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4t PLA LOCAL DE JOVENTUT
Quan parlem de Sant Cugat, acostumem a dir que és una ciutat plena d’infants. Això és cert i fa anys que és així. Però, 
què s’hi troben aquests nens i aquestes nenes quan creixen? 

El jovent de la nostra ciutat també és un grup molt nombrós des de fa anys, i també té les seves inquietuds, els seus 
anhels, els seus reptes... Parlem de l’adolescència, de la transició cap a l’edat adulta i de l’emancipació i la recerca 
d’un habitatge digne. 

És un període en què es forma la seva personalitat i es defineix el seu futur. Una etapa clau per tal de formar-se un 
esperit crític, que estigui atent i sigui exigent amb tot allò que ens envolta. 

La 4a edició del Pla Local de Joventut recull aquestes inquietuds i té en compte les reivindicacions històriques del 
jovent de Sant Cugat: la necessitat d’un oci nocturn que actuï també com a element de cohesió; el feminisme; l’empo-
derament juvenil i els recursos formatius per decidir el seu futur professional, entre d’altres. 

Aquest document mostra el full de ruta que vol seguir l’Ajuntament en els propers anys en matèria de joventut. Un 
projecte ambiciós que vol posar de manifest el valor i els drets del jovent, un col·lectiu que també reflecteix la plura-
litat i diversitat de la nostra ciutat.  

Mireia Ingla
Alcaldessa
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TENIM UN PLA!

Aquest Pla Local de Joventut pretén donar prioritat a aquell conjunt de polítiques que no han tingut tant protagonisme 
durant els darrers anys. És un pla orientat a enfortir aquelles mesures més necessàries. Així mateix, és un pla 
que serveix de guia per al desplegament d’unes polítiques de Joventut concretes, però que resta obert a futures 
aportacions. Com tot pla, estructura les principals directrius per al llarg del mandat, però deixa la porta oberta a 
futures propostes sorgides, tant des del govern mateix, com des dels grups municipals de l’oposició. 

Pel que fa als eixos principals, se n’han establert un total de cinc. Tots aquests punts s’han treballat amb els àmbits 
corresponents de l’Ajuntament per tal de generar un alt grau de permeabilitat entre departaments que en garanteixi 
el bon desplegament i l’execució de les mesures. D’altra banda, aquests eixos agafen una ulterior rellevància, donades 
les conseqüències que caldrà mitigar i revertir degut a la crisi sanitària derivada de la COVID19, de la qual el jovent de 
la ciutat està patint de forma especial. 

En primer lloc, hi ha un bloc de mesures destinat a generar una oferta alternativa d’oci que promogui, alhora, la 
cohesió social i les relacions saludables entre el jovent. La mancança generalitzada de varietat per a l’oci del jovent és 
un fet diferencial de Sant Cugat i cal posar-hi remei. Alhora, és important tenir en compte el fet de generar alternatives 
a l’oci dominant, vinculat exclusivament al consum d’alcohol i la festa nocturna, per fomentar hàbits saludables entre 
el jovent. El paradigma d’oci que es pretén construir o generalitzar s’entén en termes amplis. Aquell que és capaç 
d’incorporar les activitats culturals, l’esport o el lleure en general com a vehicles per a les relacions saludables i la 
cohesió social. A més a més, aquest és un eix de mesures amb una rellevància especial, atesa la conjuntura sanitària 
que vivim actualment, ja que caldrà ser innovadors per generar propostes plausibles en les condicions que la crisi 
sanitària ho permeti.  

En segon lloc, hi trobem un eix dedicat a fomentar el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent. Tot i ser 
conscient que la perspectiva de gènere es treballa de forma transversal en totes les polítiques públiques, és oportú 
atorgar-li una rellevància exclusiva pel que fa polítiques de joventut. L’adolescència i la joventut són etapes de 
construcció de la identitat i de l’autoconcepte de l’individu, per tant és important promoure activament mesures en 
la línia de revertir dinàmiques i actituds masclistes i generar relacions d’igualtat plena. S’hi treballaran protocols de 
prevenció en àmbits com l’oci o l’esport i polítiques de sensibilització i conscienciació. 

En tercer lloc, es desenvolupa tot un bloc de mesures per facilitar l’acompanyament en els processos de formació 
i de transició al món laboral. Aquest és un eix que pren especial rellevància, sobretot a conseqüència de la crisi 
socioeconòmica derivada de la pandèmia i que afecta especialment els i les joves. La taxa d’atur juvenil segueix 
creixent i les perspectives de futur en aquest sentit es tornen més complexes. És per això que cal centrar tot un eix 
de mesures en polítiques destinades al foment de l’ocupació i dels itineraris personals d’estudis i formació diversa. 

En quart lloc, es dedica un petit bloc de mesures que promoguin l’esperit i el pensament crític entre el jovent. Sobretot 
tenint en compte el context de crisi climàtica en què estem immersos i els reptes que tenim damunt la taula arran de 
la crisi sanitària derivada de la COVID19. El present del jovent a la ciutat i al conjunt del país és molt incert, tanmateix, 
cal reforçar la idea que la vida passa una sola vegada. Dotar la ciutat d’espais de pensament, de debat i de crítica 
adreçats al jovent, que viu una etapa vital d’aprenentatge i de construcció personal. 

Finalment, en cinquè lloc, hi trobem propostes d’accions per fomentar la participació del jovent en els temes que els 
afecten. Cal destacar que la participació ciutadana és una peça clau per qualsevol l’ajuntament i que la implicació 
de la població en l’elaboració de les polítiques públiques les fa més representatives. En aquest sentit, entenem la 
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participació des d’un paradigma en què es construeix a mesura que apareix la demanda i necessitat. Des de Joventut 
es facilitaran espais de participació puntuals o a través d’òrgans permanents, sempre que el jovent se’ls faci seus i els 
gestioni de forma autònoma. Un primer objectiu a treballar de forma participada serà l’oferta alternativa d’oci, ja que 
no té sentit confeccionar-la sense la participació i implicació necessària dels principals actors o agents d’aquestes 
polítiques.  

Com s’explicava a l’inici, aquest és un Pla Local de Joventut amb unes prioritats molt clares que es lideraran des del 
Servei de Joventut, en estreta coordinació i col·laboració amb els altres departaments implicats. Ara bé, hi ha d’altres 
eixos, igualment prioritaris, però que llur lideratge correspon a les àrees principalment implicades. És el cas de la 
qüestió de l’habitatge. Totes les polítiques d’habitatge i els reptes que se’n deriven, degut a la problemàtica específica 
que suposa a la ciutat, es lideren des de la Tinència d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge. El compromís 
d’aquest govern en la lluita pel dret a l’habitatge és públic des del primer dia i la problemàtica es treballa amb la 
mirada transversal i generalista que es mereix. És una problemàtica que colpeja de forma intergeneracional i que cal 
resoldre de forma estructural. Des del Servei de Joventut es treballa colze a colze amb el Departament d’Habitatge 
i amb PROMUSA per avaluar la situació i les propostes de futures promocions d’habitatge de protecció oficial per a 
joves. Actualment, a Sant Cugat hi ha 235 habitatges en lloguer per a joves d’un total de 568, la qual cosa suposa el 
41% del parc d’habitatge públic. Des del Servei de Joventut seguirem treballant per augmentar el nombre de pisos 
per a joves, en estreta coordinació amb el Departament d’Habitatge.

En aquest mateix sentit, cal entendre que aquest pla s’enllaça amb la resta de plans vigents de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, com son el Pla Estratègic de l’Esport 2017-2026, el Pla de Prevenció de Riscos i Promoció de la Salut, en relació 
al consum de drogues i l’ús de pantalles o el Pla d’Emergència Climàtica, entre d’altres. Així doncs, el Pla Local de 
Joventut concreta i reforça algunes de les accions vinculades amb la joventut i en proposa algunes de noves. Cal tenir 
present, però, que la voluntat del Pla Local de Joventut no pot recollir tot el que engloben els plans específics, sinó 
que és en aquests plans específics en què es descriuen el conjunt d’accions de cada àmbit. 

Un cop acotat l’abast d’aquest document, comencem: Tenim un pla!

Alba Gordó i Marco Simarro 
Regidors de Joventut
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1. PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de Sant Cugat, a través de la regidoria de Joventut, ha impulsat la redacció del seu nou Pla Local de 
Joventut (PLJ). Aquest procés es concep com una oportunitat per revisar les polítiques de joventut impulsades pel 
consistori durant els darrers anys; analitzar les principals necessitats de la població jove a les quals cal donar respos-
ta, i definir un nou marc d’actuació per als propers quatre anys.

Aquest procés d’elaboració del Pla es va iniciar l’any 2018 amb l’actualització de la diagnosi de la realitat juvenil en el 
marc de l’elaboració del Pla 0-30.

El disseny ha partit de l’anàlisi d’aquesta diagnosi de la realitat juvenil i d’un procés de reflexió col·lectiva, en què han 
participat diferents agents: polítics, personal tècnic i jovent.

El resultat és un document que prioritza i ordena les actuacions que es volen dur a terme els propers quatre anys, i 

que tenen com a finalitat última millorar el benestar dels i les joves de Sant Cugat.

2. METODOLOGIA D’ELABORACIÓ
El Pla Local de Joventut de Sant Cugat s’ha dissenyat en dues fases: Una primera fase de diagnòstic que es va fer en 
el marc d’un procés més ampli diagnosi de la població de 0 a 30 anys, i una segona fase de disseny del Pla mateix.

1. FASE DE DIAGNOSI 
DE LA REALITAT JUVENIL

2. FASE DE DEFINICIÓ
I DISSENY DEL PLA

3. FASE D’IMPLEMENTACIÓ 
I AVALUACIÓ
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2.1. Fase de diagnosi de la realitat juvenil 
Aquesta primera fase tenia com a objectiu principal l’aproximació al coneixement de la realitat juvenil des d’una 
vessant quantitativa i qualitativa (anàlisi de la realitat juvenil), i la identificació i anàlisi de les polítiques de joventut 
desenvolupades (anàlisi de les polítiques de joventut). 

La fase de diagnòstic va finalitzar l’any 2018, en el marc del Pla 0-30  i es va fer a partir de diferents accions:

• Anàlisi i explotació de dades secundàries i anàlisi de documentació:
Es va dur a terme una aproximació a la realitat de la població jove des de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques 
i estadístiques. Es va tenir com a referència dades provinents de:

• Padró continu d’habitants
• Memòries i dades sectorials facilitades per l’Ajuntament 
• IDESCAT

• Programa Hermes de la Diputació de Barcelona

• Anàlisi qualitativa:
Aquest treball es va dur a terme de forma paral·lela amb l’àmbit polític, tècnic i amb infants i joves del municipi (as-

sociats i no associats). 
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Es van organitzar sessions de treball temàtiques, en què van participar més de 40 tècnics i professionals.
• Sessió sobre educació i formació
• Sessió sobre salut
• Sessió sobre convivència i relacions positives
• Sessió sobre informació i participació
• Sessió sobre usos del temps i el lleure a la ciutat 
• Sessió sobre ocupació i habitatge

Es van aprofitar espais estables de participació existents a la ciutat per traslladar el debat sobre la situació de la joventut 
de la ciutat amb els seus membres. 

• Sessió amb el Consell Escolar Municipal
• Sessió amb el Consell d’Infants
• Sessió amb el Consell de Joves 13-16

Sessions de treball amb membres d’entitats

Es van fer sessions de treball amb representats d’entitats del municipi per tal d’incorporar la visió del jovent organitzat 
al diagnòstic.

• Sessió amb membres d’entitats de lleure, culturals i esportives
• Sessió amb membres de joventuts de partits polítics

Així mateix, es va dissenyar una enquesta en línia, adreçada a joves d’entre 12 i 30 anys la qual van respondre un total 
de 296 nois (el 54,2%) i 250 noies (el 46,8%), amb representació de diverses franges d’edat, si bé més del 60% eren jo-
ves menors d’edat.

Com a resultat de tot aquest treball es van reunir un conjunt de necessitats a les quals calia donar resposta en el PLJ.
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2.2. ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA
Les conclusions del diagnòstic van ser el punt de partida per al nou equip de govern, sorgit de les eleccions munici-
pals de l’any 2019, que va revisar, validar i actualitzar els reptes als quals calia donar resposta. En aquest sentit, es va 
fer un esforç per prioritzar i focalitzar els reptes a treballar.

Aquesta focalització es va dur a terme en un primer moment amb l’equip tècnic i polític de la regidoria de Joventut de 
Sant Cugat i, un segon moment, es va ampliar i validar per part de la resta de l’equip de govern de Sant Cugat. 

Com a resultat d’aquest treball, es van fixar els eixos en què s’estructura el Pla i els objectius generals a assolir.
Per fer aquesta priorització inicial, s’han tingut en compte diferents aspectes:

• Una mirada a les característiques de la població jove del municipi d’entre 12 i 29 anys, que representa el 
21,78%  del total de la població.

• Les conclusions de la diagnosi de la realitat juvenil prèvia a l’elaboració del Pla Local de Joventut que 
indicava aquells àmbits de treball que requerien d’una atenció més gran.

• L’anàlisi de les necessitats detectades per l’equip de Joventut.
• Les directrius que estableix el Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya 2017-2020.

2.3. FASE DE DEFINICIÓ I DISSENY DEL PLA D’ACCIÓ
Una vegada establerts els objectius generals a assolir, s’ha dut a terme un procés de treball tècnic. Els responsables 
de les diferents àrees de l’Ajuntament han desenvolupat i concretat les diferents actuacions del Pla.

S’han fet entrevistes tècniques amb responsables dels diferents serveis per concretar les actuacions a desenvolupar 
en el PLJ:

 ‒ Educació
 ‒ Esports
 ‒ Cultura 
 ‒ Participació Ciutadana
 ‒ Servei d’Ocupació Municipal (SOM)
 ‒ Serveis Socials
 ‒ Ciutadania
 ‒ Medi Ambient
 ‒ Mobilitat
 ‒ Joventut

2.4. FASE D’IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLJ
El PLJ s’haurà d’implementar en els propers quatre anys. En la part final d’aquest document, es recull com es farà el 
Pla, amb quins recursos i com es durà a terme el seguiment i l’avaluació.
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3.BASES DEL PLA
El Pla Local de Joventut de Sant Cugat aborda diferents àmbits d’intervenció de les polítiques de joventut. La missió 

del PLJ resumeix la filosofia del projecte i es desplega mitjançant una visió i uns objectius generals. 

3.1. MISSIÓ
El Pla 2020-2023 pretén posar a l’abast del jovent de Sant Cugat els diferents recursos presents en el seu entorn, tant 
en l’àmbit local com comarcal, promovent-ne la seva autonomia i la participació en la societat de la qual formen part, 
per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. El Servei 
de Joventut vetlla per tal de donar veu als i les joves i perquè les seves necessitats es tinguin en compte des dels dife-
rents àmbits d’actuació municipals.

3.2. VISIÓ
Transversalitat i interdepartamentalitat 

La política de Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat ha de ser una política integral i transversal. El PLJ pretén inter-
venir en diferents aspectes de la vida del jovent, com ara: l’educació, el treball o el lleure. Bona part de les decisions 
municipals en aquests àmbits no es prenen des de la Regidoria de Joventut, sinó que es fan en altres àrees i serveis 
municipals. Per aquest motiu es requereix que les polítiques de joventut es desenvolupin de manera transversal i pu-
guin incidir en diferents àmbits de la vida del jovent. Aquesta perspectiva requereix establir mecanismes concrets de 
coordinació interdepartamental per dissenyar, prendre decisions i avaluar les diferents actuacions de l’Ajuntament 
en matèria de joventut. En aquest sentit, el PLJ de Sant Cugat preveu la creació d’espais de treball en xarxa, com ara 
la Taula Tècnica Transversal, que han d’assentar les bases per possibilitar una feina coordinada.

Participació 

Sant Cugat vol continuar donant veu al jovent del municipi i crear dinàmiques i processos que puguin facilitar la seva 
participació activa. Les persones joves poden participar en les polítiques de joventut a través de la pròpia acció o 
mitjançant la interlocució i el diàleg amb l’Ajuntament.

• La interlocució: el Servei de Joventut té l’obligació de garantir que l’Ajuntament disposi de persones 
destinades a la missió principal de comunicar-se i interlocutar amb el jovent. L’Oh!ficina Jove esdevé 
l’espai de referència del municipi per possibilitar aquesta interlocució. 

• L’acompanyament: quan el jovent s’apropa a l’Ajuntament, normalment ho fa a través del Servei de Jo-
ventut. De vegades només necessita informació, però en molts casos cal fer-hi un seguiment i un acom-
panyament més proper. 

• La promoció: l’objectiu principal del Servei de Joventut és generar serveis, recursos i programacions 

que garanteixin al jovent la possibilitat de viure i desenvolupar-se personalment amb plenitud.
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Transformació 

El PLJ aspira a tenir un impacte positiu en la realitat juvenil i preveu diferents mesures per avaluar-lo. Amb el seu 
plantejament integral, pretén promocionar i transformar les condicions de vida dels i les joves per millorar-les i que 
puguin desenvolupar plenament el seu projecte de vida. Per aquest motiu, intenta promoure i potenciar un entorn 
físic i social que ho possibiliti. 
Així mateix, el PLJ té una perspectiva inclusiva que intenta generar oportunitats socials per al desenvolupament 
personal i col·lectiu de tots els i les joves. En aquest sentit, preveu diferents actuacions concretes per fer-ho possible, 
tot garantint que cap jove quedi exclòs de l’accés als recursos en igualtat d’oportunitats.  

Qualitat

El PLJ parteix de la incorporació de criteris de qualitat, eficàcia i eficiència. Es tracta d’un Pla que s’ha dissenyat par-
tint i adequant-se a la realitat social del municipi, amb l’ambició necessària, però des d’una visió realista. Hi incorpora 

noves maneres de treballar, hi planteja noves actuacions i preveu un sistema d’avaluació per mesurar-ne l’impacte. 

Interinstitucionalitat

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

 

Diputació de Barcelona 

L’Oficina del Pla Jove ofereix suport tècnic, formatiu i econòmic a les regidories de Joventut dels municipis de la pro-

víncia de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar i fomentar les polítiques per a joves.  

Consell Comarcal del Vallès Occidental

El Consell Comarcal, com a administració de segon nivell, dona suport als municipis perquè desenvolupin les seves 
polítiques de joventut de proximitat. 

Consell
Comarcal
del Vallès

Occidental

Diputació 
de 

Barcelona

AJUNTAMENT 
DE SANT CUGAT

Generalitat
de

Catalunya
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Generalitat de Catalunya

La prioritat del Govern en matèria de Joventut és impulsar l’emancipació dels i les joves, i fomentar-ne la seva 
participació en tot allò que els envolta. La Direcció General de Joventut ofereix suport econòmic, tècnic i de formació 
als diferents municipis del territori, amb la finalitat d’ampliar la implementació de les polítiques de Joventut. Té per 
objecte prestar serveis a la joventut, executar programes i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat 
desplegui en aquesta matèria, a més d’assessorar els ens locals en polítiques de Joventut.

3.3. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
Els objectius generals del Pla local de Joventut de Sant Cugat són:

• Promoure la cohesió social i les relacions saludables entre el jovent de Sant Cugat

• Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i joves

• Promoure el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent

• Facilitar els processos de formació i de transició al món laboral

• Promoure l’esperit i el pensament crític entre el jovent de Sant Cugat

• Establir canals de comunicació efectius amb els i les joves

• Articular canals perquè els i les joves puguin participar-hi

3.4. DESTINATARIS 
El públic objectiu al qual s’adreça el PLJ el constitueixen les persones joves d’edats compreses entre 12 i 29 anys. Tot 
i que la Llei 33/2010 de polítiques de Joventut se centra en les edats compreses entre els 16 i els 29 anys, en alguns 
aspectes s’ha ampliat la franja fins als 12 anys, atès que alguna de les actuacions i serveis de joventut s’adrecen a la 
població que ha començat l’educació secundària obligatòria. 

Per aquest motiu i atenent a la diversitat d’edats, el PLJ treballa cadascuna de les actuacions de manera segmentada, 
tenint en compte el públic al qual s’adrecen. S’ha de tenir en compte que no totes les actuacions del Pla es dirigeixen 
a tots els i les joves, sinó que cadascuna es dissenya específicament per a un tram d’edat en concret.
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4. ELS I LES JOVES DE SANT CUGAT
 El municipi de Sant Cugat del Vallès té un total de 91.006 habitants l’any 2019. D’aquests, 22.472 (un 21,78% sobre el 
total) són joves d’entre 12 i 29 anys, ambdós inclosos. La figura 1 mostra la distribució de les diferents franges d’edat 
i del gènere dels i les joves d’entre els 12 i 29 anys. 

Figura 1. Distribució de la població entre 12 i 29 anys, segons la franja d’edat i el sexe. 
Sant Cugat del Vallès 2019. Font: Idescat

Tal com es pot observar a les figures 1 i 2, la distribució per sexe al llarg de les diferents franges d’edat, sempre mostra 
una majoria de nois envers noies. Malgrat això, cal destacar que la diferencia no és significativa, ja que tant els nois 
com les noies tendeixen a acostar-se al 50%.

Franja d’edat Nois % Nois Noies % Noies Total

12 – 14 anys 1.985 51,59% 1.863 48,41% 3.848

15 – 17 anys 1.932 51,75% 1.801 48,25% 3.733

18 – 21 anys 2.398 50,92% 2.311 49,08% 4.709

22 – 24 anys 1.596 52,17% 1.463 47,83% 3.059

25 – 29 anys 2.238 50,08% 2.231 49,92% 4.469

Total 10.149 51,21% 9.669 48,79% 19.818

Figura 2. Distribució de la població entre 12 i 29 anys, segons la franja d’edat i el sexe.                
Sant Cugat del Vallès 2019. Font: Idescat
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Pel que fa a la nacionalitat dels i les joves de Sant Cugat, les persones amb nacionalitat estrangera representen un 
13,11%, mentre que les persones amb nacionalitat espanyola representen un 86,89%. Tal com mostra a les figura 3, la 

presència de persones de nacionalitat estrangera és més alta en les franges amb l’edat més avançada.

Figura 3. Població de 12 a 29 anys per franges segons nacionalitat. Sant Cugat del Vallès, 2019. Font: Idescat
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5. EIXOS D’INTERVENCIÓ, OBJECTIUS I ACCIONS
5.1. EIXOS I OBJECTIUS

El Pla Local de Joventut  s’organitza en 5 eixos:

• Eix 1. Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci per promoure la cohesió social i les relacions 
saludables entre el jovent

• Eix 2.  Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent

• Eix 3. Una ciutat que facilita els processos formació i de transició al món laboral

• Eix 4. Una ciutat que promou l’esperit i el pensament crític entre el jovent

• Eix 5. Una ciutat que fomenta la participació i genera una estratègia comunicativa pròpia per al jovent
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EIX 1. GENERAR UNA OFERTA ALTERNATIVA D’OCI QUE PROMOGUI LA 
COHESIÓ SOCIAL I LES RELACIONS SALUDABLES ENTRE EL JOVENT

OBJECTIUS ACCIONS

1.1. Fomentar la inclusió i 
cohesió social entre joves de 
diferents perfils

1.1.1. Trobades esportives ESO 

1.1.2. Trobades anuals de centres de secundària

1.1.3. Suport a l’esport inclusiu

1.1.4. Cultura inclusiva

1.1.5. Nou model d’intervenció socioeducativa

1.1.6. Taller Jove i Centres Oberts

1.1.7. Educadors de carrer

1.2. Oferir espais i alternatives 
culturals, d’oci i de lleure a 
adolescents i joves

1.2.1. Programa d’oci juvenil

1.2.2. Programa de subvencions de dinamització juvenil

1.2.3. Activitats de patrimoni i història per a joves

1.2.4. Ajuts per a activitats de lleure a l’estiu

1.2.5. Programació jove dins el programa “De Prop”

1.2.6. Obertura d’equipaments

1.3. Repensar el paper que 
poden tenir els diversos espais 
públics i equipaments

1.3.1. Espais de trobada per joves

1.3.2. Promoció i ús d’espais d’activitat esportiva

1.4. Impulsar projectes de 
creació juvenil

1.4.1. Línia de creació jove 

1.4.2. Festes populars

1.5. Promoure relacions més 
saludables, respectuoses i igual-
itàries entre els i les joves

1.5.1. Pla de drogues i pantalles

1.5.2. Promoció de salut als instituts

1.5.3. Tatuatges i pírcings

1.5.4. Bona nit, Sant Cugat!
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EIX 2. PROMOURE EL FEMINISME I LES RELACIONS 
D’IGUALTAT ENTRE EL JOVENT

OBJECTIUS ACCIONS

2.1. Treballar aspectes 
específicament vinculats al 
gènere i l’educació sexual i 
afectiva entre els i les joves

2.1.1. Protocol contra l’assetjament sexual en àmbit esportiu

2.1.2.  Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI

2.1.3. Protocol contra les agressions masclistes en espais d’oci

2.1.4. Atenció descentralitzada en violència masclista a noies joves 

2.1.5.  Coeducació

2.1.6. Promoció de relacions igualitàries i saludables

2.2. Dissenyar programes 
i activitats esportives amb 
perspectiva de gènere

2.2.1. Suport als instituts per a la pràctica esportiva

EIX 3. UNA CIUTAT QUE FACILITA ELS PROCESSOS FORMACIÓ I 
DE TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL

OBJECTIUS ACCIONS

3.1. Millorar els processos de 
formació dels i les joves 

3.1.1. Espais d’estudi

3.1.2. Recerca en història per a joves

3.1.3. Implantar l’ensenyament a distància als instituts públics

3.2. Millorar la informació, 
orientació i acompanyament al 
jovent, ja sigui per retornar al 
sistema educatiu o per facilitar 
la transició cap al món laboral 

3.2.1.  Oh!FICINA JOVE

3.2.2. Xarxa transició escola treball

3.2.3. Tastem l’FP

3.3. Facilitar l’accés al món 
laboral als i les joves, i 
acompanyar-los  

3.3.1. Accés laboral àmbit esports

3.3.2. Contractació de joves titulats en pràctiques

3.3.3. Economia social i solidària

3.3.4. Espai de treball compartit

3.3.5. Explorer “Joves amb Idees”

3.4. Combatre la precarietat 
laboral del jovent

3.4.1. Criteris d’exclusió d’ofertes a la borsa de treball

3.4.2. Estudi i millora de la qualitat de l’ocupació

3.4.3. Formació en drets i deures laborals
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EIX 4. PROMOURE L’ESPERIT I EL PENSAMENT CRÍTIC ENTRE EL JOVENT
OBJECTIUS ACCIONS

4.1. Promoure l’esperit crític i la 
creació de consciències 

4.1.1. Projecte APS i servei comunitari mobilitat

4.1.2. Festival de cultura i pensament crític

4.2. Sensibilitzar el jovent entorn 
l’emergència climàtica

4.2.1. Pacificació entorns escolars

4.2.2. Foment de l’ús de la bicicleta

4.2.3. Malalties emergents

4.2.4. Infraestructura verda i diversitat

EIX 5. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ I GENERAR UNA ESTRATÈGIA 
COMUNICATIVA PRÒPIA PEL JOVENT

OBJECTIUS ACCIONS

5.1. Establir canals de comunicació 
efectius amb els i les joves 5.1.1. Estratègia comunicativa jove

5.2. Articular canals perquè els i les 
joves puguin participar i fomentar 
la participació del jovent més enllà 
dels canals formals de participació

5.2.1. Suport a la participació als instituts

5.2.2. Pressupost participatiu

5.2.3. Impuls al Consell Jove

5.2.4. Servei comunitari

5.2.5. Fòrum Jove



EIX 1. GENERAR UNA OFERTA ALTERNATIVA D’OCI QUE PROMOGUI LA COHESIÓ SOCIAL 
I LES RELACIONS SALUDABLES ENTRE EL JOVENT

PRIORITAT TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR
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1.1.1. Trobades esportives d’ESO

1.1.2. Trobades anuals centres secundària   

1.1.3 Suport a l’esport inclusiu 

1.1.4 Cultura inclusiva

1.1.5. Nou model d’intervenció socioeducativa                                         

1.1.6. Taller Jove i Centres Oberts

1.1.7.  Educadors de carrer

1.2.1. Programa d’oci juvenil

1.2.2. Programa subvencions dinamització

* Amb aquesta icona (          ) s’assenyalen les actuacions que també queden recollides al Pla Local de d’Infància i Adolescència amb qui el PLJ comparteix la franja d’edat 12-17 anys.
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PRIORITAT TEMPORITZACIÓ EDAT 
PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR
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1.2.3. Activitats de patrimoni i història 

1.2.4. Ajuts activitats de lleure

1.2.5. Programació jove “De Prop”

1.2.6. Obertura d’equipaments

1.3.1. Espais de trobada per joves

1.3.2. Promoció espais activitat esportiva

1.4.1. Línia de creació jove

1.4.2. Festes populars

1.5.1. Pla de Drogues i Pantalles

1.5.2. Promoció salut als instituts

1.5.3. Tatuatges i pírcings

1.5.4. Bona nit Sant Cugat

* Amb aquesta icona (          ) s’assenyalen les actuacions que també queden recollides al Pla Local de d’Infància i Adolescència amb qui el PLJ comparteix la franja d’edat 12-17 anys.
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EIX 2. PROMOURE EL FEMINISME I LES RELACIONS D’IGUALTAT ENTRE EL JOVENT

 

  

PRIORITAT TEMPORITZACIÓ EDAT 
PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR
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2.1.1. Protocol contra assetjament sexual en 
l’àmbit esportiu

2.1.2. Servei d’Atenció Integral LGTBI

2.1.3. Protocol agressions masclistes 
en espais d’oci

2.1.4.  Atenció descentralitzada en violència 
masclista a noies joves

2.1.5. Coeducació

2.1.6. Promoció de relacions igualitàries i 
saludables

2.2.1. Suport als instituts per a la pràctica 
esportiva 

* Amb aquesta icona (          ) s’assenyalen les actuacions que també queden recollides al Pla Local de d’Infància i Adolescència amb qui el PLJ comparteix la franja d’edat 12-17 anys.
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EIX 3. UNA CIUTAT QUE FACILITA ELS PROCESSOS FORMACIÓ I DE TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL
PRIORITAT TEMPORITZACIÓ EDAT 

PRIORITÀRIA
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3.1.1. Espais d’estudi

3.1.2. Recerca en història per joves

3.1.3. Suport a l’educació a distància a instituts

3.2.1. Oh!Ficina jove

3.2.2. Xarxa transició escola treball

3.2.3. Tastem la FP

3.3.1. Accés laboral en l’àmbit esportiu

3.3.2. Contractació de joves  pràctiques

3.3.3. Economia social i solidària

3.3.4. Espai de treball compartit

3.3.5. Explorer. Joves amb idees

3.4.1. Criteris d’exclusió d’ofertes

3.4.2. Estudi de millora de la qualitat de l’ocupació

3.4.3. Formació en drets i deures laborals

* Amb aquesta icona (          ) s’assenyalen les actuacions que també queden recollides al Pla Local de d’Infància i Adolescència amb qui el PLJ comparteix la franja d’edat 12-17 anys.
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* Amb aquesta icona (          ) s’assenyalen les actuacions que també queden recollides al Pla Local de d’Infància i Adolescència amb qui el PLJ comparteix la franja d’edat 12-17 anys.

EIX 4. PROMOURE L’ESPERIT I EL PENSAMENT CRÍTIC ENTRE EL JOVENT
PRIORITAT TEMPORITZACIÓ EDAT 
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4.1.1 Projecte APS i servei comunitari en 
mobilitat

4.1.2 Festival de cultura i pensament crític

4.2.1  Pacificació d’entorns escolars

4.2.2. Foment de l’ús de a bicicleta

4.2.3. Malalties emergents

4.2.4. Infraestructura verda i biodiversitat
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EIX 5. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ I GENERAR UNA ESTRATÈGIA COMUNICATIVA PRÒPIA PEL JOVENT

PRIORITAT TEMPORITZACIÓ EDAT 
PRIORITÀRIA
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5.1.1. Estratègia comunicativa jove

5.2.1 Suport a la participació als instituts

5.2.2. Pressupost participatiu

5.2.3. Impuls al Consell Jove 

5.2.4. Servei comunitari

5.2.5. Fòrum Jove

* Amb aquesta icona (          ) s’assenyalen les actuacions que també queden recollides al Pla Local de d’Infància i Adolescència amb qui el PLJ comparteix la franja d’edat 12-17 anys.
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5.2. FITXES D’ACTUACIÓ

EIX 1. GENERAR UNA OFERTA ALTERNATIVA D’OCI QUE PROMOGUI 
LA COHESIÓ SOCIAL I LES RELACIONS SALUDABLES ENTRE EL JOVENT
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Fomentar la inclusió i cohesió social entre joves de perfils diferents.

Específic

• Proporcionar espais de trobada de pràctica esportiva, diferents als 
habituals, entre joves dels diversos instituts.
• Fomentar la pràctica esportiva saludable.
• Donar a conèixer altres pràctiques esportives menys convencionals.
• Treballar des de la perspectiva de gènere i de l’esport  inclusiu.

DESCRIPCIÓ

Mitjançant un conjunt d’activitats esportives recreatives, treballem i potenciem la relació 
social de l’alumnat a través del joc.
Durant la trobada, s’ofereixen petits tastos d’activitats, algunes de diferents a les que 
tradicionalment s’han ensenyat, per tal que l’alumnat tingui una perspectiva àmplia de 
possibilitats esportives alternatives.
Les activitats, que s’organitzen amb la coordinació del personal tècnic d’OMET, compten 
amb  la col·laboració del grup de treball del professorat de la matèria d’educació física.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS Ho lidera Esports i instituts de secundària

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans El professorat acompanyant 
Personal tècnic d’OMET

Infraestructures Instal·lacions esportives de la ZEM Rambla del Celler i espais a l’aire 
lliure propers

Recursos 
econòmics 1.340 € per jornada

Indicadors 
d’avaluació

Nombre de trobades anuals: igual o superior a 2
Grau de satisfacció: aconseguir una mitjana de 7 sobre 10

Observacions Cost directe de l’activitat autofinançada per les aportacions de l’alumnat, 2 € per persona 
participant

1.1.1. TROBADES ESPORTIVES A L’ESO
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Fomentar la inclusió i cohesió social entre joves de diferents perfils.

Específic

• Fomentar la interrelació entre l’alumnat dels centres de secundària 
de la ciutat
• Facilitar un espai puntual d’oci, diversió i col·laboració als joves 
estudiants de secundària de Sant Cugat

DESCRIPCIÓ
Realització de trobades anuals no esportives els centres d’estudis de secundària de Sant 
Cugat per fer cohesió entre els adolescents. Aquestes trobades ja es realitzen en l’àmbit es-
portiu. Es tracta de complementar aquesta oferta d’activitats, sempre d’acord amb el Servei 
d’Esports, des de fora de l’àmbit esportiu.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

Hi col·labora Esports

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans L’equip de dinamització de Joventut, més els necessaris puntuals per 
al desenvolupament de les activitats

Infraestructures Espais propis de la XCCP i d’entitats que hi col·laborin

Recursos 
econòmics

Variable, però s’estima que amb un cost de 6.000 € anuals es poden fer 
dues jornades cada curs.

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de participants
• Nombre de joves involucrats en l’organització
• Nombre de centres d’estudis participants

Observacions Organitzativament trobades lligades al programa de dinamització juvenil i impulsades des 
de l’Oh!ficina Jove i el Consell de Joves 13/16

1.1.2. TROBADES ANUALS DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Fomentar la inclusió i cohesió social entre joves de diferents perfils

Específic

• Oferir un suport per a l’adquisició de material esportiu que millori les 
prestacions motrius de l’alumnat amb discapacitat en qualsevol sessió 
programada.
• Adaptar els diferents reglaments de competició i les condicions del 
joc en el programa d’esport escolar.
• Prendre consciència de les dificultats que comporta treballar així i del 
valor que aporta acceptar la diferència.

DESCRIPCIÓ

Es pretén que els i les professionals puguin plantejar un treball accessible a tot l’alumnat, 
adaptant les sessions de treball per aconseguir la participació de tots els infants i joves, 
siguin quines siguin les seves capacitats.
Per fer-ho, es vol dotar al professorat de les eines i del material necessari per desenvolupar 
les sessions d’educació física.
També és clau traslladar aquesta mirada inclusiva a les activitats en horari no lectiu, tant en 
les sessions regulars, com en les jornades i competicions puntuals.
Per fer-ho, s’adaptaran les normes dels diferents programes i activitats d’esport escolar per 
incloure tots els infants i joves que desitgin participar-hi, sigui quina sigui la seva condició 
física o psíquica en totes les programacions municipals. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Esports

Hi col·labora Ciutadania, Educació, Serveis Socials i centres educatius de la ciutat

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal tècnic municipal
Personal tècnic d’OMET

Infraestructures

Recursos 
econòmics 2.000 € per any

Indicadors 
d’avaluació

• Grau de satisfacció: aconseguir una mitjana mínima de 7 sobre 10.
• Nombre de cessions: atendre totes les cessions per ordre d’arribada fins arribar al pressupost.
• Nombre de demandes no ateses respecte el total.

Observacions L’actuació s’inclou dins del Pla de Dinamització Educativa per donar-ho a conèixer a tots els 
centres educatius.

1.1.3. SUPORT A L’ESPORT INCLUSIU
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Fomentar la inclusió i cohesió social entre joves de diferents perfils

Específic

• Vetllar perquè el disseny de les activitats culturals i educatives, en 
les seves diverses manifestacions (exposicions, visites guiades, tallers, 
espectacles...) es basin en criteris d’accessibilitat universal. 
• Avaluar l’estat de l’accessibilitat dels equipaments culturals de la 
ciutat i intervenir per tal de garantir-ne l’òptim funcionament.
• Plantejar accions de millora quant a accessibilitat en les activitats 
culturals que es desenvolupin a la ciutat: interpretació en llengua de 
signes.

DESCRIPCIÓ

Ampliació i desenvolupament de nous programes i estratègies que vetllin per garantir un 
accés universal a la cultura, tenint en compte les necessitats especials, la complexitat i la 
diversitat dels públics.
En aquest sentit, es garantirà la consolidació dels programes que es desenvolupen 
actualment (Fem un Museu, Guia’m pel Monestir i Fotomemòries), i es desplegaran noves 
línies d’actuació que responguin a les necessitats reals que es detectin des del cos tècnic.
Establir el model d’exposicions universals i accessibles plantejat per l’Institut de persones 
amb discapacitat (Barcelona) en totes les intervencions expositives que es duguin a terme.
Formació del personal d’atenció al públic en quant a assessorament per un bon acolliment 
dels i les joves amb necessitats especials.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura i Joventut, Innovació-Patrimoni-Turisme

Hi col·labora Ciutadania

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Indicadors 
d’avaluació

• Evolució del nombre de participants en les diverses edicions dels programes respectius 
(recollint edat i gènere).
• Comentaris i valoracions de les persones usuàries i acompanyants.

Observacions Aquestes accions es desenvolupen sempre amb l’ajut de l’àmbit de Ciutadania, i més 
concretament, compta amb el suport de la Taula de Persones amb Discapacitat

1.1.4. CULTURA ACCESSIBLE I INCLUSIVA 
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Fomentar la inclusió i cohesió social entre joves de diferents perfils.

Específic

• Implementar el model de serveis d’intervenció socioeducativa dels 
0 als 18 any.
• Dotar de mitjans econòmics i d’infraestructures per dur a terme a 
l’actuació.

DESCRIPCIÓ Implementació d’un nou model de serveis d’intervenció socioeducativa, de manera que les 
franges d’edats abastin dels 0 als 18 anys. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Serveis Socials

Hi col·labora Xarxa

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Professionals de les empreses guanyadores de les licitacions. 

Infraestructures Espais: centres oberts  + taller jove 

Recursos 
econòmics

Indicadors 
d’avaluació

Percentatge d’aplicació pressupostària destinada als serveis d’intervenció socioeducativa.

Observacions

1.1.5. NOU MODEL DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Fomentar la inclusió i cohesió social entre joves de diferents perfils.

Específic
Afavorir un procés de millora, a partir de l’elaboració d’un pla 
d’atenció individual, familiar o convivencial, adequat a les necessitats 
dels infants i adolescents.

DESCRIPCIÓ

Actuació que s’adreça a la intervenció socioeducativa amb infants i adolescents d’entre 6 i 
18 anys, en situació de vulnerabilitat social, prioritàriament aquells que estan en situació 
de risc social, així com també la intervenció amb les seves famílies.
Aquests serveis són diürns i preventius, i es presten fora de l’horari escolar. Donen 
suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, 
la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, i el temps lliure. Compensen les 
deficiències educatives de les persones ateses, mitjançant el treball individualitzat, el 
treball en grup, el treball amb famílies, el treball en xarxa i el treball amb la comunitat.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mig Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Serveis Socials

Hi col·labora Empresa proveïdora guanyadora del concurs (fundesplai)

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Educadores socials del Centre Obert i Taller Jove

Infraestructures Locals centre obert nucli + Can Llobet + Taller jove

Recursos 
econòmics Segons licitació

Indicadors 
d’avaluació

Nombre de famílies ateses
Nombre d’adolescents atesos desagregats per sexe

Observacions En aquests moments, el projecte està en pròrroga forçosa i pendent de nova licitació.

1.1.6. TALLER JOVE I CENTRES OBERTS
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Fomentar la inclusió i cohesió social entre joves de diferents perfils.

Específic

DESCRIPCIÓ Treball d’educació de carrer amb els i les joves que es troben a l’espai públic, amb la 
comunitat i els agents del territori, i fent accions conjuntes.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Serveis Socials

Hi col·labora Joventut, Ciutadania

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Professionals d’una empresa (contracte menor), educadores socials 
de Serveis Socials i personal tècnic/a de Joventut

Infraestructures Espai públic

Recursos 
econòmics Pendent

Indicadors 
d’avaluació

Memòria d’activitat

Observacions Prova pilot abans de licitació

1.1.7. EDUCADORS DE CARRER
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i 
joves

Específic

• Ampliar l’oferta d’activitats que facilitin la participació de les 
persones joves.
• Consolidar un grup motor de joves amb qui treballar activament les 
propostes d’activitats.

DESCRIPCIÓ
El Programa de Dinamització Juvenil pretén possibilitar la participació activa dels i les joves 
de la ciutat, d’edats compreses entre els 13 i els 17 anys principalment (no exclusivament). 
Se’ls ofereix un programa d’activitats culturals, de lleure, esportives i educatives, realitzades 
pels mateixos joves, bé sigui a títol individual o a través d’entitats i col·lectius juvenils.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

Hi col·labora Cultura, Esports, Ciutadania

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal tècnic de Joventut i dinamitzadors juvenils

Infraestructures Equipaments culturals, esportius, via pública

Recursos 
econòmics 15.000 € anuals

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de joves i entitats participants en el disseny de les activitats
• Nombre d’activitats programades
• Nombre de participants a les accions realitzades
• Enquestes de satisfacció entre els usuaris

Observacions

1.2.1. PROGRAMA D’OCI JUVENIL
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Oferir espais i alternatives culturals, d’oci i de lleure a adolescents i 
joves

Específic
• Ampliar l’oferta d’activitats adreçades a joves
• Donar suport a les entitats i col·lectius juvenils que organitzin 
activitats de dinamització infantil i/o juvenil

DESCRIPCIÓ
En el marc de la convocatòria anual de subvencions de concurrència pública adreçada 
a projectes socials, es determinarà una línia específica que doni suport als projectes de 
dinamització juvenil presentats per entitats i col·lectius juvenils.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

Hi col·labora Cultura

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Equip tècnic que redacta bases i fa valoracions. 
Suport administratiu per al procés.

Infraestructures

Recursos 
econòmics

6.000 € l’any 2021
9.000 € l’any 2022
12.000 € l’any 2023

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de projectes presentats a la convocatòria
• Nombre de projectes subvencionats

Observacions A hores d’ara és una de les línies de projectes que es poden subvencionar dins de l’àmbit 
de Cultura i Joventut, però no disposa d’una dotació econòmica específica.

1.2.2. SUBVENCIONS A PROGRAMES DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i 
joves

Específic

• Acostar els i les joves a la història i al patrimoni local de forma 
participativa, divertida i amena.
• Fomentar l’interès i l’apreciació pel patrimoni i l’entorn històric local.
• Promocionar la participació del públic jove a les activitats de 
descoberta històrica, no només com a usuaris directes, sinó també 
durant el procés de concreció de les propostes.
• Generar identitat i vincles amb la localitat.
• Proveir de coneixement rigorós com a base de pensament crític i 
autònom en relació amb la història i, en concret, la local.

DESCRIPCIÓ

Oferta específicament orientada i pensada per a públic jove per tal de difondre la història 
i el patrimoni locals. 
Patrimoni Viu: jornades de divulgació històrica per a la difusió del patrimoni cultural 
comú que es realitzen al setembre-octubre, en el marc de les Jornades Europees de 
Patrimoni. S’hi convida les entitats de cultura popular i tradicional, en bona mesura 
integrades per públic jove, a recuperar la memòria col·lectiva mitjançant activitats 
diverses de difusió, i vinculades amb el patrimoni intangible. Activitat generalista.
Escapa del Claustre! (escape room adaptat a partir dels continguts històrics que volem 
donar a conèixer i recursos vinculats a la teatralització, com ara personatges disfressats 
de zombies, i ús de gamificació). Específicament per a públic de 12 a 17 anys.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura i Joventut; Innovació-Patrimoni-Turisme

Hi col·labora Ciutadania

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans
Una persona tècnica per al disseny, implementació i avaluació del 
projecte
Un educador/a per al desenvolupament de l’activitat

Infraestructures Les pròpies del museu

Recursos 
econòmics 12.000 € anuals

Indicadors 
d’avaluació

• Evolució del número de participants en les diverses edicions dels programes respectius.
• Comentaris i valoracions recollits per part de les persones usuàries i acompanyants. 
• Memòries i informes tècnics recollits en les diverses actuacions previstes.
• Control del públic.

Observacions Cal vincular la participació dels i les joves a través del Consell de Joves 13-16

1.2.3. ACTIVITATS DE PATRIMONI I HISTÒRIA PER A JOVES



36

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i 
joves

Específic

• Garantir l’equitat, entre tots els adolescents i joves, en l’accés a les 
activitats de lleure d’estiu.
• Dur a terme una convocatòria pública d’ajuts econòmics per a 
adolescents i joves per cobrir les despeses d’activitats de lleure 
d’estiu.

DESCRIPCIÓ Convocatòria d’ajuts econòmics per activitats de lleure d’estiu, per a adolescents i joves.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Serveis Socials

Hi col·labora OAC i tecnologia

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Educadora social Serveis Socials
Personal administratiu Serveis Socials

Infraestructures OAC

Recursos 
econòmics 240.000 €

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de convocatòries realitzades
• Nombre de sol·licituds rebudes
• Nombre d’ajuts concedits
• Percentatge d’aplicació pressupostària destinada a les convocatòries

Observacions

1.2.4. AJUTS PER ACTIVITATS DE LLEURE A L’ESTIU
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i 
joves

Específic

• Promoure un lleure de qualitat.
• Crear l’hàbit de consumir cultura.
• Incentivar l’accés a la cultura als més joves.
• Promoure l’adquisició d’un cert criteri cultural a mesura que es va 
fent oferta continuada.
• Generar debat i pensament crític en vers temes d’actualitat, 
creixement personal, perspectiva de gènere, etc.

DESCRIPCIÓ

Incloure, dins la programació cultural estable de la Xarxa de Centres Culturals (programa 
De Prop), almenys un espectacle semestral pensat expressament per a un públic juvenil. 
Tant podria ser una proposta contractada per l’ocasió, com una proposta treballada o 
escollida pel jovent de la ciutat dins dels canals de participació existents. Cal pensar en 
els nou formats que els interessa, entrant en sectors com l’audiovisual, noves tecnologies, 
xarxes socials...

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura

Hi col·labora Joventut

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans
Equip tècnic de programació de la Xarxa de Centres Culturals
Equip de producció De Prop
Equip de comunicació

Infraestructures Teatre de Mira-sol
Casal Torreblanca

Recursos 
econòmics

Mínim 3.000,00 € anuals per catxets
Personal per a muntatges, so i llum, sala
Suports comunicatius i promoció en XXSS

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre d’entrades venudes a joves
• Nombre d’activitats programades
• Nombre d’invitacions reservades
• Nombre d’activitats proposades pels òrgans de participació
• Nombre de propostes fetes per joves dins les convocatòries de programació d’agents locals

Observacions

1.2.5. PROGRAMACIÓ JOVE DINS EL PROGRAMA “DE PROP” DE LA XARXA DE CENTRES 
CULTURALS DE SANT CUGAT / XCCP



38

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i 
joves

Específic • Facilitar la utilització d’espais per a entitats i col·lectius juvenils que 
vulguin realitzar activitats per a joves i adolescents 

DESCRIPCIÓ
Es tracta de facilitar l’accés de les entitats i col·lectius juvenils que volen desenvolupar 
activitats d’oci i lleure per a joves i adolescents als equipaments municipals ja sigui, 
ampliant els horaris dels centres, reforçant el servei de consergeries o altres mesures per 
concretar.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

HI col·labora Altres serveis municipals que gestionin equipaments

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Tècnic de referència

Infraestructures

Recursos 
econòmics 6.000 € anuals

Indicadors 
d’avaluació

Nombre de sol·licituds ateses.
Nombre de joves usuaris de les activitats aproximat.

Observacions El programa s’haurà d’anar adaptant en funció de la demanda.

1.2.6. OBERTURA D’EQUIPAMENTS
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Repensar el paper que poden jugar els diversos espais públics i 
equipaments

Específic

• Crear punts de referència i oferir espais de trobada per als i les 
adolescents de la ciutat.
• Educar en la participació.
• Desenvolupar un programa d’activitats amb la seva implicació 
• Assegurar l’existència d’un recurs socioeducatiu i de dinamització a 
cadascun des barris de les Planes, la Floresta i Mira-sol.

DESCRIPCIÓ

D’una banda, es tracta d’apostar pel manteniment i ampliació dels recursos i activitats dels 
Espais Joves dels barris de la Floresta i les Planes, que actualment estan en funcionament, 
així com estudiar i definir una proposta d’obertura per a un espai d’aquestes característiques 
al districte de Mira-sol.
D’altra banda, i en una segona fase (2022-2023), s’estudiarà la possibilitat d’oferir un espai 
de trobada per a joves al centre de la ciutat. Malgrat que les experiències similars anteriors 
no han estat del tot satisfactòries, es considera oportú donar resposta a aquesta demanada 
a partir d’un nova proposta i oferir aquest espai de trobada amb unes limitacions inicials 
temporals i d’espai.
Col·laboració amb els Espais Joves per part de Serveis Socials. També es proposa crear una 
figura de coordinació de barris pel que fa als Espais Joves, que doni suport a les  tècniques 
dels espais que estan atenent joves, sovint amb casos en risc. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura i Joventut

Hi col·labora Serveis socials

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal tècnic municipal de referència i educadors responsables dels 
espais

Infraestructures
Dos Espais Joves en funcionament a la Floresta i les Planes i dos 
espais pendents de definir, en la mesura que es decideixi obrir aquests 
recursos a Mira-sol i el centre de ciutat.

Recursos 
econòmics

Pressupost per a activitats a raó d’11.000 € l’any per centre i el person-
al necessari per a la dinamització, a raó d’un responsable per centre a 
25/30 hores setmanals.

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de participants regulars als espais de trobada.
• Nombre d’activitats anuals desenvolupades.
• Nombre d’hores anuals d’obertura d’aquest espai.
• Distribució per sexe dels participants i allunyament sobre la paritat a cada espai.
• Nombre d’espais joves en funcionament.

Observacions Els Espais Joves existents estan vinculats a un dels contractes de gestió de la XCCP.

1.3.1. ESPAIS DE TROBADES PER JOVES
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EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Repensar el paper que poden jugar els diversos espais públics i 
equipaments

Específic

• Promoure l’ús dels espais a la via pública a través d’activitats 
esportives adreçades al jovent i l’ús lliure.
• Millorar els hàbits saludables entre la població juvenil, especialment 
entre la més sedentària.
• Potenciar la relació del jovent a través de les activitats esportives, així 
com la seva motivació i autoestima.
• Incidir en els valors del respecte i la convivència en un espai públic.
• Treballar des de la perspectiva de gènere.

DESCRIPCIÓ

L’actuació preveu el foment de la via pública de manera lliure, però també de manera 
dirigida, per intentar motivar-hi la pràctica.
Respecte l’activitat dirigida, es programaran una sèrie d’activitats, entre els mesos d’abril i 
juliol, en diversos espais públics de la ciutat. Se’n treballarà el contingut amb el col·lectiu 
a qui va adreçat.
No obstant això, qualsevol activitat recreativa podria tenir encaix, activitats coreografiades 
amb suport musical, running… Les activitats no requeriran de cap coneixement ni nivell 
per practicar-les i gaudir-ne. Per fomentar-hi la participació, l’accés serà gratuït i no caldrà 
inscripció prèvia.
Respecte l’ús lliure, a part dels espais oberts habitualment a la via pública, s’obriran 
instal·lacions esportives durant l’any i durant els períodes de vacances escolars.  S’informarà 
degudament dels horaris i de quines són les instal·lacions obertes. En alguns dels espais, es 
disposaran d’unes carpes amb un servei de material esportiu de préstec.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Esports i Joventut

Hi col·labora Comunicació

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

1.3.2. PROMOCIÓ D’ESPAIS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES
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RECURSOS

Recursos humans Personal tècnic municipal
Personal tècnic OMET

Infraestructures Espais esportius a la via pública

Recursos 
econòmics 3.850 €

Indicadors 
d’avaluació

En activitats dirigides: 
Participació:
· 30% el 1r any 
· 60% el 2n any
Perspectiva de gènere:
· Aconseguir un 20% de participació femenina en les activitats programades el 1r any i un 
30% el 2n any
Grau de satisfacció:
· Aconseguir una mitjana mínima de 7 sobre 10.
En ús lliure:
Nombre de cessions de material de préstec: > de 5 cessions/cap de setmana

Observacions
Es podria valorar una taquilla inversa solidària.
L’acció podria ser susceptible d’optar a una subvenció en el marc d’ajuts que promou la 
Diputació de Barcelona com a projecte singular.
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1.4.1. LÍNIA DE CREACIO JOVE

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Impulsar projectes de creació juvenil.

Específic

• Augmentar la presència de creacions escèniques i musicals, fetes 
per joves, a la programació cultural de la ciutat fomentant-ne la seva 
participació a les convocatòries d’agents locals.
• Promoure la innovació, nous formats, nous sectors de la Cultura.
• Donar visibilitat a les creacions i als interessos culturals dels més 
joves.
• Generar debat i pensament crític envers temes d’actualitat.

DESCRIPCIÓ
Dins les convocatòries d’agents culturals locals que es realitza a la XCCP (arts escèniques, 
visuals i música), obrir una línia de suport directe al treball creat pel jovent de la ciutat 
donant visibilitat a les seves propostes escèniques, mentre fomentem la innovació i els 
nous formats que més interessen actualment

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura

Hi col·labora Joventut

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans
Equip tècnic de programació de la Xarxa de Centres Culturals
Tècnic/a de Joventut
Equip de comunicació

Infraestructures
Teatre de Mira-sol
Casal Torreblanca
Bucs d’Assaig

Recursos 
econòmics Mínim 5.000 € anuals

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de propostes fetes per joves dins les convocatòries de programació d’agents 
locals
• Nombre de propostes destinades a joves dins les convocatòries de programació d’agents 
locals
• Nombre d’espectadors a qualsevol de les dues propostes mencionades anteriorment

Observacions
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1.4.2. FESTES POPULARS

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Impulsar projectes de creació juvenil.

Específic

• Promoure la participació dels i les joves en òrgans de gestió i decisió 
de la programació
• Promoure la innovació i la creació en programes de festes populars 
oferint nous formats i entrant ens nous sectors culturals
• Cobrir les inquietuds culturals que emanen del públic més jove

DESCRIPCIÓ

Pensem que, en aquells programes més transversals i de ciutat, el jovent hi ha de tenir un 
paper actiu i destacat, promovent la seva participació en òrgans de gestió i decisió respecte 
a la programació cultural que se’n derivarà.
En el cas de la Festa Major existeix la DesPlaça Jove, espai liderat per entitats de caire 
juvenil que caldrà repensar en profunditat i conjuntament amb elles.
Per Nadal, hem iniciat una línia de programació jove que ha tingut molt bona rebuda i que 
caldrà anar consolidant.
A més, però, en molts d’altres espais de la cultura popular es concentra molta joventut que 
participa activament en les activitats proposades. Hi ha seccions joves en moltes de les 
entitats que formen part del calendari festiu de la ciutat.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura i Joventut

Hi col·labora Col·lectius Joves
Òrgans de Participació amb joves

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans

Taula de programació de la Festa Major
Equip de tècnics de Cultura i de Joventut
Equip de producció i suport a les entitats 
Via pública

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Mínim 20.000 € per a Festa Major 
Mínim 15.000 € per al Nadal

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre d’entitats/col·lectius participants en òrgans de gestió/decisió
• Nombre d’entitats/col·lectius participants en la programació cultural de la ciutat
• Nombre d’activitats de caire expressament juvenil

Observacions
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1.5.1. PLA DE DROGUES I PANTALLES

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Promoure relacions més saludables, respectuoses i igualitàries entre 
els i les joves.

Específic

• Incorporar la prevenció de l’ús de pantalles al Pla de Drogues Municipal.
• Dissenyar i implementar el treball amb les famílies en temes de 
prevenció del consum de drogues i abús de pantalles.
• Reduir els consums problemàtics associats a drogues.
• Reduir l’ús problemàtic de pantalles.
• Prioritzar les estratègies preventives amb famílies per l’impacte 
demostrat que tenen en el canvi de conductes (evidència científica).

DESCRIPCIÓ
Incorporar el treball preventiu en l’àmbit de les pantalles al municipi. Donar un nou 
impuls al treball amb famílies en l’àmbit drogues i pantalles. En tots dos casos, durant el 
primer semestre del 2020, definirem l’estratègia i la temporalització.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania

Hi col·labora Serveis Socials

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos 
humans Personal municipal i subcontractat expert en la temàtica

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Part de les partides vinculades al Pla de Drogues: 26.292 € i 30.000 € 
pendents d’aprovació del pressupost 2020

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de casos atesos
• Valoracions dels professionals que deriven casos
• Satisfacció dels usuaris (tant de l’assessoria com de professionals)

Observacions El nou Pla de Drogues i Pantalles incorpora temes nous, que són l’objecte d’aquesta fitxa.
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1.5.2. PROMOCIÓ DE SALUT ALS INSTITUTS

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Promoure relacions més saludables, respectuoses i igualitàries entre 
els i les joves

Específic

• Revisar totes les activitats de promoció de la salut que es duen a 
terme als instituts per crear una nova proposta que doni resposta 
a les necessitats actuals, tant de les escoles de primària com dels 
instituts. 
• Fer prevenció de riscos psicosocials.
• Potenciar que els i les joves prenguin consciència de l’impacte en la 
seva salut i benestar en relació amb els temes treballats en els tallers.
• Identificar quins mecanismes, creences i limitacions entren en joc 
quan els joves prenen decisions en relació amb temes que afecten la 
seva salut i el seu benestar.

DESCRIPCIÓ

Revisió de les activitats que s’estan duent a terme actualment i creació d’un nou marc 
d’actuació.
Proposta de tallers per als centres educatius en relació amb aspectes relacionats amb la 
millora de les capacitats dels i les joves per prendre decisions relatives a la seva salut en 
aquestes tres àmbits:
• Sexualitat i afectivitat
• Consum de substàncies
• Imatge i autoestima (alimentació)
• Ús de pantalles
• Educació Emocional

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania

Hi col·labora Educació, Joventut, Salut i Escola i Serveis Socials

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal dels serveis municipals implicats

Infraestructures Equipaments educatius del municipi

Recursos 
econòmics Contractació dels tallers: 28.200 €

Indicadors 
d’avaluació

• Nova proposta d’accions a desenvolupar a les escoles i IES.
• Valoracions dels centres educatius.
• Nombre d’activitats demanades i nombre d’activitats realitzades finalment.

Observacions
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1.5.3. TATUATGES I PÍRCINGS: LLUEIX-LOS SENSE RISCOS

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General
Informar als i les adolescents sobre els riscos que tenen les pràc-
tiques de tatuatge i pírcing, i donar recomanacions per tatuar-se o 
fer-se un pírcing de forma segura i responsable.

Específic

• Informar dels riscos associats a les tècniques de tatuatge i pírcing i 
de les contraindicacions per fer-se aquest tipus de procediment.
• Informar sobre les mesures d’higiene i control que han de complir 
dels establiments que fan pràctiques de tatuatge i pírcing.
• Informar sobre les tècniques i materials que s’utilitzen en aquests 
tipus de procediments.
• Donar recomanacions per tal de prendre la decisió de fer-se un 
tatuatge o pírcing de forma responsable i donar a conèixer els 
aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’escollir un estudi de 
tatuatge i pírcing. 

DESCRIPCIÓ

Els tatuatges i pírcings són cada vegada més acceptats per la població en general i, 
especialment, entre els adolescents. L’adolescència es caracteritza, entre d’altres coses, 
per un desenvolupament psicològic que es manifesta per la recerca d’una entitat pròpia, 
oposició a l’autoritat, originalitat, imaginació, desig de coneixement del món i cerca de 
noves experiències.
Les prioritats a l’hora de seleccionar el lloc i la tècnica per fer-se un tatuatge o pírcing 
són el disseny i el preu. En canvi, els problemes de salut que se’n poden derivar, en molts 
casos, no es tenen en consideració. 
Aquestes pràctiques porten associades riscos per a la salut com són les infeccions per 
virus VHB, VHC i VIH, infeccions bacterianes, hipersensibilitat, al·lèrgies, etc. D’altra 
banda, s’estan evidenciant efectes sobre la salut a mitjà i llarg termini de determinats 
components de les tintes que s’utilitzen.
Els ajuntaments tenen la competència en l’autorització sanitària de funcionament dels 
establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació, així com en la vigilància i el control.
Amb la finalitat de millorar la informació als i les adolescents sobre els riscos associats a 
aquestes pràctiques i donar-los un seguit de recomanacions perquè puguin tatuar-se o 
posar-se un pírcing de manera segura i responsable, l’Ajuntament vol oferir aquest taller 
informatiu a la població adolescent a través de xerrades informatives a alumnes de 4t 
d’ESO dels centres educatius del municipi.  

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Servei de Medi Ambient (Secció de salut pública)

Hi col·labora Servei d’Educació Municipal
Unitat de Sanitat Ambiental Diputació de Barcelona
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TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Un educador/a per a cada grup i material didàctic i visual (llibres, guies 
i fotografies) i també una aula on es pugui dur a terme l’activitat.

Infraestructures Aula amb ordinador, projector i pantalla

Recursos 
econòmics Inclós al conveni DIBA

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre d’adolescents que han assistit a les activitats
• Nombre d’activitats oferta a l’any

Observacions
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1.5.4. BONA NIT SANT CUGAT

EIX Una ciutat que genera una oferta alternativa d’oci que promogui la cohesió social i les 
relacions saludables entre el jovent.

OBJECTIUS

General Promoure relacions més saludables, respectuoses i igualitàries entre 
els i les joves.

Específic

Consolidar el programa en l’àmbit municipal treballant una proposta 
d’externalització.
• Repensar la proposta del Desplaça Jove (ara posposat per la COVID).
• Reduir el consum d’alcohol entre menors.
• Començar a incorporar els locals d’oci en el model d’oci del pro-
grama.

DESCRIPCIÓ

Prevenció consum d’alcohol
Dependrà de com es reprenguin els models d’oci popular i nocturn. S’acabarà de definir el 
programa. La novetat és que es pretén fer un concurs públic per contractar una empresa 
que dugui a terme el programa i consolidar el model els propers anys. Concretament, que 
impacti en els adolescents es destaquen:

• Intervencions en els IES, prèvies a les festes d’estiu, per reduir el consum d’alcohol 
especialment en menors.
• Replantejament del model del Desplaça Jove. 
• Inici del treball amb locals d’oci nocturn.

Programa de prevenció de convivència i oci nocturn.
Prevenció violències masclistes, lgbti, etc.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania i Joventut

Hi col·labora Cultura, Seguretat Ciutadana, Educació, Esports, Comerç

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal estructural de l’Ajuntament

Infraestructures Material preventiu

Recursos 
econòmics

Contractació personals extern: 30.000 € (si s’aprova el pressupost 
previst per al 2020)

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de festes i espais d’oci que incorporen mesures de reducció de danys i riscos, de 
prevenció de les violències sexistes i de la convivència.
• Nombre de persones ateses (i si baixen les intervencions en crisi al llarg dels anys, espe-
cialment en menors).

Observacions
Els indicadors d’avaluació són un dels temes a treballar de cara al disseny, recollir quins 
seran aquests indicadors i com aconseguir algunes dades per mesurar l’impacte directe, 
més enllà del genèric de “sensibilització”.
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EIX 2. PROMOURE EL FEMINISME I LES RELACIONS 
D’IGUALTAT ENTRE EL JOVENT
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2.1.1. PROTOCOL DE DETECCIÓ, PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DELS MALTRACTAMENTS 
I ABUSOS SEXUALS EN L’ÀMBIT ESPORTIU

EIX Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent.

OBJECTIUS

General Treballar aspectes específicament vinculats al gènere i l’educació 
sexual i afectiva entre els i les joves

Específic

• Detectar les possibles situacions de risc, així com les vies de comu-
nicació i actuació per protegir a tots vers possibles situacions de mal-
tractament que es puguin donar en instal·lacions esportives.
• Garantir una bona praxis mitjançant l’establiment de les accions 
específiques a implementar en l’àmbit de la prevenció, detecció i 
actuació.
• Oferir una atenció integral, especialitzada en tots aquells infants i 
joves que, directament o indirectament, han sofert un abús sexual.
• Fer de les instal·lacions esportives llocs propicis per a les conductes 
saludables i afavoridores de relacions sanes i enriquidores, que no 
comportin risc ni per a infants ni per a joves.
• Implicar a tot el personal en el protocol.

DESCRIPCIÓ

L’abús sexual infantil està considerat com un dels problemes de salut pública més greus que 
ha d’afrontar la societat, especialment en els infants i joves i les persones amb discapacitat.
La situació privilegiada de les activitats esportives, pel que fa al coneixement que tenen dels 
infants i joves que acudeixen a les instal·lacions esportives, fa que es creïn moltes relacions 
de confiança que poden ajudar a la detecció i a la prevenció de situacions inadequades i/o 
abusives.
D’altra banda, les instal·lacions esportives, com espais on es practica bona part del lleure 
infantil i juvenil, són també potencials espais on es poden produir aquests abusos

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Esports i Ciutadania

Hi col·labora Serveis socials

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal de la Fundació Vicki Bernadet
Personal tècnic Servei Esports

Infraestructures Instal·lacions esportives municipals

Recursos 
econòmics 9.680 €

Indicadors 
d’avaluació

Assolir el 100% de la formació destinada a tot el personal relacionat amb elprotocol.

Observacions Ciutadania ha encarregat a la Fundació Vicki Bernadet la redacció d’aquest protocol.
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2.1.2. SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) LGBTI

EIX Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent.

OBJECTIUS

General Treballar aspectes específicament vinculats al gènere i a l’educació 
sexual i afectiva entre els i les joves

Específic • Difondre i consolidar el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI entre 
el jovent, les seves famílies i el personal educatiu

DESCRIPCIÓ

El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI pretén sensibilitzar i informar a persones i entitats, per 
tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir la LGBTifòbia. 
Aquest recurs està pensat per donar resposta a situacions de discriminació, i també, a qualsevol 
necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació amb la 
diversitat sexual i de gènere. És des del SAI LGBTI on pivoten les polítiques públiques locals, 
promovent la formació del personal públic i el disseny i la implementació de les accions que es 
desprenen de la diagnosi LGBTI.
Des del mes de març d’aquest any 2020, el SAI ha ampliat el seu horari d’atenció i actualment 
presta servei 14 h a la setmana, els dilluns i els dimecres, a la Casa Mònaco.
Què ofereix el SAI? 

Atenció a la ciutadania:  
• Acompanyament psicosocial individual, familiar i grupal en relació amb la diversitat sexual 
i de gènere
• Assessorament a la comunitat educativa, sanitària, entitats...
• Tràmits en documentació per a persones Trans*
• Assessorament i denúncia de situacions discriminatòries • Garantir els drets a les persones 
LGBTI 

Acompanyament al personal municipal:
• Assessorament al personal que realitza atenció al públic o treballa amb entitats (contacteu-
nos per correu electrònic si voleu comentar o derivar algun cas)
• Formació en temes LGBTI
• Orientacions per incloure la diversitat sexual i de gènere en els projectes que desenvolupa 
cada àrea 
• Disseny i implementació de polítiques públiques LGBTI

Es pretén difondre i consolidar el SAI LGBTI entre el jovent, les seves famílies i el personal 
educatiu de manera que esdevingui un referent el temes LGBTI. 

Per aconseguir-ho està previst:
• Realitzar accions de difusió i xerrades a escoles i instituts
• Campanya de comunicació i sensibilització
• Accions al voltant de dates assenyalades en temes LGBTI, dirigides especialment al jovent

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania 

Hi col·labora Joventut, Educació, Premsa i Comunicació
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TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Psicològa del SAI LGTBI, personal tècnic de les àrees implicades

Infraestructures

Recursos 
econòmics Elements de difusió (5.000 €)

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de persones joves que s’han adreçat al SAI
• Nombre de famílies que s’han adreçat al SAI 
• Nombre d’accions de difusió i sensibilització realitzades
• Nombre d’actitivtats realitzades a escoles i instituts 

Observacions
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2.1.3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT VIOLÈNCIES SEXUALS I MASCLISTES EN ESPAIS FESTIUS

EIX Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent.

OBJECTIUS

General Treballar aspectes específicament vinculats al gènere i l’educació 
sexual i afectiva entre els i les joves 

Específic Protocol d’actuació davant violències sexuals i masclistes en espais 
festius

DESCRIPCIÓ

Les desigualtats de gènere i les violències associades troben als espais d’oci festiu un 
clima de major impunitat per a la reproducció de les violències sexuals. Els darrers anys, 
s’està visibilitzant, com en aquests espais, ja siguin públics durant les festes populars o 
privats en locals d’oci nocturn, es produeixen agressions sexuals cap a les dones en un 
clima d’alta impunitat. Els col·lectius feministes prèviament, i ara les administracions 
públiques, estan posant sobre la taula la necessitat de dotar-se de recursos tècnics més 
específics per abordar les violències sexuals als àmbits festius i espais públics.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat un procés per elaborar un protocol 
d’actuació davant les violències sexuals i als espais d’oci festiu del municipi. Aquest 
protocol pretén recollir el treball previ ja realitzat des de l’Ajuntament i des de les entitats 
del municipi respecte a l’abordatge d’aquestes formes de violència masclista. S’ha creat 
un grup de treball tècnic amb personal municipal i un altre grup de treball amb les 
entitats per generar un espai, on els diversos col·lectius i associacions del municipi que 
organitzen festes populars puguin expressar les seves inquietuds i propostes per a la 
realització del protocol municipal.

El procés per elaborar el protocol està previst que sigui el següent: 
• Sessions formatives i informatives a personal municipal i entitats
• Creació de la comissió política, comissió participativa i grup motor
• Formació a agents clau del territori
• Diagnosi del municipi
• Recull d’accions i creació del pla d’actuació 
• Elaboració i redacció del protocol
• Redacció del circuit del protocol
• Validació i seguiment
• Comunicació del protocol

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania 

Hi col·labora Joventut, Cultura, Esports, Participació, Comunicació, Policia, 
Protecció Civil, Mossos
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TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal municipal de les diferents àrees

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Empresa que acompanya i assessora en la creació i la redacció del 
protocol
Material i elements de difusió 

Indicadors 
d’avaluació

• Protocol realitzat
• Nombre de formacions realitzades
• Campanya de difusió i d’informació del protocol
• Nombre de vegades que s’ha activat el protocol
• Nombre d’entitats que s’han adherit al protocol

Observacions
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2.1.4. ATENCIÓ DESCENTRALITZADA EN VIOLÈNCIA MASCLISTA A NOIES JOVES

EIX Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent.

OBJECTIUS

General Treballar aspectes específicament vinculats al gènere i a l’atenció i la 
prevenció de la violència masclista

Específic • Atenció descentralitzada en violència masclista a noies joves 

DESCRIPCIÓ

Actualment, l’atenció a dones que han patit violència masclista en qualsevol de les seves 
formes o que necessiten algun assessorament al respecte, es realitza a l’equipament de la 
Casa Mònaco. 
Per tal d’apropar el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) a les noies joves, està 
previst estudiar la possibilitat de fer una atenció descentralitzada a les dependències de 
l’Oh!ficina Jove, per facilitar el vincle de les noies joves amb el SIAD i apropar el servei. 
A més, a partir de les demandes realitzades, s’estudiarà la creació de nous serveis o 
recursos específics per a noies joves. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania

Hi col·labora Joventut 

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal municipal de les diferents àrees

Infraestructures Espai per a atenció a l’Oh!ficina Jove

Recursos 
econòmics (en el cas que calgui crear nous recursos)

Indicadors 
d’avaluació

• Atenció descentralitzada en funcionament
• Campanya de difusió realitzada
• Nombre de noies joves ateses / tipologia de demandes 
• Serveis complementaris al SIAD que s’han creat
• Nombre de derivacions al SIAD per part de l’Oh!ficina Jove
• Nombre de derivacions al SIAD 

Observacions
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2.1.5. COEDUCACIÓ

EIX Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent.

OBJECTIUS
General Treballar aspectes específicament vinculats al gènere 

Específic • Promoure la coeducació entre el jovent

DESCRIPCIÓ

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats 
i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat 
real d’oportunitats.
La coeducació és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, i per reduir 
conductes de risc, així com per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.
La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat 
educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions 
estereotipades per a cada gènere, per esdevenir veritables agents de transformació.
Una bona acció coeducadora, tant a nivell de centre com d’aula i entorn, és fonamental per 
prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la 
detecció prematura de relacions abusives. 
És per tot això que està previst desenvolupar projectes d’assessorament i d’acompanyament 
en matèria de coeducació a les escoles i instituts, per part de persones expertes en la 
matèria, amb l’objectiu que en surtin beneficiats tant l’alumnat, com el professorat i les 
famílies.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania

Hi col·labora Educació i Joventut 

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal municipal de les diferents àrees

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Empresa que acompanya i assessora en la implantació de la coedu-
cació a les escoles i instituts.

Indicadors 
d’avaluació

• Projecte escrit 
• Nombre d’escoles interessades per desenvolupar el projecte 
• Nombre d’escoles que han iniciat el projecte 
• Nombre de formacions al professorat

Observacions
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2.1.6.  PROMOCIÓ DE RELACIONS IGUALITÀRIES I SALUDABLES

EIX Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent.

OBJECTIUS

General Promoure relacions sexuals i afectives igualitàries i saludables.

Específic

• Obtenir un mapa dels recursos actuals, adreçats a joves en l’àmbit 
de les relacions sexuals i afectives.
• Repensar les propostes que escaiguin en clau d’igualtat.
• Avaluar els programes que acullen les diferents accions que es 
realitzen en aquest àmbit: Bona nit Sant Cugat, Salut i Escola, Pla de 
Dinamització, Oh!ficina Jove, Tarda Joves, SAI,  etc.

DESCRIPCIÓ

Conjunt d’accions que fomentin relacions interpersonals igualitàries i saludables. 
Oferta de tallers, formació i informació des de diferents recursos que ja tenim al municipi: 
Pla de Dinamització, Bona Nit Sant Cugat, Assessories Oficina Jove, SAI, Dona Informació, 
Tarda Jove, Salut i Escola, etc...
Caldrà valorar la necessitat d’incorporar noves accions, adreçades específicament a 
professionals d’algun àmbit, famílies, etc.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ciutadania i Joventut

Hi col·labora Educació, Cultura, Esports, Participació, Agència Catalana de Salut, 
Entitats

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal del municipi i professionals externs, experts en les 
temàtiques.

Infraestructures Material preventiu, equipaments municipals

Recursos 
econòmics

Com que no es tracta d’un programa en si, es nodreix dels recursos 
dels diferents recursos i programes. Caldrà revisar si cal dotar de més 
recursos, d’acord amb les accions o novetats que es valori necessari 
desplegar.

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de casos al municipi que mostren relacions no igualitàries i no saludables (que 
disminueixin embarassos no desitjats, nombre d’agressions sexistes, etc.)
• Nombre de persones ateses en el programa Bona Nit Sant Cugat (i si baixen les 
intervencions per motius de violència sexista al llarg dels anys, especialment en menors) 
• Millora de la percepció de seguretat en relació amb les relacions sexuals i afectives al llarg 
del temps.

Observacions
Aquest programa com a tal no existeix, però sí la valoració política i tècnica de revisar tot 
el que fem en relació amb aquest tema. D’aquesta revisió, en sortiran possibles accions 
noves o canvis en les que fem.
En el moment actual, no sabem com quedarà tot l’àmbit de l’Oci Nocturn, així que caldrà 
revisar-ho tot. 
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2.2.1.   SUPORT ALS INSTITUTS PER PRÀCTICA ESPORTIVA

EIX Una ciutat que promou el feminisme i les relacions d’igualtat entre el jovent.

OBJECTIUS

General Dissenyar programes i activitats esportives amb perspectiva de 
gènere

Específic

• Augmentar el nivell de pràctica esportiva entre l’alumnat de 
secundària amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
• Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives 
i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor 
benestar.
• Potenciar la relació del jovent a través de les activitats esportives, 
així com la seva motivació i autoestima.
• Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats 
físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la 
competitivitat.
• Treballar des de la perspectiva de gènere.

DESCRIPCIÓ

El Consell Català de l’Esport va impulsar el Pla Català d’Esport a l’Escola, per al foment de 
l’activitat física i esportiva en horari no lectiu, entre d’altres motius, per aconseguir pal·liar 
els hàbits sedentaris i de l’obesitat, que tenien una incidència preocupant en la població 
infantil i juvenil. Es tracta d’una resposta a una demanda social creixent en matèria de 
salut i benestar.
L’Ajuntament dona suport als projectes esportius dels centres de secundària que treballen 
per potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés 
de tothom a la pràctica esportiva i incidint en la dimensió educativa de l’esport.
La figura del dinamitzador/a, que treballa en coordinació amb el personal referent del 
centre, és clau per conèixer les necessitats del jovent, així com per aconseguir una major 
participació.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Esports

Hi col·labora Instituts

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació
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RECURSOS

Recursos humans
Personal tècnic d’OMET
Dinamitzadors/es dels Instituts
Professorat de referència del Pla Català d’Esport a l’Escola

Infraestructures Instal·lacions esportives dels centres educatius
Espais puntuals en zones esportives municipals

Recursos 
econòmics 29.918 €

Indicadors 
d’avaluació

Nombre d’inscripcions als diferents programes desagregats per sexe.

Observacions
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EIX 3. UNA CIUTAT QUE FACILITA ELS PROCESSOS FORMACIÓ I 
DE TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL TREBALL
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3.1.1.  ESPAIS D’ESTUDI

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al  món laboral.

OBJECTIUS

General Millorar els processos de formació dels i les joves

Específic

• Mantenir l’oferta d’espais adequats per a l’estudi durant les 
principals èpoques d’exàmens
• Disposar d’un espai cèntric i als barris de la ciutat i adequats per a 
l’estudi 
• Allargar l’horari d’obertura de l’equipament

DESCRIPCIÓ
Aquest programa consisteix en habilitar espais a la ciutat per a l’estudi dels i de les 
joves, en unes dates determinades del curs (normalment coincidint en època d’exàmens 
acadèmics) i ampliant els horaris d’obertura.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

Hi col·labora Logística (consergeries), 
Organisme autònom TA (biblioteca)

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Consergeries

Infraestructures Espais físics de la biblioteca

Recursos 
econòmics 3.000 € anuals (per a campanya comunicativa)

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. d’usos realitzats
• Edats dels principals usuaris
• Franja horàries utilitzades
• Enquestes de satisfacció entre els usuaris

Observacions
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3.1.2.  RECERCA I DIFUSIÓ EN HISTÒRIA

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al  món laboral.

OBJECTIUS

General Millorar els processos de formació dels i les joves

Específic

• Proveir coneixement rigorós com a base de pensament crític i 
autònom en relació amb la història i en concret la local.
• Promoure la recerca històrica.
• Fomentar l’interès i l’apreciació i la història local.
• Generar identitat i vincles amb la localitat.

DESCRIPCIÓ

Programacions diverses amb difusió de continguts sobre la història i el patrimoni locals.
Programes i activitats de divulgació històrica.
Beques i suport a la recerca i a la divulgació de la recerca històrica. Actualment, tenim 
convenis amb la universitat per tal d’acollir alumnes en pràctiques que han de realitzar la 
seva estada de final de grau. 
La tutorització dels alumnes es realitza per part de l’equip tècnic del museu, en l’àmbit de 
la conservació o la difusió del patrimoni.
Suport a la recerca a l’àmbit de l’educació secundària.
Subvencions per a projectes de recerca.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Patrimoni i Museus

Hi col·labora GEL per als Quaderns i recerca

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans

Una persona tècnica per al disseny, implementació i avaluació del 
projecte
Un educador/a per a la tutorització dels alumnes en pràctiques 
(supervisió per part del personal tècnic)

Infraestructures Les del museu

Recursos 
econòmics No hi ha prevista una despesa vinculada.

Indicadors 
d’avaluació

• Evolució del nombre de participants en les diverses edicions dels programes respectius. 
• Comentaris i valoracions recollits de les persones usuàries i acompanyants. 

Observacions
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3.1.3.  SUPORT A L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA ALS INSTITUTS 

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General Millorar els processos de formació dels i les joves

Específic

• Introduir el coneixement i l’ús de les TIC en l’ensenyament reglat 
de totes les etapes educatives.
• Garantir el seguiment del contingut curricular de l’alumnat en 
escoles públiques en situacions de confinament domiciliari o 
malalties de llarga durada amb dispositius TIC. 
• Preparar l’alumnat per fer teletreball en el futur.

DESCRIPCIÓ
Potenciar programari lliure versus programes de pagament i gestors responsables. Cessió 
en préstec de material existent per tal que l’alumnat tingui a disposició un ordinador 
o tablet per connectar-se i treballar a casa. Cal aprendre valors com saber gestionar el 
temps amb les TIC, treballar amb planificació d’objectius, prioritzar tasques (important vs 
urgent).

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Servei d’Educació

Hi col·labora Tecnologia / AFI instituts

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Mestres i educadors especialitzats en TIC

Infraestructures Garantir dispositius als domicilis en préstec per a famílies o espais 
d’ús compartit

Recursos 
econòmics Subvenció o cessió de material

Indicadors 
d’avaluació

% alumnes connectats des de casa en situació de confinament o malaltia de llarga durada

Observacions Durant les setmanes de confinament del coronavirus del 2020, el 30% d’infants i joves no 
segueixen cap formació a distància segons dades del Departament d’Educació. 
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3.2.1.  OH!FICINA JOVE

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General
Millorar la informació, orientació i acompanyament al jovent, ja sigui 
per retornar al sistema educatiu o per facilitar la transició cap al 
món laboral.

Específic

• Mantenir el servei d’assessories especialitzades, i si s’escau, 
ampliar-lo.
• Oferir una oferta formativa basada en la informació i en 
l’orientació juvenil
• Apropar el servei a les famílies dels i les joves de la ciutat i 
mantenir el programa “Territori OhJ” als instituts de secundària de 
la ciutat.

DESCRIPCIÓ
L’Oh!ficina Jove és un conjunt de serveis d’informació i orientació, així com de serveis 
d’assessorament especialitzat en tots els àmbits relacionats amb el procés d’emancipació. 
S’entén aquest procés com l’assoliment del projecte d’autonomia individual.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

Hi col·labora Educació, Ocupació, Ciutadania, Cultura, Habitatge, Serveis Socials

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Professionals de la pròpia OhJ, assessors i assessores especialitzades

Infraestructures Espai físic de l’OhJ

Recursos 
econòmics

Pressupost necessari per a la realització d’accions i manteniment del 
servei: 15.000 € anuals (accions d’oci formatiu, manteniment de l’OhJ 
i programa Territori OhJ)

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. de joves atesos (des de tots els canals de què disposem)
• Nre. d’activitats programades
• Nre. de persones inscrites a les accions proposades
• Enquestes de satisfacció entre els usuaris

Observacions
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3.2.2.  XARXA DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General
Millorar la informació, orientació i acompanyament al jovent, ja sigui 
per retornar al sistema educatiu o per facilitar la transició cap al 
món laboral.

Específic

• Oferir al jovent un espai d’orientació per als moments crítics de la 
seva transició dels estudis al món laboral i oferir-los recursos “de 
segona oportunitat”.
• Diagnosticar les necessitats dels i les joves que es troben en aquests 
moments de transició.
• Proposar, dissenyar i gestionar accions per a la derivació dels i les 
joves que requereixin recursos especials.

DESCRIPCIÓ

Es tracta de consolidar un dispositiu al qual els i les joves puguin adreçar-se en els 
diferents moments de transició formativa i laboral, que es produeixen especialment des 
del moment que es finalitza l’etapa de formació obligatòria.
Aquest dispositiu hauria de consistir en:
• 1-2 referents d’ocupació juvenil o tutors/es de transició escola-treball, que atenguin les 
consultes dels joves i els orientin i ajudin a dibuixar els seus itineraris formatius i laborals.
• Una xarxa de coordinació entre els serveis municipals d’Educació, Joventut, Ocupació i 
Serveis Socials que tingui com a figures centrals la del/s referent/s juvenils.
Hi ha antecedents a l’Ajuntament d’aquest tipus de dispositius, però mai s’han arribat a 
consolidar suficientment de forma que els i les joves i les famílies puguin considerar-lo 
com a referents d’orientació en aquests processos de transició.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura i Joventut

Hi col·labora Servei d’Ocupació Municipal, Educació, Serveis Socials, Ciutadania

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans 1,5 jorndada de personal tècnic d’orientació

Infraestructures Despatx per a les atencions individuals als i les joves. 
Espai per a tallers grupals d’orientació.

Recursos 
econòmics 47.500 € (Cap. 1) i 2.000 €

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. de joves atesos per part dels referents d’ocupació.
• Nre. de joves derivats a programes de garantia juvenil.
• Nre. de joves participants en actuacions formatives, d’orientació o emprenedoria.
• Nre. de joves en seguiment i acompanyament per part de la tècnica referent.
• Accions/recursos engegats o participats i els indicadors que comportin.

Observacions
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3.2.3.  TASTEM L’FP

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General
Millorar la informació, orientació i acompanyament al jovent, ja sigui 
per retornar al sistema educatiu o per facilitar la transició cap al 
món laboral.

Específic

• Facilitar la col·laboració de les empreses en la formació dual dels 
cicles formatius professionals.
• Foment de sinergies i creació de xarxa per a possibles projectes i/o 
col·laboracions.
• Motivar i empoderar l’alumnat.
• Millorar l’orientació professional de l’alumnat.

DESCRIPCIÓ
Una primera edició consisteix en una activitat de networking i visita a les instal·lacions 
del CFGM de cuina i gastronomia, amb la possibilitat d’estendre-ho els propers cursos i a 
d’altres famílies de cicles de l’Institut de FP de Sant Cugat. És una activitat adreçada als 
i les empresàries del sector de l’hoteleria i turisme de la nostra ciutat i a l’alumnat dels 
cicles.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Servei d’Ocupació Municipal

Hi col·labora Servei d’Educació / Institut FP Sant Cugat / Promoció econòmica

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal tècnic del Servei d’Ocupació. Promoció Econòmica i Edu-
cació. Personal del centre educatiu

Infraestructures Instal·lacions del centre

Recursos 
econòmics

Caldrà assumir les despeses del càtering que s’elabora al centre i les 
de comunicació i difusió de l’activitat.

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre d’empresaris assistents.
• Nivell satisfacció de l’alumnat.
• Increment en el nombre d’empreses que acullen alumnat en pràctiques.
• Nombre d’alumnes que realitzen pràctiques.

Observacions
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3.3.1.  ACCÉS LABORAL EN L’ÀMBIT ESPORTS

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al  món laboral.

OBJECTIUS

General Facilitar i acompanyar l’accés al món laboral als i les joves.

Específic

• Organitzar cursos de formació en matèria esportiva i promoure la 
contractació del jovet perquè pugui treballar com a personal tècnic 
de diferents esports i com a tutor/a de joc en el programa dels 
Jocs Esportius Escolars
• Millorar la qualitat pedagògica del personal tècnic, responsable de 
grups del programa Esport Escolar de l’OMET.
• Incloure aspectes com la perspectiva de gènere, la inclusió i la 
mirada educadora 360º en el pla de formació.

DESCRIPCIÓ

Oferir un programa de formació a Sant Cugat per facilitar a totes les persones majors de 
16 anys que puguin obtenir titulacions en matèria esportiva, com ara, el “Certificat de 
dinamitzador/a en l’àmbit esportiu”. 
Aquesta formació, en concret,  permet registrar-se en el ROPEC (Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya), requisit indispensable per poder ser contractat i 
accedir al món laboral en aquest àmbit.
El pla de formació es treballarà en coordinació amb el SOM, els instituts i el teixit 
associatiu per conèixer i detectar bé totes les necessitats formatives.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Esports

Hi col·labora SOM, Joventut, teixit associatiu i Instituts

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal tècnic d’OMET
Professorat específic en la matèria

Infraestructures Aules i instal·lacions esportives

Recursos 
econòmics 2.700 € 

Indicadors 
d’avaluació

• Participació: aconseguir un mínim d’un 80% d’ocupació
• Grau de satisfacció: aconseguir una mitjana mínima de 7 sobre 10

Observacions Les persones vinculades a alguna entitat esportiva que participin en alguna formació 
tindran una reducció del preu de la inscripció.
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3.3.2.  CONTRACTACIÓ DE JOVES TITULATS EN PRÀCTIQUES

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General Facilitar i acompanyar l’accés al món laboral als i les joves.

Específic

• Oferir al jovent titulat que no continua els estudis ni té feina una 
primera experiència laboral i professional en l’àmbit dels estudis re-
alitzats i de facilitar el posterior accés al mercat laboral .
• Dotar temporalment els departaments municipals de personal jove 
amb titulacions recents que pugui dur a terme projectes puntuals 
d’interès per al municipi.

DESCRIPCIÓ

En el marc del Programa de Garantia Juvenil, el SOC ofereix anualment subvencions als 
ajuntaments per a la contractació laboral en pràctiques per un període de 6 mesos de 
jovent titulat, inscrit al Programa de Garantia Juvenil.
Aquest programa permet que l’Ajuntament contracti temporalment joves titulats de forma 
subvencionada durant 6 mesos per al seus diversos departaments. Aquesta contractació 
aporta avantatges al jovent acabat de titular. Es tracta de  posar en pràctica els seus 
coneixements adquirits en la formació en un entorn d’administració pública i en adquirir 
altres competències laborals. Així mateix l’Ajuntament disposa de personal temporal 
addicional de suport amb noves idees i punts de vista que poden enriquir els projectes 
que duen a terme.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Sant Cugat Feina

Hi col·labora Cultura i Joventut; Recursos Humans i els diversos departaments 
que acullen el jovent en pràctiques

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans

Personal tècnic d’ocupació (10% dedicació aproximada)
Referents d’ocupació juvenil (10% dedicació aproximada)
Personal de Recursos Humans
Tutor/a de cada departament per a cada jove en pràctiques (partic-
ipació en el procés de selecció, guiatge en el procés d’aprenentatge 
i durant tota la durada del contracte, emissió d’informe de tasques 
realitzades)

Infraestructures Ubicació física i equipament necessari per al desenvolupament de les 
tasques que se li encomanin a cada jove contractat.

Recursos 
econòmics

11.000 € aportats pel SOC
Entre 0 i 6.000 € d’aportació municipal addicionals per contracte en 
funció de la titulació i de categoria en què es contracti.

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de joves titulats contractats en el programa
• Taxa d’inserció laboral posterior a la finalització del programa (als 6 mesos)

Observacions
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3.3.3.  ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General Facilitar i acompanyar l’accés al món laboral als i les joves.

Específic
• Donar a conèixer l’economia social i solidària entre els joves
• Conscienciar sobre les alternatives al mercat laboral tradicional en 
la inserció laboral, per evitar la precarietat laboral dels joves 

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’oferir als i les joves tallers i xerrades sobre l’Economia Social i Solidària (ESS), 
per apropar-los a les eines, els valors i els conceptes bàsics de l’ESS. Un espai on es pugui 
compartir coneixement i experiències que ja funcionen. L’ESS és una realitat en molts 
sectors i suposa una alternativa al sistema capitalista tradicional i neoliberal, tant per al 
consum com per a la inserció laboral. 
Els tallers i les xerrades poden abordar des dels principis i valors de l’ESS, quines tipologies 
d’empreses i entitats existeixen, i fins i tot visites a entitats i empreses de l’ESS per conèixer 
la seva experiència de primera mà. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS

Ho lidera Promoció Econòmica

Hi col·labora

• Cultura i Joventut
• Educació
• Agents de l’ESS: Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, Xarxa 
d’Economia Solidària de Sant Cugat

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans
1 jornada de personal tècnic Promoció Econòmica
1-2 jornades de personal d’agent de l’ESS

Infraestructures Espai per a tallers grupals

Recursos 
econòmics El cost dels recursos esmentats en els apartats anteriors

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. de tallers 
• Nre. joves participants en els tallers
• Resultats valoració assistents

Observacions
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3.3.4.  FACILITAR UN ESPAI DE TREBALL COMPARTIT 

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS
General Facilitar i acompanyar  l’accés al món laboral als i les joves.

Específic

DESCRIPCIÓ

Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, s’està 
impulsant un projecte que té per objectiu la creació d’un espai que permeti vehicular el 
talent a través de la creació d’un ecosistema innovador que impulsi i acompanyi projectes 
emprenedors amb capacitat transformadora i impacte al territori.
Aquest espai de coworking té previst acollir  i acompanyar a joves emprenedors amb una 
idea de negoci, donant suport i acompanyant-los en tot el procés.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Promoció Econòmica 

Hi col·labora

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans
Equip tècnic de Promoció Econòmica:  
• Coordinador de l’espai de coworking
• Tècnic de programes d’emprenedoria per a joves

Infraestructures Oficines Mira-sol Centre: 
Superficie total 947,40-m² ubicats a la 3a planta de l’edifici

Recursos 
econòmics

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. de projectes emprenedors anuals.
• Nre. de projectes emprenedors que es constitueixen com a empresa.
• Nre. de llocs de treball que creen les empreses constituïdes.

Observacions
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3.3.5.  EXPLORER, “JOVES AMB IDEES”

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i de transició al treball.

OBJECTIUS
General Fomentar la cultura emprenedora entre els i les joves. 

Específic
- Retenció del talent jove al país i a la ciutat. 
- Creació d’empreses i llocs de treball qualificats que generin ocu-
pació i impacte social. 

DESCRIPCIÓ

El programa EXPLORER, “Joves amb idees” està adreçat a joves de 18 a 31 anys amb 
ganes de desenvolupar un projecte innovador. El programa és una iniciativa del 
Banc Santander a través de Santander Universitats, amb la col·laboració del Centro 
Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE). Durant els cinc mesos de durada del programa, els i 
les participants desenvolupen les seves idees; afronten reptes; es connecten amb altres 
emprenedors i tot l’ecosistema emprenedor de la ciutat i l’entorn,  i reben assessorament 
personalitzat d’experts en innovació i models de negoci. Un cop finalitza la formació, el 
projecte més ben valorat de l’Explorer Space Sant Cugat-PRUAB viatja a Silicon Valley, el 
referent mundial en innovació i emprenedoria, al costat d’altres emprenedors de tot el 
país on reben classes magistrals en empreses tecnològiques punteres, assessorament 
en internacionalització i contacte amb inversors. A més, els tres millors projectes reben 
finançament per accelerar-ne el desenvolupament.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Ajuntament de Sant Cugat i Parc de Recerca UAB (PRUAB)

Hi col·labora Ecosistema Emprenedor de Sant Cugat

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal de Promoció Econòmica

Infraestructures Centres d’emprenedoria Bebusiness Vita i PRUAB

Recursos 
econòmics Dedicació parcial d’un tècnic de Promoció Econòmica

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de projectes participants
• Nombre d’empreses creades

Observacions
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3.4.1.  CRITERIS D’EXCLUSIÓ D’OFERTES A LA BORSA DE TREBALL

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS
General Combatre la precarietat laboral del jovent

Específic
Establir unes condicions mínimes de retribució anual, de jornada i 
de durada del contracte per a la gestió de les ofertes de la Borsa de 
Treball.

DESCRIPCIÓ

La Borsa de Treball de Sant Cugat Feina va establir a finals de l’any 2018 uns criteris 
mínims de qualitat de les ofertes de treball que gestionaria que estan publicats al seu 
web.
L’equip tècnic explica a les empreses que publiquen ofertes a la Borsa de Treball que no 
compleixen aquests criteris quins són i què els motiva.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Sant Cugat feina

Hi col·labora

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Equip tècnic de Borsa de Treball (3 tècniques mitjanes)

Infraestructures Ubicació física dels llocs de treball, equipament informàtic i telefònic, 
aplicació informàtica de gestió d’ofertes de feina i web relacionat.

Recursos 
econòmics El cost dels recursos esmentats en els apartats anteriors

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre d’ofertes i de llocs de treball que no es gestionen per manca de compliment de 
criteris.
• Retribució mitjana en ofertes gestionades.
• Resultats dels qüestionaris de seguiment de la inserció.

Observacions
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3.4.2.  ESTUDI I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General Combatre la precarietat laboral del jovent

Específic

• Conèixer les condicions del mercat laboral de Sant Cugat.
• Conèixer els motius que fan que algunes empreses apliquin condicions 
laborals precàries al seu personal.
• Extraure conclusions que permetin dissenyar accions que contribueixin 
a la millora de les condicions laborals a les empreses de Sant Cugat.

DESCRIPCIÓ

• Recopilació i anàlisi de dades i estudis existents sobre el mercat laboral generals i del 
territori.
• Recopilació i anàlisi de dades i estudis existents sobre demografia i nivell de renda 
generals i al territori.
• Entrevistes en profunditat a diversos grups d’interès:

• Persones expertes.
• Empresariat del territori de diversos sectors.
• Personal tècnic d’ocupació, de Serveis Socials i d’altres serveis d’atenció a les persones, 
tant d’entitats públiques com del teixit associatiu.
• Persones en situació de precarietat laboral.

•  Anàlisi global de la informació extreta, elaboració de conclusions i de propostes d’accions 
de millora.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Sant Cugat feina

Hi col·labora

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal consultor expert extern
Dedicacions parcials de personal tècnic propi

Infraestructures

Recursos 
econòmics 30.000 € (70% subvenció Diputació de Barcelona)

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre entrevistes en profunditat fetes en cada grup d’interès
• Nombre de propostes d’acció
• Nombre de propostes d’acció aprovades (viables)

Observacions
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3.4.3.  FORMACIÓ DEL JOVENT EN DRETS I DEURES DE LES PERSONES TREBALLADORES

EIX Una ciutat que facilita els processos de formació i transició al món laboral.

OBJECTIUS

General
Combatre la precarietat laboral a través de la millora del coneixe-
ment dels joves dels seus drets i deures com a persones treballa-
dores per compte aliena. 

Específic Realitzar tallers de formació sobre els drets i deures laborals del 
jovent.

DESCRIPCIÓ

La precarietat laboral està causada per múltiples factors. No l’únic ni més important, però 
freqüent, és que molts joves comencen a treballar sense tenir un coneixement clar de 
quins són els seus drets i els seus deures quan accedeixen a una feina per compte aliè.
Des d’aquest punt de vista, millorar el coneixement del jovent que està punt d’accedir al 
mercat laboral respecte als seus drets i deures com a persona treballadora pot contribuir 
a una menor tolerància de condicions de precarietat o abús que es manifestin en l’àmbit 
laboral. D’aquesta manera es faciliten recursos al jovent per tal que es plantegi alternatives 
a les condicions proposades.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Sant Cugat Feina i Joventut

Hi col·labora Educació, Serveis Socials, Ciutadania

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans 1,5 jornada de personal tècnic d’orientació

Infraestructures Espai per a tallers grupals

Recursos 
econòmics 5.000,00€

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. de tallers de drets i deures laborals realitzats.
• Nre. de joves participants en els tallers de drets i deures laborals realitzats.

Observacions
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EIX 4. PROMOURE L’ESPERIT I EL PENSAMENT CRÍTIC ENTRE EL JOVENT
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4.1.1.  PROJECTE APS I SERVEI COMUNITARI VINCULATS ALS MODES DE
TRANSPORT SOSTENIBLES DE LA BICICLETA

EIX Una ciutat que promou l’esperit i pensament crític entre el jovent.

OBJECTIUS

General Promoure l’esperit crític i la creació de consciències 

Específic

• Incrementar els desplaçaments, basats en mitjans de transport 
sostenibles entre l’alumnat, sobretot en els desplaçaments a l’escola.
• Implicar a l’alumnat en la promoció de les modes de transport 
sostenible.

DESCRIPCIÓ

Implicar l’alumnat de les escoles en projectes que fomentin que els desplaçaments a 
l’escola es facin de manera sostenible.
1. Reivindicació tova, informativa i fins i tot festiva dels i les alumnes a les famílies que van 
a escola amb cotxe.
2. Acompanyament de l’alumnat de més edat als menors per anar caminant en transport 
públic o bici a l’escola.
3. Xerrades a les escoles dels i les alumnes de més edat als de menys edat.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mig Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Mobilitat

Hi col·labora Educació

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Tècnics de Mobilitat, AMPA, alumnat d’escoles.

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Indicadors 
d’avaluació

Variació dels desplaçaments en mitjans de transport sostenible a l’escola.

Observacions Els alumnes d’ESO i batxillerat dirigeixen l’aprenentatge als de 5è i 6è de primària.
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4.1.2.  FESTIVAL DE CULTURA I PENSAMENT CRÍTIC

EIX Una ciutat que promou l’esperit i pensament crític entre el jovent.

OBJECTIUS
General Promoure l’esperit crític i la creació de consciències

Específic

DESCRIPCIÓ
Activitats per a grups d’edats diferents, centrades en un cap de setmana, coincidint 
aproximadament amb l’inici del curs escolar, que barregin una part lúdica amb diferents 
continguts que permetin a reflexió soble el món que ens envolta. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Cultura

Hi col·labora Joventut

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans En funció de les necessitats

Infraestructures En funció de les necessitats

Recursos 
econòmics 18.000 €

Indicadors 
d’avaluació

• Joves assistents a les activitats
• Participants actius a les activitats

Observacions
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4.2.1.  PACIFICACIÓ D’ENTORNS ESCOLARS

EIX Una ciutat que promou l’esperit i pensament crític entre el jovent.

OBJECTIUS

General Sensibilitzar el jovent entorn l’emergència climàtica.

Específic
• Aconseguir la reducció dels desplaçaments en vehicle privat a 
l’escola
• Millorar la qualitat de l’aire a l’entorn escolar

DESCRIPCIÓ

Es tracta de limitar un perímetre al voltant de l’escola on els vehicles privats no puguin 
accedir (senyalització per part de l’Ajuntament). 
Paral·lelament des de l’escola, s’hauria d’iniciar una campanya de sensibilització dirigida a 
les famílies. L’alumnat podria col·laborar amb una mena de “reivindicació tova” amb fulls 
informatius que es podrien lliurar als vehicles que vagin a l’escola, pancartes, etc. Sempre 
en to positiu i festiu.
Prova pilot: Per la SMSS es podria fer una prova d’alguna escola amb més necessitat. Es 
proposa l’IES Angeleta Ferrer per l’estructura del barri i la manca de carrils bicis al seu 
voltant.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Mobilitat

Hi col·labora Ensenyament i Seguretat Ciutadana

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Agents de la Policia Local, Brigada, professorat i AMPA.

Infraestructures Senyalització vertical i horitzontal

Recursos 
econòmics

Primera fase: prova pilot, no cal recursos econòmics. 
Si s’arriba a consolidar amb senyalització vertical i horitzontal: 3.000 € 
per escola aproximadament.

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de desplaçaments en vehicle privat a l’escola.
• Mostres de la qualitat de l’aire al voltant de l’escola abans i després.

Observacions
3 nivells:
Prova pilot
Limitar la circulació dels vehicles que van a l’escola.
Limitar la circulació de tots els vehicles en un entorn de l’escola. A estudiar el grau 
d’intervenció.
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4.2.2.  FOMENT DE L’ÚS DE LA BICICLETA

EIX Una ciutat que promou l’esperit i pensament crític entre el jovent.

OBJECTIUS

General Sensibilitzar el jovent entorn l’emergència climàtica.

Específic • Increment de l’ús de la bicicleta entre els i les adolescents 
• Reducció de la contaminació atmosfèrica

DESCRIPCIÓ

Increment de la xarxa de carrils bici. Concretament les connexions amb les escoles, 
equipament culturals i d’oci, etc. Connexions en general sense resoldre.
Cursos de conducció segura en bici dirigit a alumnes de 5è i 6è. Pla de Dinamització 
Educativa.
Xerrades de Mobilitat sostenible dirigides a alumnes de 5è i 6è. Pla de dinamització 
Educativa.
Campanyes de sensibilització.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mig Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Mobilitat

Hi col·labora Entitat: Unió Ciclista Sant Cugat

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans

Infraestructures

Recursos 
econòmics

S’ha sol·licitat una partida pressupostària de 350.000 €/any per a 
carrils bici.
6.000 €/any per a cursos de conducció segura en bici.

Indicadors 
d’avaluació

Increment de l’ús de la bicicleta per als desplaçaments 

Observacions
Cursos de conducció segura en bici a càrrec de la Unió Ciclista de Sant Cugat o Biciclot.
Xerrades Mobilitat: personal tècnic de Mobilitat de l’Ajuntament.
Aquestes dues actuacions són per a alumnes de 5è i 6è.
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4.2.3.  MALALTIES EMERGENTS

EIX Una ciutat que promou l’esperit i pensament crític entre el jovent.

OBJECTIUS

General Sensibilitzar al jovent entorn l’emergència climàtica.

Específic

• Difondre coneixement al jovent davant les epidèmies, i que la 
prevenció i la contenció d’aquestes és una tasca de tothom no 
només de l’Administració o dels professionals sanitaris. 
• Conèixer els patògens existents/ epidèmies de l’última dècada al 
món, on es troben (reservoris) i com s’expandeixen. 
• Descobrir els factors ecològics i socioeconòmics de les epidèmies. 
• Concretar mesures de prevenció i de contenció de les epidèmies. 
• Avaluar el consum de carn i les mesures de control sanitari.
• Determinar la funció de l’Administració i de la societat. 
• Posar en valor les TIC i la transparència. 

DESCRIPCIÓ

La COVID-19, com en el seu dia la SARS o l’èbola, han posat de relleu que existeixen 
patògens a la natura que, quan s’alliberen, afecten els éssers humans. 
L’antropització d’espais, on abans no hi havia presència humana, és un element que exposa 
a l’espècie a nous virus que, juntament amb qüestions com la major pressió demogràfica i 
una mobilitat accelerada fruit de la globalització d’ún món hiperconectat, pot contribuir a 
desencadenar epidèmies globals. 
La pèrdua de biodiveristat i d’espècies, així com la presència d’aigües estancades, el canvi 
climàtic, la globalització, l’augment demogràfic i la densitat de població, estan relacionts 
amb l’aparició i ràpida expansió d’epidèmies... La responsabilitat de les mesures de 
prevenció i la contenció de les epidèmies és una tasca de tots i no sols de l’Administració 
o dels professionals sanitaris. Els joves poden contribuir amb accions preventives per a la 
protegir els ciutadans, i entendre que el sacrifici del confinament es una acció solidària. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Servei de Medi Ambient

Hi col·labora Servei de Parcs i Jardins

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Formador especialitzat

Infraestructures Aula de formació. Laboratori. Disposar de dades de malaltires al món/ 
país / Catalunya/ Sant Cugat (de gossos, gats, senglars).

Recursos 
econòmics

10.000 € (incloem la recollida i anàlisi de mostres de rates, cotorres, 
coloms, mosquits...)

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. de joves desagregats per sexe que han assistit a les activitats. 
• Nre. d’activitats que s’ofereixen a l’any.

Observacions
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4.2.4.  PROTEGIR I CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA VERDA I LA 
BIODIVERSITAT DEL MUNICIPI

EIX Una ciutat que promou l’esperit i pensament crític entre el jovent.

OBJECTIUS

General Sensibilitzar el jovent entorn l’emergència climàtica.

Específic

• Identificar els elements d’infraestructura verda del municipi.
• Valorar la importància de la seva conservació a través de les seves 
funcions.
• Conèixer quines accions podem realitzar per contribuir a preservar 
i millorar la biodiversitat del municipi.

DESCRIPCIÓ

La infraestructura verda és una xarxa de zones naturals i seminaturals i altres elements 
ambientals, dissenyada estratègicament i gestionada per proporcionar un ampli ventall de 
serveis ecosistèmics a la població i protegir la biodiversitat, tant dels assentaments rurals 
com dels urbans.
Entre els serveis ecosistèmics trobem l’aprovisionament d’aliments i combustible, la 
regulació del clima, serveis de suport (biodiversitat i processos naturals de l’ecosistema), 
així com serveis culturals.
Sant Cugat disposa d’una infraestructura verda integrada per unes 290 hectàrees de parcs 
i jardins, unes 52.400 unitats d’arbrat (arbrat viari i arbrat en parcs i jardins públics), 92 km 
de rieres i torrents, 2.662 ha de sòl forestal i unes 150 ha de sòl agrícola (un terç de les quals 
sense cultivar). 
El coneixement per part del jovent del patrimoni natural del municipi i dels serveis 
ecosistèmics que ofereix és de vital importància per tal de transmetre a la població els 
valors de protecció, conservació i potenciació de la infraestructura verda local. 
El medi natural té una relació molt directa i fonamental amb l’epidèmia actual de la 
COVID19 i amb el risc que aquesta situació sigui molt més freqüent en el futur. Ja fa molts 
anys que nombrosos científics han posat de manifest com l’impacte de l’activitat humana 
insostenible sobre els sistemes naturals provoca la degradació dels hàbitats i la pèrdua 
de biodiversitat. El darrer informe presentat pels experts a París l’any passat parla d’un 
milió d’espècies en risc d’extinció en tot el planeta. Més enllà de consideracions ètiques 
sobre l’anihilació del patrimoni natural comú, darrerament ha pres molta rellevància una 
visió complementària, més antropocèntrica, basada en els serveis que ens ofereixen els 
ecosistemes, és a dir, la contribució de la natura a la nostra salut i el nostre benestar.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Servei de Medi Ambient

Hi col·labora Serveis d’Educació i de Parcs i Jardins
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TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Un educador/a per a cada grup i material didàctic i visual (llibres, 
guies i fotografies)

Infraestructures

Aula. 
Visites per conèixer els diferents ecosistemes existents a la ciutat 
que conformen la infraestructura verda (boscos, entorns de rieres i 
torrents, prats i ambients agraris, parcs i jardins i ambients aquàtics

Recursos 
econòmics 10.000 €

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre d’infants i joves que han assistit a les activitats/nombre d’activitats que s’ofereixen 
a l’any.
• Nombre de centres educatius que han participat a les activitats programades.

Observacions
Disposem d’un pla de fauna i un pla director del verd urbà, la seva integració en un pla 
de biodiversitat que posarà de relleu la importància de conservar la fauna i flora del 
municipi, així com quines funcions i serveis ecosistèmics ofereixen a la població els 
diferents ecosistemes existents dins el terme municipal. 
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EIX 5. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ I GENERAR UNA 
ESTRATÈGIA COMUNICATIVA PRÒPIA PER AL JOVENT
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5.1.1.  DEFINIR UNA ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ JOVE 

EIX Una ciutat que fomenta la participació i genera una estratègia comunicativa 
pròpia amb el jovent.

OBJECTIUS

General Establir canals de comunicació efectius amb els i les joves de la ciutat

Específic
Incrementar el nombre de joves a qui arriba la informació generada, 
tant des de l’Oh!J, com des de l’Ajuntament mateix, en relació amb 
activitats, informació, serveis...

DESCRIPCIÓ
En un primer moment, estudi i definició d’una estratègia de comunicació amb el segment 
adolescent i jove de la ciutadania per, en una segona fase, implementar una nova fórmula 
comunicativa tant des de l’Oh!J, amb les revisions anuals oportunes. 

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

Hi col·labora Comunicació, Serveis Socials

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal de l’Oh!ficina Jove

Infraestructures Els canals propis de l’Oh!J i de l’Ajuntament

Recursos 
econòmics 6.000 €

Indicadors 
d’avaluació

• Increment de seguidors en els canals ja existents de l’Oh!J. 
• Nombre de seguidors als canals que es desenvolupin nous.

Observacions Els recursos són variables, però en principi són el de l’Ajuntament, excepte la definició dels 
aplicatius a desenvolupar. 
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5.2.1.  SUPORT A LA PARTICIPACIÓ DELS INSTITUTS

EIX Una ciutat que fomenta la participació i genera una estratègia comunicativa 
pròpia amb el jovent. 

OBJECTIUS

General Articular canals perquè el jovent pugui participar-hi i fomentar-ne la 
participació més enllà dels canals formals de participació.

Específic
• Donar suport a la participació als centres educatius
• Facilitar eines i recursos perquè els centres incorporin una cultura 
participativa en el seu funcionament

DESCRIPCIÓ

Suport a projectes de participació que impulsin els centres de secundària. Des de l’Oficina 
de Participació, podem oferir assessorament tècnic als instituts sobre mètodes o recursos 
que serveixin per abordar projectes de forma participativa. El suport es pot concretar en 
una reunió,  una xerrada formativa o la tramesa d’informació o recomanacions. També es 
pot oferir suport tècnic per dinamitzar algun procés o sessió participativa. I també es pot 
oferir l’eina de participació digital DECIDIM per a processos interns del centre.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Participació

Hi col·labora Joventut

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Equip tècnic de Participació i personal docent dels centres

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de centres que han demanat suport a l’Oficina.
• Nombre d’alumnes que han participat en processos participatius realitzats amb suport de 
l’Oficina.
• Avaluació dels centres i alumnes sobre el procés realitzat.

Observacions
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5.2.2.  PRESSUPOST PARTICIPATIU

EIX Una ciutat que promou la participació i genera una estratègia comunicativa pròpia per al 
jovent.

OBJECTIUS

General Articular canals perquè el jovent pugui participar-hi i fomentar-ne la 
participació més enllà dels canals formals de participació.

Específic
• Preveure i dissenyar canals/ accions de participació, específics per 
a joves en el marc dels pressupostos participatius 
• Incrementar la participació juvenil en els pressupostos

DESCRIPCIÓ

Dissenyar accions del procés dels pressupostos participatius, dirigides específicament als 
i les joves.
Incloure en la contractació de la dinamització dels Pressupostos Participatius les accions 
o canals que s’implementaran en el curs del procés participatiu per facilitar la participació 
dels joves i les joves.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Participació

Hi col·labora Joventut

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Oficina de Participació

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Incloure la previsió econòmica d’aquests canals/ accions en el 
pressupost de la dinamització dels pressupostos participatius

Indicadors 
d’avaluació

Canals i/o accions, generats per facilitar la participació dels joves en els pressupostos 
participatius.
Nombre de joves de 12 a 30 anys que participen en alguna fase dels pressupostos 
participatius.

Observacions
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5.2.3.  IMPULS DEL CONSELL DE JOVES

EIX Una ciutat que promou la participació i genera una estratègia comunicativa pròpia per al 
jovent.

OBJECTIUS
General Articular canals perquè el jovent pugui participar-hi i fomentar-ne la 

participació més enllà dels canals formals de participació.

Específic • Ampliar i millorar el funcionament del Consell de Joves 13-16 
• Estudiar noves fórmules de participació joves

DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament de Sant Cugat disposa de diferents canals per articular la participació de 
la ciutadania. En concret, per la franja infantil i juvenil, ja existeixen el Consell d’Infants 
i el Consell de Joves 13-16, amb uns funcionaments similars, però adaptats a cada franja 
d’edat.
L’actuació se centra en dues línies de treball. La primera és la modificació del Reglament 
del Consell de Joves 13/16 per ampliar el nombre i la representativitat dels i les joves 
assistents. D’altra banda, aquesta modificació ha de permetre més implicació de  joves 
que hi participen i flexibilitzar-ne el funcionament.
En un moment posterior i un cop s’hagi implementat el nou model, s’estudiaran noves 
fórmules de participació, també per a joves de més edat. 
El Consell de Joves 13/16 ha de servir també per impulsar altres mecanismes de participació 
més informal entre els i les joves, en l’organització d’activitats adreçades al seu segment 
d’edat i com a espai de consulta de les polítiques de Joventut que se’ls adreça.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut

Hi col·labora Participació, Educació i Serveis Socials
Centres d’ensenyaments secundaris i entitats de la ciutat

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Una dinamitzadora del Consell i un tècnic del Servei de Joventut

Infraestructures Espais de reunió

Recursos 
econòmics

Contracte de la persona dinamitzadora del Consell (un terç de jornada 
d’una animadora sociocultural) més uns diners concrets (6.000 €) cada 
curs per al desenvolupament d’actuacions específiques que no depen-
guin d’altres serveis.

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de participants, entitats i centres educatius implicats
• Nombre de trobades (presencials, o no)
• Distribució per gènere dels joves participants 
• Nombre de propostes anuals proposades i realitzades

Observacions La contractació de la persona que dinamitza el CJ13/16 està actualment en el marc del 
contracte per la gestió de la XCCP de Centre Ciutat.
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5.2.4.  SUPORT AL SERVEI COMUNITARI

EIX Una ciutat que promou la participació i genera una estratègia comunicativa pròpia per al 
jovent.

OBJECTIUS
General Articular canals perquè el jovent pugui participar-hi i fomentar-ne la 

participació més enllà dels canals formals de participació.

Específic
Donar suport als centres educatius per promoure projectes de 
servei comunitari coherents amb la realitat del territori i del teixit 
associatiu.

DESCRIPCIÓ

Ara que els centres educatius de secundària estan obligats a realitzar un servei a la 
comunitat, ens proposem amb coordinació el Servei Educatiu del Dept. d’Educació: 

• Donar a conèixer als centres la realitat del territori en diferents àmbits.
• Donar a conèixer les entitats del tercer sector de la ciutat, els projectes que realitzen i 
les seves necessitats.
• Proposar als centres projectes d’acord amb les necessitats detectades per diferents 
tècnics municipals.
• Assessorar i acompanyar als tècnics de diferents àmbits (Mobilitat Sostenible, 
Patrimoni, Esports, Ciutadania, Joventut, Cooperació...) en els aspectes més pedagògics 
i de la normativa del Servei Comunitari.
• Formació a entitats socials sobre la metodologia de l’aprenentatge servei i servei 
comunitari.

Fer un reconeixement als centres i entitats que realitzen projectes de servei a la comunitat.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Lidera Servei d’Educació

Col·labora
Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació, Mobilitat, 
Participació, Ciutadania (Igualtat, Gent Gran, Cooperació...), Museu, 
Medi Ambient,  Serveis Socials, Joventut, Esports, i Entitats Socials.

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans

Personal tècnic del Servei d’Educació
Referents del PFZ del CRP
Personal tècnic municipal de diferents àmbits, on es promoguin pro-
jectes de servei comunitari.

Infraestructures Sales de l’Ajuntament, sales del Servei Educatius i centres educatius.

Recursos 
econòmics 7.000 €/any

Indicadors 
d’avaluació

• Nombre de projectes realitzats
• Nivell de satisfacció dels tècnics i referents dels àmbits
• Nivell de satisfacció dels centres educatius participants
• Nombre de projectes proposats per l’equip tècnic
• Nombre d’entitats vinculades
• Nombre de nous projectes en els diferents àmbits

Observacions
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5.2.5.  FÒRUM JOVE

EIX Una ciutat que promou la participació i genera una estratègia comunicativa pròpia per al 
jovent.

OBJECTIUS
General Articular canals perquè el jovent pugui participar-hi i fomentar-ne la 

participació més enllà dels canals formals de participació.

Específic
Establir un espai formal de participació on poder intercanviar opinió, 
crear continguts i elaborar programes conjunts amb els i les joves de 
la ciutat.

DESCRIPCIÓ

El Fòrum Jove serà un espai formal en què poder crear debats sobre temàtiques 
específiques d’interès dels i les joves de la ciutat.
Es proposa que dels debats temàtics puguin esdevenir projectes i/o programes concrets, 
creats de forma conjunta entre el Servei de Joventut i Entitats Juvenils, col·lectius i 
persones joves a títol propi.

NIVELL DE PRIORITAT Alt Mitjà Baix

DESTINATARIS De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys

AGENTS IMPLICATS
Ho lidera Joventut 

Hi col·labora Segons la temàtica tractada, se sol·licitarà la participació de serveis 
específics.

TEMPORITZACIÓ

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Disseny

Implementació

Avaluació

RECURSOS

Recursos humans Personal tècnic del servei de Joventut i dinamitzadores del servei

Infraestructures

Recursos 
econòmics

Pressupost necessari segons la temàtica tractada i el que pugui 
esdevenir

Indicadors 
d’avaluació

• Nre. de joves, entitats i col·lectius participants
• Nre. d’accions realitzades
• Grau d’implicació 
• Enquestes de satisfacció entre els i les participants

Observacions
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6. IMPLEMENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
L’Ajuntament de Sant Cugat, a través de la Regidoria de Joventut, ha impulsat la redacció del seu nou Pla Local de 
Joventut (PLJ). Aquest procés es concep com una oportunitat per revisar les polítiques de Joventut impulsades pel 
consistori en els darrers anys, analitzar les principals necessitats de la població jove a què cal donar resposta i definir 
un nou marc d’actuació pels propers quatre anys.

Aquest procés d’elaboració del Pla es va iniciar l’any 2018 amb l’actualització de la diagnosi de la realitat juvenil en el 
marc de l’elaboració del Pla 0-30.

El disseny del Pla ha partit de l’anàlisi d’aquesta diagnosi de la realitat juvenil i d’un procés de reflexió col·lectiva en 
què han participat  diferents agents: polítics, tècnics i jovent.

El resultat és un document que prioritza i ordena les actuacions que es volen dur a terme els propers quatre anys, i 

que tenen com a finalitat última millorar el benestar del jovent de Sant Cugat.

6.1. L’ARQUITECTURA DEL PLA 
El Pla ha de tenir en compte l’arquitectura necessària per implementar les polítiques de joventut partint dels principis 
i criteris de qualitat, transformació, transversalitat i participació.

AQUEST REPTE ES CONCRETA EN DIFERENTS NIVELLS DE TREBALL:

ÀMBIT POLÍTIC

• Ple municipal 

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

• Regidoria de Joventut 

Dins l’estructura municipal, el Servei de Joventut se situa en l’organigrama municipal en la Regidoria de Joventut.

El lideratge polític del PLJ correspon a la Regidoria de Joventut, que estableix amb la resta de regidories una política 
de Joventut transversal a tota l’organització municipal, amb una definició clara de les directrius d’acció en aquest 
àmbit i un treball transversal coordinat. 

El conjunt de les polítiques municipals destinades a la joventut, per tant, es desenvolupen des de cada regidoria: 
Educació, Serveis Socials, Desenvolupament Local, etc. i és des d’aquests àmbits des d’on s’executen. 

Aquesta transversalitat de les polítiques de Joventut hauran de ser assumides, per tant, en l’equip de govern i la Regi-
doria de Joventut serà la responsable de traslladar a aquest espai els debats i decisions que calgui prendre.

Per fer-ho possible, la Regidoria de Joventut plantejarà incloure un cop l’any de manera ordinària el seguiment del 
PLJ de  Sant Cugat en l’ordre del dia de la junta de govern local. 
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ÀMBIT TÈCNIC

• L’equip de Joventut compta amb un equip format per: 

• Cap de servei parcial amb dedicació de 9 hores
• Tècnica amb dedicació exclusiva a jornada completa
• Tècnic amb dedicació parcial de 9 hores
• Tècnica externalitzada a dedicació exclusiva (fins a cobertura de plaça)

    A banda  es compta amb:

• 3 coordinadors de projectes a l’Oh!ficina Jove
• 2 animadors culturals amb jornades parcials (25 hores) als Espais joves de districtes

• Taula tècnica de Joventut: 

Per poder desenvolupar les tasques i funcions que té encomanat l’equip de Joventut, es fa necessari organitzar un 
espai de seguiment i coordinació interna. Aquesta taula està formada pels membres de l’equip, que es reuneix de 
forma periòdica en funció de les necessitats de cada moment, i quan cal, incorpora la direcció política a través dels  
regidor/a de Joventut. 

La coordinació tècnica amb la resta d’àrees i serveis municipals implicats en el desenvolupament del PLJ s’articula a 
través de la taula tècnica transversal.

• Taula tècnica transversal: 

L’objectiu d’aquesta taula és compartir informació i estratègies, coordinar, desenvolupar i fer el seguiment de les 
actuacions relacionades amb els diferents àmbits del PLJ. Es reunirà de manera periòdica un mínim de dues vegades 
l’any i està formada per tècnics responsables de:

• Servei de Joventut
• Serveis Socials
• Servei d’Esports
• Servei d’Educació
• Servei d’Ocupació Municipal
• Servei de Participació
• Servei de Comunicació
• Secció de Ciutadania

ÀMBIT DEL JOVENT 

• Consell de Joves 13-16

S’aprofitarà el Consell de Joves 13-16 com a espai de participació i interlocució amb els adolescents per tal de fer 
el seguiment del PLJ. Per aquest motiu un cop l’any es revisarà l’estat d’aquelles actuacions més vinculades a joves 
adolescents per tal que puguin fer-ne el seguiment i propostes de millora.  

• Taula Jove

El propi PLJ preveu la creació d’una Taula Jove. Una vegada que s’hagi constituït, es convocarà una vegada a l’any els 
seus membres per tal que facin el seguiment i avaluació del PLJ.
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6.2. RECURSOS ECONÒMICS 
Els recursos que l’Ajuntament de Sant Cugat destina al desenvolupament de les polítiques de Joventut són: d’una 
banda, els recursos que des de les diferents àrees es destinen a la població jove de manera inespecífica; i d’una altra 
banda, els recursos específics que es destinen a través del servei de Joventut, encarregat de liderar i impulsar aques-
tes polítiques. Cadascuna de les fitxes d’actuació identifica els recursos humans, funcionals i econòmics necessaris 
per desenvolupar-les. En aquest apartat, però, volem destacar els recursos propis del Servei de Joventut que s’apli-
quen al desenvolupament de les polítiques de Joventut. 

Les polítiques de Joventut municipals es financen amb:

• Aportacions municipals
• Subvencions de la Generalitat de Catalunya
• Subvencions de la Diputació de Barcelona
• Aportacions a determinats programes pel Consell Comarcal 

En la taula següent, es pot veure quin és el pressupost de l’Àrea de Joventut i el percentatge que representa del global 
del pressupost municipal. Cal tenir en compte, però, que el que es destina a polítiques de Joventut no és només el 
pressupost del Servei de Joventut, sinó que també caldria incloure-hi les partides que altres àrees destinen a actua-
cions adreçades als i les joves.

Pressupost municipal. Ajuntament de Sant Cugat

Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat

Pressupost municipal. Ajuntament de Sant Cugat

Any 2020

Pressupost total Ajuntament 149.161.482,19  €

Pressupost àrea de joventut  490.293,80 €

Percentatge respecte al total 0,33 %

Concepte Import

Personal de l’Ajuntament 156.613,80 €

Personal extern (Doble Via als barris  i Gestió Cultural a l’Oh!J)                                       143.680 €                                 

Partides diverses (ampliació casal de joves a districtes. Oh!ficina 
Jove, assessories, Consell de Joves 13/16, etc.)                        190.000 €            

TOTAL 490.293,80 €

   1 Aquest percentatge només fa referència al pressupost directe del Servei de Joventut
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6.3. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’impacte que ha tingut el Pla globalment, però també 
cadascuna de les actuacions de tots els programes que el conformen. Més concretament, avaluar un Pla Local de 
Joventut vol dir emetre judicis de valor sobre diversos aspectes d’aquest Pla: la utilitat, l’efectivitat, l’eficiència, la 
cobertura, etc. 
A fi de fer polítiques de Joventut de qualitat, adaptades als joves, proactives, diverses, flexibles i innovadores, cal 
introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques de Joventut que duen a terme tots els agents implicats. Quan par-
lem d’avaluació, entenem una planificació de l’eina que vagi més enllà dels mecanismes tradicionals per analitzar si 
s’han assolit els objectius fixats. Hem d’observar per què i les causes que han fet que s’assolissin o no els objectius. 
Avaluar significa millorar els projectes i les actuacions, cosa que implica transformació i canvi dels aspectes que sigui 
necessari (organització, professionals, recursos...).

Així, doncs, l’avaluació ha de servir per:

• Facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats). 
• Millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme. 
• Explicar millor el que fem i per què (comunicar). 
• Justificar les despeses i millorar la distribució de recursos. 
• Motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva). 
• No perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última). 
• Treballar amb una actitud proactiva i no reactiva davant de la realitat dels joves. 
• Millorar els programes i les actuacions. 

Per tot això, apostem per fer un avaluació contínua i compartida, en què l’anàlisi de la informació i els judicis de valor 
els fan diferents agents del municipi, per trobar una conclusió que integri les diferents visions. Entenem que és l’opció 
que millor garanteix la implicació de joves, entitats i professionals en el Pla Local de Joventut i permet minimitzar els 
focus d’oposició als projectes, així com treure a la llum els conflictes latents, perquè l’objectiu és integrar-los al Pla.
El seguiment i l’avaluació del Pla Local de Joventut es farà en els diferents nivells de responsabilitat i tenint en compte 
la pròpia estructura organitzativa. Per tant, es farà  seguiment en els diferents nivells:

• Comissió de Seguiment polític del Pla Local de Joventut
• Taula tècnica de Joventut
• Taula tècnica transversal 
• Consell de Joves 13-16
• Taula d’entitats jove
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LL’avaluació del Pla Local de Joventut es farà en diferents moments:
•  Anualment: es farà el seguiment de cadascuna de les actuacions recollides al Pla. Per aquest motiu, es rec-
olliran les dades identificades en cada actuació (indicadors d’avaluació) per tal que, en finalitzar l’any, es pugui 
disposar de la informació bàsica per a l’avaluació. En cadascuna de les fitxes d’actuació, s’identifica el trimestre 
de l’any en què es durà a terme l’avaluació.

• Anualment es convocarà una sessió de treball amb cadascuna de les taules per analitzar el desenvolu-
pament i l’execució de les diferents actuacions. La iniciativa de la convocatòria partirà de la tècnica de 
Joventut. 

• Una vegada a l’any es farà una reunió de treball específica de seguiment del Pla Local de Joventut amb la 
regidora de Joventut. A partir d’aquest seguiment, la regidoria valorarà la necessitat o no d’elevar alguna 
pregunta o proposta a l’equip de govern o al ple de l’Ajuntament.

• El seguiment al Consell de Joves 13/16 i a la Taula d’entitats jove es convocarà una vegada l’any, on es 
convidarà a debatre o aprofundir en algun aspecte concret del Pla, més enllà de fer un seguiment  ge-
neral.

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

Grau d’implementació
• El Pla Local de Joventut recull actuacions que s’han de desenvolupar al llarg dels diferents anys de vigència i 
amb una temporització determinada. Per aquest motiu, en primer lloc, caldrà avaluar quines actuacions s’han 
executat i quines no i per quin motiu.

Què haurem d’avaluar?

Grau d’implementació

Grau de transversalitat

Grau d’implicació i participació

Grau de compliment dels 
objectius fixats

Com hem de fer l’avaluació?

Accions programades i 
executades

Paper del Servei de Joventut

Paper dels diferents agents

Valoració de la continuïtat
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Accions programades Accions executades Observacions

Nom actuació 2020 2021 2022 2023

Grau d’implicació i participació: 

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

Nom  Actuació Avaluació Aspectes a millorar

Lideratge de l’actuació Bo Regular Millorable 

Grau implicació dels diferents agents Bo Regular Millorable

Grau de transversalitat:

• Atès que entenem el PLJ com un projecte transversal, caldrà avaluar en quina mesura aquesta 
transversalitat ha estat incorporada i assumida als diferents serveis. Per tant, caldrà avaluar els 
respectius lideratges que les actuacions recollides al Pla estableix, però també en quina mesura el 
Servei de Joventut és tingut en compte per part del conjunt de l’organització municipal. Bona part de les 
actuacions que recull el PLJ són impulsades per altres àrees diferents a Joventut. En aquest sentit, el Pla 
s’estructura en diferents àmbits com Educació, Ocupació, Salut, Lleure, Comunicació i Participació. En el 
moment de l’avaluació, per tant, caldrà  avaluar el paper d’aquestes àrees, quina relació han tingut amb 
el Servei de Joventut i de quina manera s’hi ha cooperat. 

Paper del servei de joventut en els diferents eixos

Nom actuació Avaluació Aspectes a millorar

Grau d’informació de Joventut Òptim Regular No informat

Grau de coordinació amb Joventut Òptim Regular Inexistent

Grau de col·laboració amb Joventut Òptim Regular Inexistent
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Grau d’acompliment dels objectius fixats:

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

Nom actuació Avaluació

Adequació de l’actuació als objectius

L’actuació dóna resposta  a l’objectiu? Molt Suficient Poc

Cal continuar amb l’actuació? Si No Observacions


