació dels joves en el Consell Local de
Cohesió social i equilibri territorial

Objectiu General

21. Sensibilitzar els joves perquè siguin solidaris

Objectiu específic

-

Descripció de l’activitat:
Des del PIJ i la Regidoria de Joventut es farà arribar als joves la informació
sobre el Consell Local de Cooperació, i s’esperonarà els joves interessats a
formar-ne part.
Beneficiaris:
Joves interessats en temes de cooperació
Indicadors d’avaluació:
Nombre de joves que formen part del Consell Local de Cooperació
Qui durà a terme l’activitat:
Àrea d’Afers Socials i Ciutadania (Unitat de Joves : VicJove), en coordinació
amb els membres del Consell Local de Cooperació. .
Pressupost: (no suposa partida extra)
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4. AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVES
Temporització:
2008
2009
2010
2011

Avaluació del disseny i la implementació

Avaluació final del pla:
- Avaluació del disseny i la implementació
- Avaluació de la diagnosi
- Realització d’una diagnosi de la realitat juvenil (de cara al
PLJV 2012-2015) on també es tinguin en compte
l’avaluació dels programes de l’antic PLJV. La diagnosi ha
d’incorporar:
- Participació jove (grups de discussió, entrevistes, etc)
- Participació tècnica
- Participació política

Avaluació del disseny i implementació:
-

Qui ho ha de dur a terme: Equip de govern + Consell de joves
Quan s’ha de realitzar: anualment
Com es durà a terme:

Valoració de les actuacions:
En finalitzar cada actuació (o al final de l’any en actuacions de llarga
durada) es farà un informe de valoració per part dels tècnics de la regidoria
encarregada de dur a terme l’activitat. En aquest informe s’inclouran els
indicadors de l’actuació, així com la valoració tècnica de l’activitat i l’opinió
dels joves en cas que s’hagi realitzat una enquesta de satisfacció, o bé
s’hagin realitzat queixes o comentaris sobre l’activitat que hagin arribat a la
regidoria a través de mecanismes diversos (crítiques en mitjans de
comunicació, cartes o e-mails rebuts, etc.).
En
-

la valoració de les actuacions caldrà tenir en compte:
Els resultats dels indicadors són favorables?
La percepció dels tècnics encarregats de l’activitat és positiva?
Les activitats són accessibles? Cal tenir en compte:
o Grau de coneixement de les actuacions
o Accés físic i horaris dels serveis i equipaments juvenils
o Criteris d’accessibilitat: segons edat, pertinència associativa, etc
o Grau d’acceptació dels serveis i de les actuacions
- Els recursos assignats als projectes són suficients?
- S’ha arribat a tota la població destinatària?
- L’actuació ha servit per assolir l’objectiu del qual es desprèn?
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Valoració del pla:
o Reunió anual d’avaluació del PLJV de l’equip de govern:
En aquesta reunió caldrà valorar l’execució dels programes del PLJV, i el seu
impacte en la població jove.
A aquest efecte es mostraran els resultats dels indicadors dels objectius i de
les activitats, s’avaluaran els aspectes qualitatius fruit de les valoracions
dels tècnics/ques i polítics/ques i es proposaran els canvis o modificacions
tant dels objectius, com de les actuacions, com de la metodologia del pla.
o Participació jove:
Es farà una reunió amb el Consell Municipal de Joves per tal d’exposar els
resultats de l’avaluació i recollir les propostes de canvi.
En la valoració del pla caldrà tenir en compte diversos aspectes:
Avaluació de necessitats
o Els objectius són coherents amb el diagnòstic?
o Cal adaptar els objectius a una nova realitat?
o Les actuacions proposades estan servint per assolir els objectius i
són coherents amb la realitat actual?
Avaluació de la implementació
o Els indicadors dels objectius indiquen que algun dels objectius no
s’està assolint? Per què?
o Els indicadors de les activitats indiquen que alguna de les
activitats no funciona o no permet assolir l’objectiu? Cal modificar
l’activitat? Cal anul·lar l’activitat?
o Hi ha aspectes qualitatius que els indicadors no recullen però que
cal reflectir a l’avaluació?
Avaluació de la metodologia
o
o
o
o
o

El pla s’està duent a terme tal i com s’havia dissenyat?
S’està duent correctament el treball transversal entre regidories?
La comunicació amb les altres institucions és fluïda?
La comunicació i coordinació amb les entitats és correcta?
Els joves estan participant en la implementació d’activitats?
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Avaluació de la diagnosi:
-

Qui ho ha de dur a terme: tècnics de joventut
Quan s’ha de realitzar: al finalitzar el pla, abans de començar una
nova diagnosi.
Quins aspectes s’han de tenir en compte
o Avaluació de l’anàlisi de la realitat:
 S’han definit bé els problemes i necessitats dels joves?
 La metodologia ha estat adequada? Es podria haver
aconseguit el mateix resultat amb menys costos?
 Alguna de les tècniques de recollida de dades no ha estat
prou útil, o se’n troba a faltar alguna?
 S’ha detectat que algun problema o necessitat no ha estat
detectat?
o

Avaluació de la visualització:
 S’han tingut en compte les intervencions en matèria de
joventut realitzades per:
• totes les administracions?
• totes les entitats?
• joves a títol individual?
• Altres agents (empreses, institucions)?
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Indicadors quantitatius dels objectius del PLJV:
ÀMBIT DE L’EMANCIPACIÓ
Educació
1. Assolir uns nivells d’instrucció bàsics
Indicador

Nivell d’instrucció

Definició

Percentatge d’estudiants de quart d’ESO que superen la
ESO cada any
Fórmula
Estudiants que superen la ESO /Estudiants totals de 4rt
d’ESO x 100
(es tindran en compte tots els estudiants de Vic,
resideixin o no a la ciutat)
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
100%
desitjada
1.1. Ampliar els recursos necessaris dels centres educatius per
fer front als alumnes amb majors necessitats, especialment
els nouvinguts.
Nom

Professors en aules d’acollida

Indicador

Nombre de professors destinats a les aules d’acollida per
cada centre educatiu
Fórmula
Nombre total de professors per cada centre
Unitat
Professors d’aula d’acollida/centre/
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
ESO: 2 professors per centre d’educació.
desitjada
Nom

Satisfacció professorat

Indicador

Grau de satisfacció del professorat amb els recursos
disponibles per a fer front a la diversitat.
Fórmula
Mitjana del grau de satisfacció (de l’1 al 10)
Unitat
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove, servei de centres): directa per enquesta
dades
als professors.
Tendència
10
desitjada
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1.2. Continuar vetllant per la distribució equitativa
nouvinguts entre els diferents centres educatius de Vic.

dels

Nom

Distribució nouvinguts

Indicador

Percentatge d’alumnes nouvinguts a cada centre educatiu

Fórmula

Alumnes nouvinguts al centre /total
matriculats al centre x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
Percentatge idèntic en tots els centres
desitjada

d’alumnes

2. Millorar la cohesió social a través de les aules
Nom

Cohesió a les aules

Indicador

Grau de relació dels alumnes dintre les aules

Fórmula

Sociograma de l’aula (pot ser també un dels recursos
proposats als professors). Sociograma realitzat als
centres educatius a mitjans de curs (febrer). 4 centres
(2 públics / 2 concertats) i 4 aules (2 de 1r cicle i 2 de
2n)
Línies que uneixen els alumnes:
a) És amic/ga meu/va.
b) Company/a 1. Coincideixo amb ell/a fora del centre
educatiu (activitats extraescolars, associacions,
familiars coneguts, etc.)
c) Company/a 2. Només ens trobem al centre educatiu
d) No em cau bé

Grau de cohesió = (Nombre línies a + nombre línies b)/
nombre total línies x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació / AASiC: Àrea d’Afers Socials i
dades
Ciudatania (VicJove)
Tendència
100%
desitjada
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2.1. Dotar de recursos el professorat per treballar la interrelació
entre l’alumnat
Nom

Recursos pel professorat

Indicador

Nombre de recursos destinats a treballar la interrelació
amb l’alumnat

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre de recursos
Recursos per al professorat
Anual
Àrea d’Educació

Nom

Satisfacció recursos pel professorat

Un de nou cada any

Indicador

Grau de satisfacció amb els recursos per a treballar la
interrelació entre l’alumnat
Fórmula
Mitjana del grau de satisfacció (de l’1 al 10)
Unitat
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
10
desitjada
2.2. Crear projectes específics per a treballar la cohesió fora de
l’horari lectiu
Nom

Satisfacció projectes fora de l’aula

Indicador

Grau de satisfacció amb els projectes per part dels
usuaris
Fórmula
Mitjana del grau de satisfacció (de l’1 al 10)
Unitat
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació / PEEV (Pla Educatiu d’Entorn de Vic)
dades
Tendència
10
desitjada
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Nom

Participació en els projectes de cohesió

Indicador

Participació de joves de diferent origen en els projectes

Fórmula

Percentatge de joves de cada origen participants en el
projecte
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
Igualar els percentatges de joves de cada origen de cada
desitjada
projectes als de la ciutat. (Ex. si a Vic un 25% són
d’origen marroquí i un 70% autòctons, en el projecte
caldria mantenir els mateixos percentatges).

3. Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa
post-obligatòria a les necessitats formatives dels joves
vigatans i a la realitat socio-econòmica de Vic i comarca.
Nom

Estudiants postobligatoris

Indicador

Percentatge d’alumnes d’estudis post-obligatoris que
realitzen els estudis a Vic
Fórmula
Joves
empadronats
a
Vic
estudiants
de
(CFGM+Batxillerat+CFGS+Universitaris) que realitzen els
estudis a Vic / Joves empadronats a Vic estudiants de
(CFGM+Batxillerat+CFGS+Universitaris) totals x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
100%
desitjada
3.1. Ampliar l’oferta de cicles
qualificació professional inicial

formatius

i

programes

Nom

Oferta CF i PQPIs

Indicador

Nombre de cicles formatius i de PQPIs impartits a Vic

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total
CF i/o PQPIs
Anual
Àrea d’Educació

de

2 cicles formatius i/o PQPIs (oferta nova en 2 anys)
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3.2. Ofertar línies formatives especialitzades (relacionades amb
el món de la cultura, i especialment la música) a tots els
nivells educatius.
Nom

Estudis relacionats amb la cultura

Indicador

Nombre d’estudis relacionats amb la cultura, de tots els
nivells, impartits a Vic
Fórmula
Nombre total de cursos relacionats amb la cultura
Unitat
Estudis
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
1.- Consolidar oferta i 2.- 4 estudis anuals nous
desitjada

Nom

Estudiants de cursos relacionats amb la cultura

Indicador

Nombre d’estudiants en els cursos relacionats amb la
cultura
Fórmula
Nombre total d’estudiants per a cada tipus d’estudi
Unitat
Estudiants/any
Periodicitat Anual
Font de les Àrea d’Educació
dades
Tendència
50 estudiants/any
desitjada

Treball:
4. Evitar discriminacions laborals dels joves per raó d’origen,
gènere i/o edat
Nom

Gènere de l’atur

Indicador

Diferències entre l’índex femení i masculí d’atur.

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Diferèncial de taxes
Aboslut de %
semestral
AASiC (Unitats: Dona i FOIL) / CCO (Observatori del
Mercat de Treball d’Osona)
0.
Estudi dels indicadors externs per buscar indicadors
equivalents pel que fa a les variables: edat i origen
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4.1.

Vetllar pel compliment i possibles millores de la llei

Nom

Compliment i millora de la normativa laboral

Indicador

Nombre de queixes o demandes realitzades pels joves

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre de queixes o demandes realitzades pels joves
Queixes/demandes
Mensual
AASiC (Unitat FOIL i VicJove)

4.2.

Pel que fa a compliment = 0
Pel que fa a millora: ítems repetitius de queixa o
demanda = factor de conflicte o incompliment legal.

Sensibilitzar a l’empresariat per a la no discriminació

Nom

A la feina, cap discriminació

Indicador

Nombre d’empresaris que discriminen en l’accés als seus
llocs de treball per raó d’origen, edat o gènere.
Fórmula
Nombre total d’empresaris discriminadors
Unitats
empresaris
Periodicitat Anual
Font de les IMPE (Institut Municipal de Promoció i Economia)
dades
Centrals Sindicals
Consell Comarcal (O.M.T.O. = Observatori del Mercat de
Treball d’Osona)
Tendència
0 empresaris
desitjada
4.3. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria de dret
laboral
Nom

Assessorament dret laboral

Indicador

Nombre d’assessoraments i orientacions realitzades en
matèria de dret laboral
Fórmula
Nombre total d’assessorament i orientacions en matèria
de dret laboral
Unitat
Assessoraments en dret laboral/mes
Periodicitat Mensual
Font de les AASiC (Unitat FOIL i VicJove)
dades
Tendència
10 assessoraments / mes // 0 reclamacions
desitjada
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5. Afavorir la creació de llocs de treball
Nom

Llocs de treball a Vic

Indicador

Nombre de llocs de treball a Vic

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de llocs de treball
Llocs de treball
Anual
AASiC (Unitat FOIL) / IMPE
100 Llocs de treball nous / any

5.1. Crear nous filons d’ocupació relacionats amb la indústria
cultural o del lleure
Nom

Treball en la indústria cultural i del lleure

Indicador

Llocs de treball en la indústria cultural i del lleure a Vic

Fórmula

Nombre total de llocs de treball de la indústria cultural i
del lleure a Vic
Unitat
Llocs de treball
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat FOIL)
dades
Tendència
50 llocs de treball
desitjada
Nom

Empreses del sector cultural i de lleure

Indicador

Nombre d’empreses del sector cultural i de lleure

Fórmula

Nombre total d’empreses del sector cultural i de lleure
amb seu a Vic
Unitat
Empreses del sector cultural
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat FOIL)
dades
Tendència
10 empreses del sector cultural
desitjada
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5.2.

Suport al jovent emprenedor

Nom

Assessorament per a la creació de noves empreses

Indicador

Sessions d’assessoraments i orientació per a la creació
de noves empreses
Fórmula
Nombre total d’assessoraments
Unitat
Assessoraments/mes
Periodicitat Mensual
Font de les AASiC (Unitat FOIL) / IMPE
dades
Tendència
2 assessoraments /mes
desitjada
6. Facilitar l’accés al món laboral al jovent d’entre 16 i 30
anys.
Nom

Taxa d’atur

Indicador

Taxa d’atur dels joves d’entre 16 i 30 anys

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Joves aturats / joves actius x 100
%
Mensual
AASiC (Unitat FOIL) / IMPE

6.1.

0%

Facilitar la relació entre oferta i demanda laboral

Nom

Ofertes publicitades

Indicador

Nombre d’ofertes de treball publicitades

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total d’ofertes de treball publicitades
Ofertes publicitades/mes
Mensual
AASiC (Unitats FOIL i VicJove )
100 ofertes publicitades/mes
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Nom

Contractes a través de la borsa jove de treball

Indicador

Nombre de contractes realitzats a través de la Borsa Jove
de treball
Fórmula
Nombre total de contractes
Unitat
Contractes/mes
Periodicitat Mensual
Font de les AASiC (Unitats FOIL i VicJove ) )
dades
Tendència
20 contractes /mes
desitjada
6.2. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’accés
al treball
Nom

Assessorament en matèria d’accés al treball

Indicador

Nombre d’assessoraments i orientacions realitzades en
matèria d’accés al treball
Fórmula
Nombre total d’assessorament i orientacions
Unitat
Assessoraments/mes
Periodicitat Mensual
Font de les AASiC (Unitats FOIL i VicJove )
dades
Tendència
20 assessoraments /mes
desitjada
6.3.

Facilitar els processos de transició de la formació al treball

Nom

Joves que aconsegueixen feina

Indicador

Nombre de joves que han aconseguit feina gràcies als
serveis municipals
Fórmula
Nombre total de joves que han aconseguit feina gràcies
als serveis municipals
Unitat
Joves amb feina aconseguida/mes
Periodicitat Mensual
Font de les AASiC (Unitats FOIL i VicJove )
dades
Tendència
10 joves amb feina aconseguida /mes
desitjada
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Habitatge:
7. Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels joves per
raó d’edat, d’origen i/o altres discriminacions.
7.1.

Vetllar pel compliment de la llei

Nom
Indicador
Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

7.2.

Compliment i millora de la normativa en matèria
d’habitatge
Nombre de queixes o demandes realitzades pels joves
Nombre de queixes o demandes realitzades pels joves
Queixes/demandes
Trimestral
Oficina Municipal d’Habitatge
Pel que fa a compliment = 0
Pel que fa a millora: ítems repetitius de queixa o
demanda = factor de conflicte o incompliment legal.

Sensibilitzar els propietaris per a la no discriminació

Nom

Propietaris discriminadors

Indicador

Nombre de propietaris que discriminen en l’accés als
seus llocs de treball per raó d’origen, edat i/o altres.
Fórmula
Nombre total de propietaris discriminadors
Unitat
propietaris
Periodicitat Anual
Font de les Oficina Municipal d’Habitatge
dades
Tendència
0 propietaris
desitjada
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7.3. Informar, orientar i assessorar jurídicament i econòmica a
la gent jove en matèria d’habitatge
Nom

Assessorament en matèria d’hagitatge

Indicador

Nombre d’assessoraments i orientacions realitzades en
matèria d’habitatge
Fórmula
Nombre total d’assessorament i orientacions
Unitat
Assessoraments/mes
Periodicitat Mensual
Font de les Oficina Municipal d’Habitatge / AASiC (Unitat VicJove )
dades
Tendència
20 assessoraments /mes
desitjada

8. Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent de 18 a 30 anys.
Nom

Joves emancipats

Indicador

Percentatge de joves de 18 a 30 anys que no viuen a la
llar familiar
Fórmula
Joves de 18 a 30 que no viuen a la llar familiar / joves de
18 a 30 anys totals x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les IDESCAT
dades
Tendència
75% (segment 25-30 anys)
desitjada

8.1. Fomentar la creació de fórmules d’habitatge adequades a la
població estudiantil.
Nom

Places d’allotjament per a estudiants

Indicador

Nombre de places d’allotjament per a estudiants (en
residències, pisos particulars, alberg, programa Viure i
conviure, etc.)
Fórmula
Nombre de places d’allotjament per a estudiants
Unitat
Places
Periodicitat Anual
Font de les Oficina Municipal d’Habitatge / Universitat de Vic.
dades
Tendència
1200 places
desitjada
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8.2. Cercar habitatges desocupats i facilitar a través de la
mediació el seu lloguer.
Nom

Habitatges no ocupats posats al mercat de lloguer

Indicador

Nombre d’habitatges no ocupats posats al mercat de
lloguer gràcies a la mediació de la Borsa d’Habitatge
Fórmula
Nombre d’habitatges posats al mercat/any
Unitat
Habitatges
Periodicitat Anual
Font de les Oficina Municipal d’Habitatge
dades
Tendència
100 habitatges
desitjada
8.3. Construir habitatge de propietat i de lloguer de protecció
oficial.
Nom

Habitatges de protecció oficial de lloguer

Indicador

Nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de
lloguer
Fórmula
Nombre total d’habitatges de protecció oficial en règim
de lloguer
Unitat
Habitatges
Periodicitat Anual
Font de les Oficina Municipal d’Habitatge
dades
Tendència
100 habitatges
desitjada
Nom

Habitatges de protecció oficial de propietat

Indicador

Nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de
propietat
Fórmula
Nombre total d’habitatges de protecció oficial en règim
de propietat
Unitat
Habitatges
Periodicitat Anual
Font de les Oficina Municipal d’Habitatge
dades
Tendència
100 habitatges
desitjada
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9. Detectar les causes de l’elevat preu de l’habitatge a Vic i
actuar en conseqüència
Nom

Preu de l’habitatge a Vic

Indicador

Preu mig del m2 a Vic

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Mitjana del preu del m2 de sòl a Vic per cada barri
Euros
Anual
Oficina Municipal d’Habitatge
El preu mig del m2 a Catalunya central

9.1. Realitzar els estudis necessaris per conèixer les possibles
causes.
Nom

Estudis per a conèixer les causes de l’elevat preu de
l’habitatge
Indicador
Nombre d’estudis per a conèixer les causes de l’elevat
preu de l’habitatge
Fórmula
Nombre total d’estudis
Unitat
Estudis
Periodicitat Anual
Font de les Oficina Municipal d’Habitatge
dades
Tendència
1 estudi
desitjada
9.2.

Endegar les mesures necessàries per millorar la situació

Nom

Preu de l’habitatge a Vic

Indicador

Preu mig del m2 a Vic

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Mitjana del preu del m2 de sòl a Vic per cada barri
Euros
Anual
Oficina Municipal d’Habitatge
El preu mig del m2 a Catalunya central
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Cultura i oci
10. Fomentar punts de trobada interculturals tant en espais
públics com privats.
Nom

Nombre de punts de trobada

Indicador

Nombre d’espais físics de la ciutat on es trobin joves de
diferent origen
Fórmula
Nombre total d’espais
Unitat
Espais
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove ) / Dinamitzadors juvenils
dades
Tendència
10 espais
desitjada
10.1. Crear un espai (casal de joves) com a espai de trobada
Nom

Creació i posada en funcionament del casal de joves

Indicador

Nombre total de joves usuaris del casal

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de joves
Joves usuaris/mes
Mensual
Casal de joves

Nom

Usuaris del casal de joves per origen

100 joves usuaris /mes

Indicador

Percentatge de joves de cada nacionalitat usuaris del
casal
Fórmula
Usuaris de nacionalitat x / usuaris totals x 100 ,
Cal fer el percentatge per cada nacionalitat
Unitat
%
Periodicitat Mensual
Font de les Casal de joves
dades
Tendència
La mateixa distribució de percentatges per origen que a
desitjada
la ciutat.
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10.2. Donar suport als espais (bars, discoteques, etc.) que
afavoreixin el contacte entre joves de diferent origen.
Nom

Nombre d’espais no municipals de trobada entre joves

Indicador

Nombre d’espais no municipals de trobada entre joves

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre d’espais no municipals de trobada entre joves
Espais
Anual
AASiC (Unitat VicJove). A través dels dinamitzadors, o
d’un treball de camp anual per a detectar els espais)
20 espais

10.3. Fomentar manifestacions
concerts, exposicions).

d’intercanvi

cultural

(actes,

Nom

Nombre de manifestacions culturals

Indicador

Nombre de manifestacions culturals

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades

Nombre de manifestacions culturals
Manifestacions culturals/any
Anual
Institut Municipal d’Acció Cultural / AASiC (Unitat
VicJove) A través dels dinamitzadors, o d’un treball de
camp anual per a detectar els espais.
100 manifestacions culturals /any

Tendència
desitjada

11. Adaptar l’oferta lúdico-cultural a les demandes i interessos
juvenils
Nom

Satisfacció dels joves amb l’oferta lúdico-cultural

Indicador

Grau de satisfacció dels joves amb l’oferta lúdico-cultural

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades

Mitjana del grau de satisfacció (de l’1 al 10)
Anual
AASiC (Unitat VicJove). A partir d’una mostra
-qüestionari per als assistents als actes- i/o una enquesta
a tots els joves)
10

Tendència
desitjada
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Nom

Assistència dels joves a les activitats lúdico-culturals

Indicador

Nombre total de joves que assisteix a les activitats

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de joves que assisteix a les activitats
Joves/any
Anual
AASiC (Unitat VicJove).
4000 joves / any

Nom

Percentatge de joves que assisteix a les activitats lúdicoculturals
Indicador
Percentatge de joves que assisteix a les activitats lúdicoculturals
Fórmula
Joves assistents / joves totals x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove).
dades
Tendència
100 %
desitjada

11.1. Donar resposta a les demandes juvenils en matèria de
cultura
Nom

Demandes juvenils incorporades a la programació

Indicador

Nombre de demandes juvenils incorporades a la
programació
Fórmula
Nombre total de demandes juvenils incorporades a la
programació
Unitat
Demandes incorporades/any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove).
dades
Tendència
20 demandes incorporades / any
desitjada
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Nom

Percentatge de demandes juvenils incorporades a la
programació
Indicador
Nombre de demandes juvenils incorporades a la
programació respecte el nombre total de demandes
juvenils
Fórmula
Demandes incorporades / demandes totals x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove).
dades
Tendència
100 %
desitjada
11.2. Donar suport a les iniciatives lúdiques i/o culturals que
donin resposta a les demandes no cobertes a l’actualitat (oci
alternatiu, etc.).
Nom

Noves iniciatives lúdiques i/o culturals que cobreixin nous
sectors juvenils
Indicador
Nombre d’iniciatives incorporades a la programació que
cobreixin nous sectors juvenils anteriorment
Fórmula
Nombre total d’iniciatives
Unitat
Iniciatives /any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove).
dades
Tendència
6 iniciatives / any (1 per bimestre)
desitjada
11.3. Facilitar la mobilitat dels joves, especialment dels menors
de 18 anys
Nom

Transport públic nocturn

Indicador

Nombre de línies de transport públic nocturn

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de línies de transport públic nocturn
Línies
Anual
Àrea de Serveis (Mobilitat)
2 línies
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12.

Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

12.1. Apropar els joves a la diversitat de manifestacions culturals
existents
Nom

Joves assistents a les manifestacions culturals de la
ciutat (cinema, teatre, etc)
Indicador
Nombre de joves assistents a les manifestacions culturals
de la ciutat (amb dret a descompte) Recollida de dades
usos del Carnet VicJove.
Fórmula
Nombre total de joves per recollida de dades usos del
Carnet VicJove.
Unitat
Joves assistents /any
Periodicitat Anual
Font de les IMAC / AASiC (Unitat VicJove).
dades
Tendència
8000 joves assistents / any
desitjada
12.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves
Nom

Artistes joves de la ciutat usuaris d’equipaments
municipals
Indicador
Nombre
d’artistes
joves
de
la
ciutat
usuaris
d’equipaments municipals (sales d’exposicions, bucs
d’assaig, assistents a cursos, etc)
Fórmula
Nombre total d’artistes joves usuaris d’equipaments
Unitat
Artistes
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove) / IMAC
dades
Tendència
200 artistes
desitjada
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12.3. Fomentar l’accés i la participació dels joves a la cultura
popular
Nom

Actes de cultura popular

Indicador

Nombre d’actes de cultura popular

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre d’actes de cultura popular
Actes /any
Anual
IMAC

Nom

Actes de cultura popular

Indicador

Nombre de cursos amb temàtiques de cultura popular

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre de cursos de cultura popular
Cursos /any
Anual
IMAC

20 actes / any

4 cursos / any (1 x trimestre)
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Salut:
13.
Afavorir l’accés a l’esport com a pràctica saludable i com a
eina de cohesió social
13.1. Millorar els recursos esportius de la ciutat.
Nom

Recursos esportius de la ciutat

Indicador

Nombre d’equipaments esportius de la ciutat oberts als
joves (instal·lacions, equipaments, centres educatius,
etc)
Fórmula
Nombre total
Unitat
Recursos
Periodicitat Anual
Font de les Institut Municipal d’Esports (IME)
dades
Tendència
10 recursos
desitjada
13.2. Crear projectes específics per a treballar la cohesió a través
de l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb dificultats
especials.
Nom

Satisfacció amb el projecte de cohesió a través de
l’esport
Indicador
Grau de satisfacció amb el projecte de cohesió a través
de l’esport
Fórmula
Mitjana del grau de satisfacció (de l’1 al 10)
Unitat
Periodicitat Anual
Font de les Institut Municipal d’Esports (IME)
dades
Tendència
10
desitjada
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14.

Promoure l’adquisició d’hàbits saludables

14.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per adoptar
formes de vida saludables.
Nom

Joves que practiquen esport normalment

Indicador

Percentatge de joves que practica esport

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Joves que practiquen esport / Joves totals x 100
%
Anual
Institut Municipal d’Esports (IME) / AASiC
VicJove)
100 %

Nom

Actuacions d’informació sobre hàbits de vida saludables

Indicador

Nombre d’actuacions sobre hàbits de vida saludables

Fórmula

Nombre total d’actuacions
saludables
Unitat
Actuacions / any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat Salut)
dades
Tendència
20 actuacions /any
desitjada

sobre

hàbits

(Unitat

de

vida

166

15. Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de
salut
Nom
Indicador

Casos de transtorns de la conducta alimentària
(anorèxia, bulímia) o obestitat
Nombre de joves que pateixen tca o obesitat

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de joves que pateixen tca o obesitat
Joves /any
Anual
AASiC (Unitat VicJove) / Departament de Salut.

Nom

Píldores del dia de l’endemà

Indicador

Nombre de píldores de l’endemà subministrades

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de píldores de l’endemà subministrades
Píldores subminsitrades / any
Anual
AASiC (Unitat Salut) / Departament de Salut.

Nom

Joves amb problemes de drogaaddicció

Indicador

Nombre de joves amb problemes de drogaaddicció

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de joves amb problemes de drogaaddicció
Joves
Anual
AASiC (Unitat Salut) / Departament de Salut.

0 joves / any

0 píldores subministrades / any

0 joves
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15.1. Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut
Nom

Actuacions en matèria de formació, informació, orientació
i assessorament en matèria de salut
Indicador
Nombre d’actuacions en matèria de formació, informació,
orientació i assessorament en matèria de salut
Fórmula
Nombre total d’actuacions en matèria de formació,
informació, orientació i assessorament en matèria de
salut
Unitat
Actuacions /any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitats Salut i VicJove) / Àrea d’Educació
dades
Tendència
100 actuacions /any. Actuació (xerrades, tallers,
desitjada
consultes individualitzades)

Cohesió social i equilibri territorial

16. Millorar les condicions de vida dels joves vulnerables i amb
risc d’exclusió social.
Nom

Condicions de vida dels joves vulnerables

Indicador

Diversos. Es tracta d’un quadre d’indicadors de diferents
àmbits per diagnosticar i identificar situacions que
requereixen actuacions urgents.

Fórmula

Caldria desplegar-ho en diversos ítems per àmbits:
- Nivell d’educació: % alumnat que no finalitza (o no
aprovaI estudis obligatoris; absentisme; alumnat
d’UECs / % alumnat NEE (necessitats educatives
especials)
- Treball: evolució salarial; evolució de l’atur (gènere,
edat,...); comparativa d’evolució IPC-Euribor;...
- Habitatge: nombre de promocions, evolució de
preus; nombre d’usuaris de l’OMH,...
- Salut: quadre d’indicadors de l’àmbit de salut...
Unitat
Diversos,
en
funció
de
l’indicador:
absolut,
percentatge,...
Periodicitat Semestral parcial (cada semestre: el 50% d’indicadors9
Font de les diverses
dades
Tendència
El nivell òpitm o tendència desitjada de cada indicador
desitjada
per separat.
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17.

Fomentar i millorar la mobilitat dels joves.

17.1. Millorar la mobilitat dels joves per a facilitar-los l’accés als
recursos de la ciutat i la comarca
Nom
Autobusos nocturns que connecten Vic amb altres ciutats
de la comarca
Indicador
Nombre d’autobusos nocturns que connecten Vic amb
altres ciutats de la comarca
Fórmula
Nombre total d’autobusos interurbans nocturns
Unitat
Autobusos
Periodicitat Anual
Font de les Àrea de Serveis (Mobilitat) / Consell Comarcal d’Osona /
dades
Empresa concessionària del servei.
Tendència
5 autobusos: (prioritari) eix Centelles – Tona – Vic –
desitjada
Manellu – Torelló; Lluçanès; Cabrerès; Mancomunitat LA
Plana
Nom

Usuaris del transport nocturn

Indicador

Nombre d’usuaris del transport nocturn mensuals

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total d’usuaris per mes
Usuaris /mes
Mensual
Àrea de Serveis (Mobilitat) / Consell Comarcal d’Osona /
Empresa concessionària del servei.
200 usuaris / mes

17.2. Fomentar la mobilitat dels joves per a facilitar-los l’accés a
oportunitats internacionals.
Nom

Estades de joves a l’estranger

Indicador

Nombre de joves que realitzen estades a l’estranger

Fórmula

Nombre total de joves que realitzen
l’estranger: estudis, feina, SVE,etc.
Unitat
Joves /any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove)
dades
Tendència
200 joves / any
desitjada

estades

a
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Nom

Programes d’intercanvis

Indicador

Nombre de joves que participen en els programes
d’intercanvis (Troc de Músics: candidats i seleccionats).
Fórmula
Nombre total de joves que participen en els programes
d’intercanvi: adm. emissora i receptora.
Unitat
Joves /any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Unitat VicJove)
dades
Tendència
40 joves / any
desitjada

170

ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ
Participació:
18.

Afavorir la participació com a procés de cohesió social

Nom

Joves associats

Indicador

Percentatge de joves associats

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Joves associats / joves totals x 100
%
Anual
Àrea de Serveis i Governació (Participació ciutadana) /
AASiC (Ciutadania)
100%

Nom

Joves en processos participatius

Indicador

Percentatge de joves en els processos participatius

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Joves participants / Total participants x 100
%
Anual
Àrea de Serveis i Governació (Participació ciutadana) /
AASiC (Ciutadania)
30%
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18.1. Potenciar les entitats i associacions com a elements de
cohesió social
Nom

Coneixement de les entitats per part dels joves

Indicador

Grau de coneixement de les entitats

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades

Coneixement de les entitats
Mitjana del grau de coneixement (del 0 al 10)
Anual
Enquesta realitzada als joves amb el nom de l’entitat i el
grau de coneixement:
- 0 desconeixement
- 3 coneix el nom, no sap què fan
- 5 coneix el nom i a què es dediquen
- 7 ha participat en alguna activitat
- 10 és membre de l’entitat
AASiC (Ciutadania i VicJove)

Tendència
desitjada

5 (no tots els joves poden participar a totes les entitats,
però sí conèixer-les)

18.2. Estimular la implicació del jovent en la vida de la ciutat.
Nom

Entitats juvenils de nova creació

Indicador

Nombre d’entitats juvenils de nova creació

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de noves entitats
Entitats juvenils/any
Anual
AASiC (Ciutadania i VicJove)
4 entitats juvenils /any
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19.
Fomentar la participació com a procés d’aprenentatge i
eina de decisió
Nom

Entitats juvenils de nova creació

Indicador

Nombre d’entitats juvenils de nova creació

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de noves entitats
Entitats juvenils/any
Anual
AASiC (Ciutadania i VicJove)
10 entitats juvenils /any

19.1. Creació d’espais d’interlocució
Nom

Funcionament del consell municipal de joves

Indicador

Nombre de reunions del consell de joves

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de reunions
Reunions/ any
Anual
AASiC (Ciutadania i VicJove)
6 reunions /any

19.2. Foment de processos participatius
Nom

Joves en processos participatius

Indicador

Percentatge de joves en els processos participatius

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Joves participants / Total participants x 100
%
Anual
Àrea de Serveis i Governació (Participació ciutadana) /
AASiC (Ciutadania)
30%
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Nom

Trobades de representants de secundària

Indicador

Nombre de trobades de representants de secundària

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de trobades
Trobades /any
Anual
Àrea de Serveis i Governació (Participació ciutadana) /
AASiC (Ciutadania)
1 trobades /any (àmbit comarcal)
2 actuacions anuals (àmbit de centre)

19.3. Millorar l’accés a la informació
Nom
Indicador

Coneixement de les activitats realitzades
l’Ajuntament per part dels joves
Grau de coneixement de les activitats

des

de

Fórmula

Mitjana del grau de coneixement de les activitats
realitzades (del 0 al 10)
Unitat
Periodicitat Anual
Font de les Enquesta realitzada als joves.
dades
Tendència
10
desitjada

Cohesió social i equilibri territorial
20. Fomentar el sentit cívic entre els joves per tal de promoure
la convivència a la ciutat
Nom

Problemes de convivència entre joves detectats

Indicador

Nombre de problemes de convivència detectats

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de problemes de convivència detectats
Problemes/any
Anual
Educadors / dinamitzadors / agents cívics
0 problemes /any

174

20.1. Afavorir la interrelació dins la diversitat juvenil existent
Nom

Relació entre joves de diferent origen

Indicador

Grau de relació entre joves de diferent origen

Fórmula

Mitjana del grau de relació entre joves de diferent origen
determinada per cada dinamitzador de carrer (del 0 al
10)
Unitat
Periodicitat Anual
Font de les Educadors / dinamitzadors / agents cívics (observació de
dades
les relacions establertes entre joves en carrers, bars i
places, concerts...)
Tendència
10 (indicador qualitatiu)
desitjada
20.2. Sensibilitzar sobre la diversitat juvenil existent
Nom

Conductes discriminadores o racistes per part dels joves

Indicador

Nombre de conductes discriminadores o racistes per part
dels joves
Fórmula
Nombre total de conductes discriminadores o racistes
Unitat
Conductes discriminadores / any
Periodicitat Anual
Font de les Educadors / dinamitzadors / agents cívics
dades
Tendència
0 conductes discriminadores /any
desitjada
20.3. Millorar la convivència entre els joves i la resta de la
població
Nom

Coneixement del català

Indicador

Grau de coneixement del català per part dels nouvinguts

Fórmula

Mitjana del grau de coneixement del català per part dels
nouvinguts (amb més de 2 mesos a Vic) de l’1 al 10
Unitat
Periodicitat Anual
Font de les Ârea d’Educació
dades
Tendència
10
desitjada
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Nom

Problemes de convivència entre joves detectats

Indicador

Nombre de problemes de convivència amb joves
detectats
Fórmula
Nombre total de problemes de convivència detectats
Unitat
Problemes/any
Periodicitat Anual
Font de les Educadors / dinamitzadors / agents cívics
dades
Tendència
0 problemes/any
desitjada
21.

Sensibilitzar els joves perquè siguin solidaris

Nom

Joves en el consell local de cooperació

Indicador

Percentatge de joves en el consell local de cooperació

Fórmula

Joves en el consell local de cooperació / participants
totals en el consell local de cooperació x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Cooperació) i Consell Local de Cooperació
dades
Tendència
30%
desitjada
Nom

Iniciatives solidàries per part d’entitats juvenils o joves
no associats
Indicador
Nombre d’iniciatives solidàries per part d’entitats juvenils
o joves no associats
Fórmula
Nombre total d’iniciatives solidàries
Unitat
Iniciatives solidàries / any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (Cooperació i VicJove).
dades
Tendència
6 iniciatives solidàries /any (1 x bimestre)
desitjada
Nom

Joves participants en programes de cooperació

Indicador

Nombre de joves participants en programes de
cooperació
Fórmula
Nombre total de joves participants
Unitat
Joves participants / any
Periodicitat Anual
Font de les Àrea de Serveis i Governació (Participació ciutadana) /
dades
AASiC (Ciutadania i VicJove)
Tendència
30 joves participants / any (6 iniciatives x participants)
desitjada
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METODOLOGIA
22.

Diagnosi

22.1. Conèixer i comprendre la realitat juvenil de la ciutat com a eina
bàsica per a poder planificar polítiques de joventut eficaces.
Nom

Coneixement de la realitat juvenil

Indicador

Periodicitat de l’entrada de nova informació sobre la
realitat juvenil (a través d’enquestes, grups de discussió,
entrevistes, etc.)
Fórmula
Mitjana de temps transcorregut entre una informació i la
següent
Unitat
Anys
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove)
dades
Tendència
2 anuals (1 quantitativa / 1 qualitativa)
desitjada

23.

Implementació

23.1. Promoure les actuacions incloses en aquest Pla conjuntament amb
els departaments de l’Ajuntament i d’altres institucions que puguin
implicar-s’hi
Nom

Interdepartamentalitat

Indicador

Participació de la resta de regidories en les activitats del
pla
Fórmula
Nombre d’accions de cada regidoria
Unitat
Accions
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove)
dades
Tendència
Les assignades en el pla
desitjada
Nom

Interdepartamentalitat pressupost

Indicador

Participació econòmica de la resta de regidories en les
activitats del pla
Fórmula
Nombre d’euros invertits en el PLJV de cada regidoria
Unitat
Euros
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove)
dades
Tendència
Els assignats en el PLJV
desitjada
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23.2. Temporalització de les actuacions previstes en aquest Pla Local de
Joves mitjançant Plans de Programes anuals.
Nom

Accions realitzades en el moment previst

Indicador

Percentatge d’accions realitzades en el moment previst

Fórmula

Accions realitzades en el moment previst / accions totals
x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove)
dades
Tendència
100%
desitjada

24.

Avaluació

24.1. Revisar, actualitzar i ajustar els serveis, programes i actuacions
adreçades als joves.
Nom

Reunions d’avaluació del PLJV

Indicador

Nombre de reunions d’avaluació del PLJV

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Nombre total de reunions d’avaluació del PLJV
Reunions/any
Anual
AASiC (VicJove)

Nom

Valoració de cada actuació

Indicador

Percentatge d’actuacions valorades

Fórmula
Unitat
Periodicitat
Font de les
dades
Tendència
desitjada

Actuacions valorades / actuacions totals x 100
%
Anual
AASiC (VicJove)

1 reunió / any

100%
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Nom

Actuacions modificades

Indicador

Percentatge d’actuacions valorades negativament l’any
anterior que han estat modificades
Fórmula
Actuacions valorades negativament modificades /
actuacions valorades negativament totals x 100
Unitat
%
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove)
dades
Tendència
100%
desitjada
24.2. Incorporar a l’anàlisi i l’avaluació del pla local i dels plans
d’actuació les aportacions i valoracions dels joves, de les entitats
juvenils, etc.
Nom

Reunions amb el Consell Municipal de Joves per avaluar
el PLJV
Indicador
Nombre de reunions amb el Consell de Joves per avaluar
el PLJV
Fórmula
Nombre total de reunions
Unitat
Reunions /any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove)
dades
Tendència
1 reunió / any
desitjada

Nom
Indicador

Aportacions dels joves incorporades al PLJV

Nombre d’aportacions dels
incorporades
Fórmula
Nombre total d’aportacions
Unitat
Aportacions / any
Periodicitat Anual
Font de les AASiC (VicJove)
dades
Tendència
10 anuals
desitjada

joves

sobre

el

PLJV
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5. CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PLA

ÀMBIT DE L'EMANCIPACIÓ
EIX D'ACTUACIÓ: EDUCACIÓ
OBJECTIU
OBJECTIU ESPECÍFIC
GENERAL

ACCIONS

2008

2009

2010

2011

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Creació d'una Taula de coordinació
educativa.

1. Assolir uns
nivells
d'instrucció
bàsics

2. Millorar la
cohesió social
a través de les
aules

1.1. Ampliar els recursos
necessaris dels centres educatius
per fer front als alumnes amb
majors necessitats, especialment
els nouvinguts.

Diagnòstic de les necessitats del conjunt
dels centres educatius i coordinació de
les demandes dels organismes
competents.
Espai de benvinguda

1.2. Continuar vetllant per la
distribució equitativa dels
nouvinguts entre els diferents
centres educatius de Vic.

Foment del procés d'escolarització de
l'alumnat d'origen immigrant als centres
concertats.

2.1. Dotar de recursos el
professorat per treballar la
interrelació entre l'alumnat.

Dinamització del Centre de Recursos
Pedagògics.
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Implementació del Pla Educatiu d'Entorn
en el marc del Projecte Educatiu de
Ciutat.
2.2 Crear projectes específics per
a treballar la cohesió fora de
l'horari lectiu.
Implementació del Programa Jove
Vincula't.
3. Facilitar
Diagnòstic de les necessitats d’oferta de
l’accés a la
cicles formatius de grau mig i superior i
formació,
demanda als organismes competents
adaptant
(IES i Departament d’Educació).
l’oferta
3.1 Ampliar l’oferta de cicles
educativa postformatius i programes de
obligatòria a les
Creació de Programes de qualificació
qualificació professional inicial
necessitats
professional inicial (PQPI), tant plans de
formatives dels
transició al treball (PTT) com formació i
joves vigatans i
aprenentatge professional (FIAP) atenent
a la realitat
les necessitats específiques de Vic
socio3.2 Oferir línies formatives
econòmica de especialitzades (relacionades amb
Vic i comarca. el món de la cultura, i especialment Creació de cursos de formació no reglada
en equipaments municipals
la música) a tots els nivells
educatius.
Col·laboració amb els diferents centres
d’ensenyaments artístics existents a Vic
(per exemple, l’Escola de Música de Vic i
altres).
Creació i implementació d’un treball de
síntesi relacionat amb el món de la
cultura, i especialment la música.
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Creació de Programes de qualificació
professional inicial (PQPI), relacionats
amb el món de la cultura, i especialment
la música.
Demanda als organismes competents
(IES i Departament d’Educació) la
realització dels Cicles Formatius de Grau
Superior:
Establiment de convenis amb la
Universitat de Vic per a la realització
d’estudis a tots els nivells relacionats amb
el món de la cultura, i especialment la
música.
EIX D'ACTUACIÓ: TREBALL
OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

ACCIONS

2008

2009

2010

2011

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

4. Evitar
discriminacions
laborals dels
joves per raó
d'origen,
gènere i/o edat

Instància als òrgans competents per tal
que els menors nouvinguts a la ciutat que
tenen el permís de residència puguin
també obtenir el permís de treball a l’edat
de 16 anys.
4.1. Vetllar pel compliment i
possibles millores de la llei.

Assessorament jurídic en matèria laboral
per als joves.
Col·laboració amb les centrals sindicals
per tal de denunciar els casos de
vulneració de la llei.

4.2. Sensibilitzar a l'empresariat
per a la no discriminació.

Realitzar una campanya de sensibilització
vers l'empresariat a través de l'insertora
laboral
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Creació de la Borsa Jove de Treball
(també disponible en format web).
4.3. Informar, orientar i assessorar
els joves en matèria de dret laboral

5. Afavorir la
creació de llocs
de treball

5.1. Crear nous filons d’ocupació
relacionats amb la indústria cultural
o del lleure

5.2. Suport al jovent emprenedor
6. Facilitar
l'accés al món 6.1. Facilitar la relació entre oferta i
laboral al jovent
demanda laboral
d'entre 16 i 30
anys
6.2. Informar, orientar i assessorar
els joves en matèria d'accés al
treball

Col·laboració amb el Servei de Formació,
Orientació i Inserció Laboral i reforç del
mateix.
Impuls de la creació de l'Empresa Jove
Municipal.

Estudi del mercat i detecció de nous filons
laborals per a la gent jove.
Assessorament i promoció de joves
emprenedors/es a través de l'IMPE i del
CIE.
Creació de la Borsa Jove de Treball
(també disponible en format web).

Creació de la Borsa Jove de Treball
(també disponible en format web).
Col·laboració i reforç dels horaris del
Servei de Formació, Orientació i Inserció
Laboral.
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Creació i desenvolupament d’un servei
d’informació i orientació laboral juvenil
entre el Punt Jove i la unitat de Formació,
Orientació i Inserció Laboral
Creació d’un Pla de Formació-Ocupació en el
marc del Programa Jove Vincula’t que permeti
itineraris personalitzats per a joves en risc de
fracàs escolar i/o exclusió social per a
possibilitar la seva inserció en el món laboral.

6.3. Facilitar els processos de
transició de la formació al treball

Col·laboració i reforç dels horaris del
Servei de Formació, Orientació i Inserció
Laboral.
Diagnòstic sobre la inserció laboral dels
discapacitats

EIX D'ACTUACIÓ: HABITATGE
OBJECTIU
2008
2009
2010
2011
OBJECTIU ESPECÍFIC
ACCIONS
GENERAL
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
7. Evitar
Assessorament jurídic en matèria
discriminacions
7.1. Vetllar pel compliment de la
d’habitatge per als joves a través de
en l’accés a
l’Oficina d’habitatge municipal i suport en
llei.
l’habitatge dels
les accions legals si s’escau.
joves per raó
Realització d’una campanya de
d’edat, d’origen
sensibilització
vers els propietaris a través
i/o altres
de l’Oficina d’habitatge municipal i la
discriminacions. 7.2. Sensibilitzar els propietaris per
Borsa jove d’habitatge.
a la no discriminació.
Implementació del Programa Viure i
Conviure.
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Assessorament jurídic en matèria
d’habitatge per als joves a través de
l’Oficina d’habitatge municipal i la Borsa
Jove d'Habitatge
Potenciació de la Borsa jove d’Habitatge
com a servei d’informació, orientació i
assessorament, així com a servei de
mediació entre propietaris i joves per
facilitar el lloguer a preus raonables i amb
les garanties d’aval existents (pòlisses de
caució, etc.).
7.3. Informar, orientar i assessorar
jurídicament i econòmica a la gent
jove en matèria d'habitatge.

Creació del lloc web del servei
d’Habitatge Jove, vinculat als portals web
de l’Ajuntament de Vic corresponents
(joventut i habitatge), centrat
principalment en la gestió del servei de la
Borsa d’Habitatge Jove.
Impulsar mesures per garantir l’autonomia
personal del jovent amb discapacitats
(habitatges adaptats, assistència
personal, ajudes tècniques,...), així com
disposar de les informacions necessàries
per conèixer el nivell d’accessibilitat o
possibilitats d’adaptació dels pisos que
s’ofereixen des de la Borsa d’Habitatge
Jove, amb reserva d’Habitatges de
Protecció Oficial, si s’escau.

8. Facilitar
l'accés a
l'habitatge al
jovent de 18 a
30 anys.

8.1. Fomentar la creació de
fórmules d'habitatge adequades a
la població estudiantil.

Implementació del Programa Viure i
Conviure.
Facilitació de les iniciatives per a la
construcció de places de residències
d'estudiants.
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Ampliació de la Borsa Jove d'Habitatge
amb allotjament per a estudiants i en
col·laboració amb la Universitat de Vic.

Millora i consolidació de la Borsa jove
d’habitatge, gestionada per l’Oficina
d’habitatge municipal, com a mecanisme
de suport a l’accés de la gent jove a
l’habitatge en règim de lloguer.
8.2. Cercar habitatges desocupats i
facilitar a través de la mediació el
seu lloguer.

9. Detectar les
causes de
l'elevat preu de
l'habitatge a Vic
i actuar en
conseqüència.

Potenciació de la Borsa jove d’Habitatge
com a servei d’informació, orientació i
assessorament, així com a servei de
mediació entre propietaris i joves per
facilitar el lloguer a preus raonables i amb
les garanties d’aval existents (pòlisses de
caució, etc.).

8.3. Construir habitatge de
propietat i de lloguer de protecció
oficial.

Destinació d’un percentatge dels pisos de
protecció oficial distribuïts per tots els
barris per als joves

9.1. Realitzar els estudis
necessaris per conèixer les
possibles causes.

Diagnòstic de les causes de l'elevat preu
de l'habitatge per part de l'Oficina
d'Habitatge Municipal.

9.2. Endegar les mesures
necessàries per millorar la situació.

Implementació de mesures per a corregir
les causes de l'elevat preu de l'habitatge
per part de l'Oficina d'Habitatge Municipal.
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EIX D'ACTUACIÓ: CULTURA I OCI
OBJECTIU
OBJECTIU ESPECÍFIC
GENERAL
10. Fomentar
punts de
trobada
interculturals
tant en espais
públics com
privats.
10.1. Potenciar un casal de joves
com a espai de trobada.

ACCIONS

2008
2009
2010
2011
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Construcció d'un espai polivalent on
realitzar activitats per a joves.

Construcció d'un espai jove on
implementar diferents serveis com l'espai
d'informació PuntJove, l'espai
d'assessorament, etc.
Obertura dels equipaments culturals
(centres cívics) a la nit per a realitzar-hi
diverses activitats i com a punt de trobada
als barris

10.2. Donar suport als espais
(bars, discoteques, etc) que
afavoreixin el contacte entre joves
de diferent origen

10.3. Fomentar manifestacions
d'intercanvi cultural.

Valoració de l’atorgament de permisos als
establiments nocturns de la ciutat per a la
realització d’espectacles amb música en
directe
Avaluació de fórmules per a l’obertura de nous
locals d’oci nocturn (“discoteca light”
especialment adreçada als joves menors
d’edat), així com per a altres locals de caire
cultural (cinema, teatre,centres cívics, etc.).

Realització de tallers de caire
intercultural.
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Realització d'un festival de música
intercultural.

Suport a iniciatives que fomentin
l'intercanvi cultural.
11. Adaptar
l'oferta lúdicocultural a les
demandes i
interessos
juvenils

11.1. Donar resposta a les
demandes juvenils en matèria de
cultura.

11.2 Donar suport a les iniciatives
lúdiques i/o culturals que donin
resposta a les demandes no
cobertes a l’actualitat (oci
alternatiu, etc.).

Realització d'una programació estable i
adequada als interessos juvenils,
elaborada amb participació dels joves.
Realització de sortides col·lectives fora de
la ciutat de Vic.
Realització d’una programació estable i
adequada als interessos juvenils,
elaborada amb participació dels joves
Realització d’una programació d’estiu per
als joves.

Realització d’una programació específica
adreçada als joves de 15 a 17 anys per
omplir el buit d’oferta existent.

Suport als projectes d'iniciativa juvenil.
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Ampliació de les aules d'estudi adaptades
a les necessitats educatives i horàries
dels estudiants.

Promoció de concerts amb grups locals.

Augment de l'oferta de teatre i cinema.

11.3. Facilitar la mobilitat dels
joves, especialment dels menors
de 18 anys.

Elaboració d’una proposta de dotació d’un
servei d’autobusos nocturn, que connecti
Vic amb altres poblacions i centres d’oci, i
demanda als organismes competents.
Rebaixa als joves del preu dels transports
públics de Vic.

12. Afavorir la
creativitat
cultural per part
dels joves.

Formació i programació d'actes en l'àmbit
de la cultura popular.

12.1. Apropar els joves a la
diversitat de manifestacions
culturals existents.

12.2. Impulsar i donar suport a la
creació artística i cultural per part
dels joves.

Establiment de convenis amb cinemes,
sales d’exposicions, teatres, museus,
concerts, etc. amb la finalitat de que
realitzin descomptes als joves.
Descomptes per a joves en tots aquells
equipaments (museus) i esdeveniments
culturals (festivals) que es duguin a terme
a la ciutat i que siguin d’iniciativa
municipal.
Creació de sales d’exposicions joves i
participació dels joves creadors en el
circuit de sales de la ciutat.
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Participació a la Xarxa de Bucs d’Assaig
de la Generalitat (Mas de Bigues).
Establiment d’espais amb material
informàtic i multimèdia d’accés gratuït.
Creació d’ un espai de joves creadors
(Aula de Projectes Artístics i Culturals).
Disseny i desenvolupament d’un estudi
que identifiqui diferents espais a la ciutat
per tal de donar sortida a aquells joves
que desenvolupen la seva obra creativa
mitjançant els grafits (Mapa de murs).
Oferta de cursos de formació en noves
tendències artístiques (manga, grafits,
etc).
12.3. Fomentar l'accés i la
participació dels joves a la cultura
popular
EIX D'ACTUACIÓ: SALUT
OBJECTIU
OBJECTIU ESPECÍFIC
GENERAL
13. Afavorir
l'accés a
13.1. Millorar els recursos
l'esport com a
esportius de la ciutat
pràctica
saludable i com
a eina de
cohesió social.

Formació i programació d'actes en l'àmbit
de la cultura popular.

ACCIONS

2008
2009
2010
2011
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Obertura de les instal·lacions dels centres
educatius en hores no lectives.
Edició d’un material publicitari que permeti
visualitzar fàcilment aquells equipaments
esportius instal·lats en l’espai públic (mapa
equipaments esportius).
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Organització i promoció d’una
programació esportiva estable.
Adequació i ampliació dels equipaments
esportius a l’espai públic (places,
parcs...), per a la pràctica d’esports
col·lectius.

13.2. Crear projectes específics
per a treballar la cohesió a través
de l’esport i facilitar-ne l’accés dels
col•lectius amb dificultats
especials.

14. Promoure
l'adquisició
d'hàbits
saludables.

14.1. Enfortir les habilitats i les
capacitats dels joves per adoptar
formes de vida saludables.

15. Disminuir
les potencials
pràctiques de
risc en matèria
de salut.

15.1. Formar, informar, orientar i
assessorar en matèria de salut.

Estudi de l’establiment de mesures (preus
especials, matrícula gratuïta, etc.) que
facilitin l’accés dels joves a les
instal·lacions i poliesportius municipals.
Creació d’un projecte de cohesió social a
través de l’esport (p.ex. campionats de
futbol, vòlei, bàsquet, bitlles catalanes,....)
Realització d’accions educatives en
matèria de salut coordinades amb els
centres educatius de secundària
(programes d’activitats, xerrades, cursos,
Bitzac, etc.)
Disseny i implementació d’un programa
per a la promoció d’hàbits saludables

Informació, orientació i acompanyament
(personalitzat i confidencial) en temes de
salut dins el Servei d’Informació Juvenil
Facilitació de l’accés als mètodes
anticonceptius i als mecanismes d’accés
al tractament postcoital o anticoncepció
d’emergència
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Realització d’accions educatives en
matèria de salut coordinades amb els
centres educatius de secundària

Realització d’actuacions per difondre el
programa “Salut i escola”

Edició d’una Guia d’hàbits saludables
(drogues i sexualitat) on es recullin
problemàtiques habituals, inquietuds,
recursos i solucions.
EIX D'ACTUACIÓ: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
OBJECTIU
GENERAL
OBJECTIU ESPECÍFIC

16. Millorar les
condicions de
vida dels joves
vulnerables i
amb risc
d'exclusió
social.

17. Fomentar i
millorar la
mobilitat dels
joves.

ACCIONS

16.1.- Foment de la igualtat
d'oportunitats

Realització de programes específics per a
joves en risc d’exclusió.

16.2.- Equiparació en l'accés a
recursos i oportunitats

Facilitació de l’accés dels joves
vulnerables (com les dones immigrades
no regularitzades) als recursos municipals
que s’ofereixen actualment en tots el
àmbits, independentment de la seva
situació legal.

17.1. Millorar la mobilitat dels joves
per a facilitar-los l'accés als
recursos de la ciutat i la comarca.

Elaboració d’una proposta de dotació d’un
servei d’autobusos nocturn que connecti
Vic amb la comarca i altres poblacions i
ciutats.

2008
2009
2010
2011
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
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Estudiar la reducció de les tarifes del transport
públic a les persones joves (especialment les
que es troben en atur o amb rendes inferiors a
un determinats valor).

Facilitació (mitjançant la informació i
l’assessorament) dels intercanvis a
l’estranger.
17.2. Fomentar la mobilitat dels
joves per a facilitar-los l'accés a
oportunitats internacionals.

Realització de programes específics
d’intercanvis internacionals.
Realització d’activitats (conferències,
exposicions, etc.) sobre vivències a
l’estranger.

ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ
EIX D'ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ
OBJECTIU
OBJECTIU ESPECÍFIC
GENERAL
18. Afavorir la
participació
com a procés
de cohesió
18.1. Potenciar les entitats i
social.
associacions com a elements de
cohesió social

ACCIONS

2008
2009
2010
2011
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Difusió de les activitats de les entitats per
apropar-les als joves.

Elaboració d’una Guia d’entitats Joves.
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Difusió del servei d’assessorament per a
la creació, seguiment i suport d’entitats.

Increment del suport a les entitats per al
desenvolupament de les seves activitats i
per al seu funcionament ordinari.

Establiment de convenis de col·laboració
amb les entitats juvenils.
18.2. Estimular la implicació del
jovent en la vida de la ciutat.
Dinamització de l’associacionisme
estudiantil en els Centres Educatius de la
ciutat.
Realització de campanyes per al foment
de la participació de dones joves tan en
els òrgans de participació municipals així
com en les associacions i col·lectius de
dones.

Suport als projectes d’iniciativa juvenil.

19. Fomentar la
participació
com a procés
d'aprenentatge
i eina de
decisió.

Creació del Consell Municipal de Joves.

19.1. Creació d'espais
d'interlocució.

Foment de la presència de joves en tots els
processos participatius de la ciutat.
Impuls del rol actiu dels representants
d’alumnes als Consells Escolars de Centre
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Foment de la presència de joves en tots els
processos participatius de la ciutat.

19.2. Foment de processos
participatius.

Impuls de trobades de representants
d’alumnes de secundària a totes les escoles
que serveixin com a espais de formació i
intercanvi, tot facilitant la implicació de les
associacions d’estudiants.

19.3. Millorar l'accés a la
informació.

Implementació del Programa d’Informació i
Dinamització als Centres Educatius (PIDCES).
Establiment de canals de comunicació
estables entre el Servei d’Informació Juvenil i
altres serveis d’atenció ciutadana que poden
ser també d’interès per a la gent jove.
Instal·lació de cartelleres informatives als
diferents barris de la ciutat.
Creació d’un sistema de comunicació entre
Ajuntament i joves per informar dels actes i
convocatòries a partir de missatges als mòbils.
Elaboració i distribució quinzenal d’un butlletí
electrònic que incorpori aquelles informacions
més destacades per a la gent jove de la ciutat.
Elaboració d’una agenda que destaqui aquells
esdeveniments d’interès rellevant per a la gent
jove.
Desenvolupament i consolidació d’una línia
comunicativa per als serveis, programes i
campanyes que, implementats des de
l’Ajuntament de Vic, vagin adreçats a la gent
jove.
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Elaboració de materials informatius que
possibilitin el coneixement fàcil per part de
joves nouvinguts a la ciutat d’aquells serveis i
programes que poden ser de gran utilitat per a
la seva bona integració ciutadana.

EIX D'ACTUACIÓ: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
OBJECTIU
OBJECTIU ESPECÍFIC
GENERAL

ACCIONS

2008
2009
2010
2011
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Desenvolupament d’un Servei de Mediació
Intercultural de l’Ajuntament de Vic per tal que
pugui actuar de pont entre els col·lectius
juvenils formats per persones immigrades i la
població autòctona.

20.1. Afavorir la interrelació dins la
diversitat juvenil existent.

Impuls i consolidació del projecte Parelles
lingüístiques.
Realització de tallers de caire intercultural en
espais i equipaments municipals.

20. Fomentar el
sentit cívic
entre els joves
per tal de
promoure la
convivència a
la ciutat.

Descentralització de les activitats i realització
en el conjunt del territori.

20.2. Sensibilitzar sobre la
diversitat juvenil existent.

Realització de campanyes de sensibilització
adreçades a la gent jove que facilitin
l’acceptació de la diversitat juvenil existent
Creació d’un servei d’educadors de carrer

20.3. Millorar la convivència entre
els joves i la resta de la població.

Potenciació dels programes de dinamització i
de mediació en espais públics.
Ensenyament de la llengua catalana als
nouvinguts.

196

21. Sensibilitzar
els joves
perquè siguin
solidaris.

21.1. Conscienciació sobre
problemàtiques socials diverses.

Realització de campanyes de sensibilització
sobre les problemàtiques socials a tots els
nivells i foment de la presència de joves en
aquestes campanyes.

21.2. Implicació de joves i
col·lectius en projectes solidaris.

Suport a iniciatives individuals o col·lectives
enfocades a la cooperació per al
desenvolupament.

21.3. Donar a conèixer l'oferta de
projectes.

Facilitació de l’accés a camps de treball
solidari.
Facilitació de la participació dels joves en el
Consell Local de Cooperació.

METODOLOGIA
EIX D'ACTUACIÓ:
OBJECTIU
GENERAL

1. Diagnosi

2.
Implementació.

OBJECTIU ESPECÍFIC

1.1. Conèixer i comprendre la
realitat juvenil de la ciutat com a
eina bàsica per a poder planificar
polítiques de joventut eficaces.

2.1. Promoure les actuacions
incloses en aquest Pla
conjuntament amb els
departaments de l'Ajuntament i

ACCIONS

2008
2009
2010
2011
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Creació d'un Observatori de la Realitat
Juvenil amb l'objectiu d'obtenir un
diagnòstic continu sobre les condicions de
vida de les persones joves.
Creació d'una taula d'experts i joves.

Creació d'espais de comunicació i treball
conjunt permanent amb les altres àrees
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d'altres institucions que puguin
implicar-s'hi.

Incorporació de recursos humans i
potenciació dels projectes ja establerts.

2.2. Temporalització de les
actuacions previstes en aquest Pla
Local de Joves mitjançant Plans de
Programes anuals.

3. Avaluació.

Elaboració d'un Pla anual de programes
amb la temporalització de les actuacions
amb la corresponent dotació
pressupostària.
Creació d'un sistema d'indicadors per
3.1. Revisar, actualitzar i ajustar
avaluar de manera contínua els serveis,
programes i actuacions del Pla Local,
els serveis, programes i actuacions
tenint en compte el sistema de qualitat
adreçades als joves.
ISO 9001.
Consolidació d'espais de debat, d'anàlisi i
seguiment amb els joves representatius,
3.2. Incorporar a l'anàlisi i
amb les entitats juvenils i amb els agents
l'avaluació del pla local i dels plans
socials del territori.
d'actuació les aportacions i
valoracions dels joves, de les
Consideració de les modificacions
entitats juvenils, etc.
necessàries sorgides de l'avaluació
contínua al Pla local de joventut.
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