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1. Introducció  

El Pla de Joventut 2022-2025 constitueix l’instrument fonamental 

d’actuació de l’Ajuntament de Borriol per tal de garantir els drets de 

les persones joves. El Pla Jove de Borriol és un instrument de 

planificació estratègica de les polítiques de joventut; un pla que situa 

l’adolescent i el jove en el centre, protagonista de la seua vida com a 

agent de transformació social. 

Per tant, el Pla Jove compta amb una doble finalitat. Per una banda, es 

tracta d’un document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual, com 

hem vist, s’han tingut en compte dades quantitatives i qualitatives a 

través de les quals hem obtingut una visió general de les 

problemàtiques, les necessitats i les expectatives dels i de les joves 

del poble. En segon lloc, i gràcies a aquesta informació recollida, ha 

estat possible plantejar i estructurar les actuacions que des de la 

regidoria de Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims anys.  

El present document estratègic s’ha estructurat en dues parts, la 

diagnosi i el disseny, que han estat elaborades tenint en compte 

aportacions tècniques i la participació de les persones joves, així com 

d’altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de 

joventut.  

1) Fase de diagnosi: la diagnosi del Pla ens ha permés conéixer quina 

és la realitat de les persones joves del municipi en el moment 

d’elaborar el document. Per una banda s’ha elaborat una anàlisi 

quantitativa a través de diverses fonts estadístiques, de les quals cal 

destacar ARGOS Portal estadístic de la Generalitat valenciana, el Cens 

de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), o el Padró Municipal, entre 

d’altres. Aquesta informació ha estat complementada amb 

l’elaboració d’una enquesta per a joves i agents clau del territori, i per 

últim, en aquesta anàlisi és fonamental els fòrums joves realitzades als 

IES de referència i un fòrum jove virtual amb què vam finalitzar el 

procés de recollida d’informació en el mes de 

novembre. Ens ha permés incorporar l’anàlisi qualitativa al document.  

 

2) Fase de disseny: el disseny és la segona fase del document, 

mitjançant el qual es descriuen els eixos estratègics i les actuacions 

que al llarg dels pròxims anys es realitzaran en matèria de joventut. De 

nou, aquesta fase del Pla ha estat desenvolupada gràcies a una 

combinació de la tasca tècnica realitzada des de la mateixa regidoria 

i en col·laboració dels tècnics d’altres departaments, que han aportat 

molta informació sobre les actuacions que realitzen i que tenen previst 

realitzar, i per descomptat objecte i propòsit del nostre treball, la 

implicació de la joventut a través de la participació de les persones 

joves, que en aquesta ocasió s’ha traduït en la recollida de més de 360 

enquestes i al voltant de 80 propostes per a incorporar al Pla. 
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El I Pla de Joventut 2022-2025 es presenta com un document de treball 

viu per a quatre anys, dinàmic, flexible i interactiu. Per tant, un 

instrument obert a modificacions per tal de donar resposta a les 

diferents realitats en el panorama juvenil de Borriol. 
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2. Senyes d’identitat  
2.1 Justificació 

L'essència del Pla de Joventut que presentem es basa en la seua 

construcció col·lectiva  comunitària i la seua voluntat transformadora, 

amb capacitat d'incidir i impactar de manera efectiva en les condicions 

de vida de les persones joves, situant-se com protagonistes en la 

presa de decisions, en definitiva immersos en processos 

d'empoderament. Aquest pla suposarà, una important eina de treball 

a l'hora de municipalitzar polítiques integrals de joventut i 

desenvolupar, en cooperació, noves línies de treball que integren 

tota l'atenció i els serveis/recursos encaminats a la població jove, en 

igualtat d'accés i condicions. 

La joventut és una etapa vital que compta amb un seguit de 

característiques i necessitats específiques, moltes d’elles essencials a 

l’hora de configurar la vida adulta de l’individu. Es planteja la joventut 

com un període del cicle vital caracteritzat pels següents elements: 

● Es produeixen un seguit de transicions —educatives, laborals, 

residencials, familiars i ciutadanes— que fan que l’individu 

passe d’una situació de dependència a un estatus autònom. 

● És un moment de construcció dels projectes de vida, és un 

moment d’oportunitats i presa de decisions. 

● En aquest procés de construcció és quan s’adopten els rols 

ciutadans. 

● Des d’una perspectiva generacional, també es pot definir com 

un col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi 

social. 

● És un període de construcció de les identitats personals i 

col·lectives. 

 

Com hem vist, la joventut és una etapa de transició i transformació, 

durant la qual es comença a dibuixar la vida adulta de les persones. 

Les oportunitats de desenvolupament de les persones joves estan 

estretament vinculades amb el seu context social, econòmic, cultural, 

etc. Tot un seguit d’elements interrelacionats entre si i que poden 

esdevenir factors de desigualtat, condicionant o dificultant l’èxit en 

aquests processos de transició vital. 

Així doncs, l’elevat atur juvenil, la precarietat laboral, les dificultats a 

l’hora d’accedir als estudis superiors, l’augment de l’edat 

d’emancipació, etc. són només algunes de les problemàtiques que al 

llarg dels últims anys s’han vist agreujades per bona part dels i de les 

joves. En aquest sentit, les polítiques públiques han de desenvolupar 

un paper transformador essencial a l’hora de revertir o pal·liar 

aquestes situacions de desigualtat. 
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Per altra banda, entenem a les persones joves com a un element 

central de la vida en comunitat, un col·lectiu que es troba en un procés 

d’assimilació i construcció dels seus rols ciutadans, i que per tant ha de 

ser també recolzat en aquest període d’empoderament i 

d’incorporació en la vida cívica del municipi. La construcció d’una 

ciutadania activa, cohesionada i crítica és un element fonamental a 

l’hora d’assolir majors cotes de llibertat i d’igualtat, i en aquest sentit 

les actuacions desenvolupades des de Joventut han d’estar 

destinades a impulsar o reforçar iniciatives encarades al foment 

d’aquest paper actiu de les persones joves en la societat. 

 

2.2 Missió, visió i valors  

La seua missió és fomentar i promoure l’autonomia de la joventut com 

a principi universal per a les persones adolescents i joves de Borriol. 

El Pla desenvolupa les eines i recursos perquè els adolescents i joves 

puguen potenciar la seua autonomia (emancipació), la seua capacitat 

de participar (transformació), la seua plenitud (benestar) i el 

reconeixement del seu propi espai d’oci, lleure, cultura i social 

(territori), i tenint com a eixos transversals l’accés a la informació, la 

importància de la comunicació i la consecució de la sostenibilitat. 

Aquests principis es desenvolupen a partir d’una estructura on 

cadascun dels eixos desplega els objectius, les mesures i les accions 

a desenvolupar. 

Per tot això, el nostre pla buscarà eixir de la visió adultcentrista per a 

situar al jove com a protagonista, sempre trobant una visió optimista i 

positiva de la condició juvenil, entesa com un continu. Buscarem 

alinear els sistemes educatius, culturals, econòmics i socials per a 

contribuir a l'autonomia, llibertat d'elecció i elaboració del projecte 

vital de la joventut. El Pla de Joventut es conceptualitza com una eina 

fonamental per a l'actuació de l'Ajuntament de Borriol en matèria de 

garantia dels drets de les persones joves i d'adequació de la política 

pública sobre joventut a les necessitats percebudes, els problemes i 

les expectatives de les persones joves. 
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La visió del nostre Pla Jove ofereix una ciutadania jove des de tres 

grans prioritats que garanteixen el seu dret a una ciutadania activa: 

➔ un poble per a viure, com a espai de creixement i 

desenvolupament, atenent els drets ciutadans de la població 

jove en funció dels seus interessos i necessitats vitals; 

➔ un poble per a expressar, com a via d'experimentació 

cultural i de creativitat, facilitant espais de relació entre joves i 

d'aquests amb la resta de la ciutadania, i 

➔ un poble per a participar, com un espai d'acció i reivindicació 

jove, consolidant les actuacions de política juvenil local que 

han demostrat la seua eficàcia. 
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VALORS I PRINCIPIS RECTORS  
DEL PLA JOVE 

BORRIOL 2022 - 2025 

EMPODERAMENT 

Com a procés d'adquisició individual de competències, aptituds, habilitats i 

coneixements per a fer front als reptes i dificultats de la societat actual. La voluntat del 

Pla serà promoure i afavorir l'empoderament juvenil en garantir la igualtat d'accés de 

tota la població jove als recursos destinats a la millora de les condicions de vida i en 

programes de promoció per a incentivar l'emprenedoria social i econòmica. 

 

INCLUSIÓ 

Entesa de caràcter universal, des d'una perspectiva d'equitat, per a garantir la igualtat 

d'oportunitats i combatre les desigualtats socials, mitjançant la promoció d'habilitats per 

a la vida, l'aposta per l'oci educatiu i l'educació no formal, com a instrument fonamental 

per a la inclusió social. 

 

IGUALTAT 

Pretenem el treball amb un caràcter universal i el tracte igualitari per a tota la joventut en 

la totalitat del territori. L'aplicació del Pla de Joventut serà expressió de la diversitat 

juvenil, en la seua multiplicitat de perfils, incloent-hi així tota la diversitat cultural, de 

gènere, sexual, afectiva, lingüística, estètica, territorial, ideològica, religiosa i social. 

 

 

PROXIMITAT 

L'àmbit local és la unitat de mesura bàsica per a ponderar l'eficàcia de les polítiques de 

joventut, i fins i tot programes concebuts per al conjunt del territori, que necessiten un 

espai de concreció i desplegament local. Tota persona jove tindrà a prop un referent 

professional, un espai de suport i trobada i oportunitats per a desenvolupar les seues 

inquietuds. 

 

TRANSVERSALITAT 

El Pla aspira a ser una eina de treball eficaç i eficient, que compte amb la coordinació 

territorial, al mateix temps que mantindrà el seu caràcter transversal que li possibilitarà 

arribar a les diferents delegacions i serveis municipals encarregats d'aprovar les 

mesures corresponents. La mateixa estratègia en la qual s'insereixen els Plans de 

Joventut manifesta una actitud de compromís per part de l'administració que canalitzarà 

els esforços i accions cap a la joventut d'una manera transversal. 

 

SOSTENIBILITAT 

El pla pretén contribuir a la sostenibilitat entesa com la satisfacció de les necessitats 

actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seues, 

garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. 

D'ací naix la idea del desenvolupament sostenible, com aquella manera de progrés 

que manté aqueix delicat equilibri hui, sense posar en perill els recursos del demà. 

Alineada a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 

l'Agenda 2030. 
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2.3 Col·lectius destinataris  

En la mateixa Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de 

polítiques integrals de joventut, en el seu Títol Preliminar, en l’article 2. 

Estableix el seu Àmbit d’aplicació “Aquesta llei serà aplicable a les 

persones entre 12 i 30 anys, ambdues edats incloses, que hagen nascut 

o que es troben en el territori de la Comunitat Valenciana, sense 

perjudici que determinades polítiques públiques consideren altres 

límits d'edat, les quals, en cap cas, no podran suposar detriment dels 

principis ni de les garanties que preveu aquesta llei.” 

Seguint aquest article hem volgut reflectir en el Pla Jove de Borriol el 

mateix marge d’edat per a desenvolupar les polítiques locals de 

joventut a través de la ferramenta més aplicada a l’àmbit local del 

municipi. Així, en aquest Pla es recull un interval d’edat dels 12 als 30 

anys, i ja compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la 

diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les 

fronteres de l’edat. 

Cal tenir en compte, a més, que l’edat de la persona jove condiciona 

enormement les seues necessitats i demandes, fet que ens pot ajudar 

a dissenyar i programar accions i projectes adreçats per a les franges 

d'edat més característiques entre la joventut, així podem identificar 

tres franges d’edat significativament diferents: de 12 a 17 anys, de 18 a 

24 anys i de 25 a 30 anys. Cal ser sensibles a aquestes diferències 

evolutives i a les necessitats que cada franja d'edat ens manifesta.  

 

A més dels destinataris directes del Pla Jove que descrits, aquest pla 

incorpora com a destinataris indirectes a altres agents que estan 

implicats directament en la vida de les persones joves. Aquests són 

les famílies de les persones joves, les persones que treballen amb 

joves com ara dinamitzadors/es juvenils, educadors/es, 

entrenadors/es i docents de centres educatius i personal de serveis 

locals implicats en el desenvolupament de la vida juvenil del municipi. 
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3. Estructura del Pla Jove 

Per tot això, el Pla Jove es troba en vinculació als postulats del Pla 

Valencià d'Inclusió Cohesió Social 2017-2022 (PLA VICS) de la 

Generalitat Valenciana, que constitueix una eina d'ordenació i 

direcció estratègica de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social 

vinculades al territori, amb el que significativament es pretén impulsar 

la cohesió social en el conjunt de la població per a garantir l'equilibri i 

l'equitat territorial des d'una visió integral i amb un model transversal 

d'intervenció pública molt arrelat al territori.  

La concreció pràctica del Pla VICS en l'àmbit de la joventut es tradueix 

en l'ESTRATÈGIA VALENCIANA DE JOVENTUT - EVJ, construïda en la 

seua integració en la política general d'atenció a les persones, sent 

una peça rellevant per a la cohesió social i un element actiu d'equilibri 

i equitat territorial. A més de les ja citades, l'estratègia de Joventut es 

veu enfortida per la Llei de Polítiques de Joventut 15/2017, que 

afavoreix l'empoderament de les persones joves per a incidir en 

l'acció pública i en tots aquells aspectes que són determinants per al 

seu desenvolupament personal i la seua actuació com a ciutadans i 

ciutadanes de ple dret. I també la consideració a l'Estratègia 

Valenciana d'Infància i Adolescència 2022-2026, recentment aprovada 

pel Consell el 26 de novembre de 2021. 

La Regidoria de Joventut impulsa el seu I Pla de Joventut 2022-2025 

dirigit a transformar la realitat per a donar resposta a les necessitats 

explícites i implícites de les persones joves que habiten, interactuen i 

viuen des de realitats molt diverses, en el nostre municipi. 

L'objecte del nostre impuls a les polítiques municipals de joventut serà 

el de garantir l'existència de recursos i entorns adequats perquè la 

condició juvenil es puga transitar amb plenitud d'opcions i capacitats. 

Les persones joves han de poder aprendre, intervenir amb fluïdesa en 

el seu entorn social, experimentar en tots els camps del seu interés i, 

en conseqüència, ha de poder prendre decisions en llibertat i 

desenvolupar projectes que tendisquen a donar respostes a les seues 

necessitats, inquietuds i interessos. 

Els eixos principals del I Pla Jove Borriol 2022-2025 ha sigut resultat dels 

processos participatius i de les consideracions dels i les joves i agents 

clau del territori a través de l'anàlisi de realitat i el compliment de les 

enquestes de recollida d'informació. 

El Pla conté un conjunt d'actuacions plurianuals, integrades en l'EVJ, 

que hauran d'establir mesures relatives als àmbits específics en 

matèria de joventut, en interlocució directa amb les persones joves 

així com amb el col·lectiu de totes les persones professionals 

implicades en l'àmbit de la joventut. Segueix el següent esquema: 
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Cadascun dels eixos del pla s'estructura en línies de treball amb 

objectius específics i operatius a aconseguir, materialitzats i 

conceptualitzats en mesures d'actuació. Cadascuna d'aquestes 

mesures d'actuació seran originades d'entre els protagonistes, entre 

ells principalment els joves del municipi, propostes sorgides d'entre 

les sessions de treball amb els grups focals o impulsors, en tallers 

oberts a la ciutadania per a l'elaboració col·lectiva de les propostes; 

també es donarà veu a les taules d'equips tècnics de diferents 

regidories o tècnics de programes municipals en vinculació amb el 

mateix pla. 

Les mesures d'actuació aniran encaminades al descobriment d'àmbits 

innovadors quant a ocupació, ocupacions verdes, cooperativisme, 

ocupacions vinculades al teletreball, treball virtual; accions de noves 

oportunitats per a joves, vivers d'empreses joves, formacions no 

reglades capdavanteres configurades com a nous jaciments 

d'ocupació; reinvenció d'espais i equipaments del municipi i utilització 

d'equipaments i recursos com a espais oberts i activitats en obert; 

nova creació d'espais d'assemblees i treballs en grup; ús d'espais 

vinculats al territori, empoderant valors històrics, patrimonials i 

mediambientals del municipi; models positius de mobilitat inter-nuclis 

de població dins del municipi, vincular la mobilitat a accions de salut; 

noves formes de participació ciutadana juvenil, desenvolupament 

integral de joves, accés a formacions i tallers d'empoderament i 

associacionisme; Accions d'educació en la participació, “Fòrums 

Jove”, vinculació amb el centre d’educació secundària de referència, 

la Secció d’Educació Secundària de l’IES Bovalar a Borriol, Centre de 

Formació de Persones Adultes, i la resta de centres educatius. 

Activitats d'oci educatiu, educar en valors i promocionar el voluntariat 

i el seu reconeixement de competències per als joves, etcètera; i 

quantes activitats sorgisquen dels espais de diàleg i trobada amb els 

joves i els participants vinculats a departaments i serveis de joventut, 

entroncades en els eixos del I Pla Jove Borriol i les línies estratègiques 

de les polítiques de joventut de l'IVAJ i la Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives.
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4. Línies estratègiques. Eixos i àmbits d'intervenció. Temporalització i Pressupost 

EIX 1: AUTONOMIA            
                                                                                   
Objectiu General:  
Oferir a les persones joves un servei d’informació, assessorament i orientació que esdevingui facilitador dels processos de transició de les persones joves cap a la vida adulta, coordinant totes les 
actuacions que des dels diversos departaments es realitzen vinculades amb àmbits que configuren l’eix d’Autonomia: educació, ocupació, habitatge i mobilitat. 
 
Àmbit: EDUCACIÓ 
 
Objectius Específics: 

● Acompanyar i assessorar en els processos educatius de transició d'etapes vitals 
● Treballar per a l’impuls de projectes que fomenten l’èxit educatiu al municipi. 
● Fomentar l’educació des de la multiplicitat de contexts socioeducatius 
● Complementar la trajectòria educativa de la població juvenil fent possible l’aprenentatge al llarg del seu desenvolupament 
● Garantir l’equitat i l’atenció a la diversitat en el procés d’ensenyament i aprenentatge 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Assessoria d'orientació 
acadèmica i professional  
 

Servei especialitzat per orientar els joves estudiants de forma personalitzada i gratuïta, sobre 
les diverses opcions de futur en el món acadèmic. Incloent campanyes per a millorar 
oportunitats acadèmiques o professionals. 

    € 

Xarxa d’orientació Pretén promoure i facilitar la coordinació i la cooperació entre els diferents serveis, entitats, 
agents i centres d'ensenyament secundari i postobligatori que intervenen en els processos 
d'orientació, formació i inserció dels joves, per tal de facilitar la seua transició de l'escola a la 
vida activa. 

    € 

Jornada d'orientació JOVE 
JOjoveAP 

Jornada d’orientació acadèmica i professional per a l'alumnat de 4rt d'ESO per tal de conéixer 
l'oferta dels cicles formatius de grau mitjà i les seues sortides professionals. (Testeig d’oficis) 

    €€ 



 

 13                                                    I Pla Jove — Borriol 2022-2025 

 acadèmica i professional  
 

Jornada d'orientació acadèmica i professional on professionals de les diferents universitats i 
dels instituts d'ensenyament secundari que imparteixen cicles formatius de grau superior 
faciliten informació, orientació i assessorament als estudiants de batxillerat, sobre els cicles 
formatius de grau superior sobre els estudis universitaris, i les seues sortides laborals i 
professionals. (Mentoring) 

    €€ 

 
TAULA D’ INTERÉS FP -  
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL  

Enquesta de participació activa:  quina especialitat de FP creus que té futur en Borriol? 
Sistema de participació per a determinar de manera conjunta FP a SES Borriol. Promogut amb 
SES Borriol i amb joves, empresaris, administració Local i Autonòmica de la GVA.   

    € 

Taula estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a 
l’entorn local, amb l’objectiu principal de fomentar la formació professional i la plena inserció 
laboral i professional dels joves del municipi. Formats al municipi per a treballar en el municipi.  

    €€ 

Programa de Mentoring 
professional 

Desenvolupament de programes de Mentoring professional des de la perspectiva educativa, 
pedagògica i social. Amb aquesta, s’afavoreix i reforcen les competències necessàries pel 
desenvolupament professional dels joves a través de l’acompanyament i modelatge. Al 
mateix temps es dóna un rendiment social, al capital de coneixement de professionals que 
treballen o viuen en el nostre municipi. Per altra banda, és reforça una xarxa relacional que 
enforteix la comunitat. 

    € 

Dinamització als instituts Foment de projectes de dinamització als instituts, amb estudiants, delegats, consellers i 
docents. Participació en la Xarxa Jove IVAJ (Corresponsals, Alumnat Actiu...), xarrades en 
tutories, accions interinstituts, informació, formació, etc.  

    € 

Tallers de suport a la 
promoció de l’èxit escolar 
(ESO) 

Acció de suport al procés d’aprenentatge dels joves fent un seguiment i acompanyament 
intensiu de les seues tasques escolars. En col·laboració SES i EEIIA. 

    €€€ 

Programa de formació i 
motivació “Escola de 2ª 
oportunitat” 

Tallers de Motivació i Formació per a joves (16-21 anys) sense acreditació en E.S.O. que permet 
assolir les competències de formació bàsica i professional per continuar l'itinerari formatiu i/o 
laboral. Retorn al sistema educatiu a través de proves lliures de E.S.O., proves d’accés a F.P. i 
Proves de certificació de Competències clau de Labora. En col·laboració amb FPA Borriol.  
 

    €€€ 
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Sales d'estudi Consolidació del projecte de sales d'estudi permanents a l'Espai sociocultural Els Llavadors. 
Les sales es conceben com a espais de suport a l’estudi individual i l’estudi en equips de 
treball. Ampliació d’horaris en època d’exàmens, obertura i funcionament autogestionada 
pels joves… 

    € 

Projectes d’ APS L'aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i 
de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen 
tot intervenint sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Promou, 
organitza i dona suport a les propostes. En col·laboració amb la universitat. 

    € 

Fòrum de Treballs de 
Recerca 

Treballs de recerca, exposició pública i mostra de treballs de recerca de batxillerat, adreçada 
a l'alumnat i altres membres de la comunitat educativa així com a la població en general. 

    € 

Coordinació d'activitats 
educatives i serveis 
socioeduc. 

Catàleg d'activitats que s'ofereixen als centres, organitzades per diferents departaments i 
d'altres institucions adreçades a la comunitat educativa per tal de complementar l’oferta 
socioeducativa. 

    € 
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EIX 1: AUTONOMIA                                                                                              

Objectiu General:  
Oferir a les persones joves un servei d’informació, assessorament i orientació que esdevingui facilitador dels processos de transició de les persones joves cap a la vida adulta, coordinant totes les 
actuacions que des dels diversos departaments es realitzen vinculades amb àmbits que configuren l’eix d’Autonomia: educació, ocupació, habitatge i mobilitat. 
 
Àmbit: OCUPACIÓ 
 
Objectius Específics: 

● Millorar les eines per a l’accés a l’ocupació (suport, tutorització, recursos sociolaborals, etc.) 
● Mantenir les subvencions Labora per a la contractació per part de l’Ajuntament de persones joves del municipi en situació d’atur. 
● Estudiar les necessitats formatives de les empreses de l'entorn pròxim per a coordinar accions d'accés d'ocupació a joves." 
● Fomentar un treball conjunt amb les empreses per afavorir la contractació i promoció de persones joves. 
● Implicar a empreses del entorn en experiències de Testeig i Mentoring amb joves 

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Servei d'informació i 
assessorament sobre 
ocupació 
 
 

Informació, assessorament i acompanyament als i les joves, de manera individual o grupal, per 
a la inserció laboral o l'accés a altres recursos ocupacionals, programa de 
capacitació, d’experienciació, mobilitat nacional i internacional. Reforçar i ampliar el treball en 
xarxa, a partir de la relació amb professionals de l'àmbit educatiu, de joventut, i altres dispositius 
sociolaborals, per a identificar els recursos d'orientació, formació i ús de l'entorn pròxim. 
Seguiment del Pla de Garantia Juvenil Plus 2021-2027 de treball digne per a persones joves. 
Accions de divulgació, a partir de l'elaboració de materials específics i participats amb els 
usuaris. 

    € 

Programa Referents 
d’ocupació per a joves 

Programa amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del 
sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. A través del treball en xarxa i transversal 
dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més 
adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove. 

    €€ 
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Iniciatives formatives per 
a la ocupació 

Facilitar l’accés i participació dels joves en formacions, tallers i xerrades sobre ocupació. 
Programes d'accions o cicles trimestrals centrats en habilitats i competències, creant materials i 
reculls informatius adreçats als i les joves amb descripció i recursos de com assolir-les.  

    € 

Club de feina 
Espai Autogestió  
Ocupació Jove 

El  Club de Feina ofereix un espai integrat de recursos, organitzat i dinamitzat, en el que es  
desenvolupen activitats de recerca de feina, orientació i formació amb la finalitat d’incrementar 
l’autonomia personal per a millorar l’ocupabilitat de les persones participants. 

    €€ 
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EIX 1: AUTONOMIA   

Objectiu General:  
Oferir a les persones joves un servei d’informació, assessorament i orientació que esdevingui facilitador dels processos de transició de les persones joves cap a la vida adulta, coordinant totes les 
actuacions que des dels diversos departaments es realitzen vinculades amb àmbits que configuren l’eix d’Autonomia: educació, ocupació, habitatge i mobilitat. 
 
Àmbit: HABITATGE 
 
Objectius Específics:                                                   

● Informar i assessorar sobre els recursos públics d’habitatge i sobre els drets en matèria d’habitatge 
● Apostar per a la promoció d’habitatge públic de lloguer 

 
 
 
 

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Assessoria d’habitatge Servei gratuït d’assessorament per atendre demandes específiques sobre l’habitatge, més enllà 
de la informació genèrica d’ajuts i vies de recerca. Atenció especial per a l’assessorament i 
derivació als centres especialitzats vinculats a habitatge.  

    € 
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EIX 1: AUTONOMIA   

Objectiu General:  
Oferir a les persones joves un servei d’informació, assessorament i orientació que esdevingui facilitador dels processos de transició de les persones joves cap a la vida adulta, coordinant totes les 
actuacions que des dels diversos departaments es realitzen vinculades amb àmbits que configuren l’eix d’Autonomia: educació, ocupació, habitatge i mobilitat. 
 
Àmbit: MOBILITAT 
 
Objectius Específics:                 

● Promocionar un model de mobilitat sostenible en els desplaçaments a la ciutat i entre els municipis 
● Facilitar la mobilitat de les persones joves que realitzen estudis superiors  

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Seguiment dels 
transports públics 

Contacte periòdic i mediació entre Joventut i Mobilitat amb la missió de facilitar l'adopció de 
mesures vinculades al transport públic que milloren les prestacions actuals d'aquest servei amb 
relació a les necessitats dels joves. Vetllar per l'atenció de les demandes detectades i les 
necessitats de mobilitat dels joves. Fer un seguiment de possibles utilitats de les línies noves: 
desplaçaments a la universitat, a Centres Comercials “La Salera” o a destins d’estiu com la platja o 
el pobles de l’entorn. 

    € 

Bicicleta i bicicarrers Promoció de la xarxa de carril-bici al municipi, atenent amb especial cura els recorreguts i itineraris 
vinculats amb les urbanitzacions i els nuclis disseminats. Connexió segura dels itineraris / carrils bici 
que segueixen els joves (a centres d’ensenyament, zones verdes, espais de trobada, equipaments 
esportius, piscina i altres). Elaboració amb els joves d’un mapa de zones d’aparcament per a 
bicicletes, i altres rodes. Organitzar tallers per a la reparació de bicicletes o d'altres temàtiques 
pràctiques, i vinculat al programa de medi ambient, promoure sortides per terme municipal amb 
aquest mitjà. Realització de consultes participatives sobre les necessitats de serveis “biciborriol”. 

    €€ 

Sobre rodes – altres 
usos o mitjans 

Conéixer i vetllar per l'ús adequat i segur dels joves que fan servir el patinet, l'skate, o els patins 
per desplaçar-se o com a activitat d'oci. 

    € 

Espais peatonals Fomentar espais per als vianants lliures per a l’ús dels joves.     € 



 

 19                                                    I Pla Jove — Borriol 2022-2025 

 

EIX 2: OCI, LLEURE, ESPORT I CULTURA 

Objectiu General: 
Garantir una oferta d’oci, lleure i cultura àmplia i diversa adequant aquesta als diferents horaris i temàtiques d’interés d’acord amb les característiques dels i les joves. De la mateixa manera, cal posar 
a l’abast de les persones joves els recursos necessaris per a iniciar-se com a creadors en els diferents llenguatges artístics i formant espectadors crítics. 
 
Àmbit: CULTURA 
 
Objectius Específics: 

● Potenciar la participació de les persones joves en la programació i l'accés a l’oferta cultural de la ciutat 
● Ampliar el suport a persones joves com a creadors, generant xarxes i plataformes de difusió i exposició de les seues obres 
● Ampliar la formació vinculada a la creació artística, la creativitat i l’expressió artística 
● Facilitar sinergies amb organitzacions o entitats en pro de la Cultura (Universitats, Centres d’Investigació,...) 
● Promocionar la cultura “de la terreta”  i la cultura popular 

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

ACTIVITATS 
CULTURALS 

Celebració de Jornades Culturals y de Jornades “Nit de l’Art” o Borriol MAP: Música, Art i Paraula. 
Realització d'activitats artístiques al voltant de la celebració de la Nit de l’art.  

    €€ 

Formació en Cultura Cursos, xarrades i tallers que configuren l'oferta formativa vinculada a la cultura. Les propostes 
formatives poden tindre formats diversos, des de cursos de durada trimestral, a monogràfics d'1 a 3 
sessions, o xerrades puntuals. Programar especificant el grup d'edat juvenil al que va dirigit. 

    €€ 

Patrimoni i cultura 
jove 

Oferta d'activitats culturals i educatives des de patrimoni, com les visites guiades, amb propostes 
dirigides a joves, com a propostes culturals. Suport a la difusió patrimonial i coordinació per als 
treballs de recerca de joves. 

    € 

Cicle de CINEMA 
cultura 

Propostes de realització de cicles de Cinema o Videofòrums relatius a les temàtiques més 
significatives per als joves al llarg de l’any.  

    € 
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EIX 2: OCI, LLEURE, ESPORT I CULTURA 

Objectiu General: 
Garantir una oferta d’oci, lleure i cultura àmplia i diversa adequant aquesta als diferents horaris i temàtiques d’interés d’acord amb les característiques dels i les joves. De la mateixa manera, cal posar a 
l’abast de les persones joves els recursos necessaris per a iniciar-se com a creadors en els diferents llenguatges artístics i formant espectadors crítics. 
 
Àmbit: Lleure  
 
Objectius Específics: 

● Promoure la participació dels joves en la programació d’activitats de lleure educatiu 
● Desplegar una oferta de lleure educatiu atractiva i accessible per a les persones joves 
● Intensificar la coordinació i la difusió de la informació de les entitats d’educació i formació en el lleure educatiu 
● Escoltar les demandes d’associacions juvenils del territori respecte de la vivència del seu lleure educatiu 

 

Accions Descripció  Temporalització € 

22 23 24 25 

Suport a les entitats de 
Lleure Educatiu 

Suport a l’activitat i el funcionament de les entitats de lleure Educatiu per facilitar la seua tasca 
educativa i garantir la seua qualitat. Fomentar la participació juvenil i de les entitats facilitant recursos, 
infraestructurals i recursos tècnics en les activitats que desenvolupen les entitats per als joves. 

    € 

Activitats de suport en 
períodes no lectius 
(temps lliure, vacacions, 
esplai,...) 

Gestió de la campanya d’estiu amb les diferents entitats que ofereixen activitats de lleure, culturals 
o esportives: campaments, colònies, casals, rutes, campus esportius, tallers de teatre, d’arts 
plàstiques, etc. S’inclou aquí coordinació del projecte municipal amb els departaments d’esports, 
cultura, educació, serveis socials i joventut.  

    €€€ 

Programes d’activitats 
extraescolars i 
complementàries 

El programa d’activitats extraescolars i complementàries vol facilitar l'accés dels joves i infants de 
la ciutat, de 3 a 18 anys, a les activitats d'estiu i/o extraescolars de lleure, esportives i culturals. Es vol 
garantir un accés universal, evitant que cap infant o jove quede exclòs/sa de realitzar aquestes 
activitats per motius econòmics o de caire social. 

    €€€ 
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EIX 2: OCI, LLEURE, ESPORT I CULTURA 

Objectiu General: 
Garantir una oferta d’oci, lleure i cultura àmplia i diversa adequant aquesta als diferents horaris i temàtiques d’interés d’acord amb les característiques dels i les joves. De la mateixa manera, cal posar a 
l’abast de les persones joves els recursos necessaris per a iniciar-se com a creadors en els diferents llenguatges artístics i formant espectadors crítics. 
 
Àmbit: OCI i  d'oci alternatiu i nocturn. 
 
Objectiu Específic: 

● Desplegar el projecte d’oci jove per edats o franges I als diferents punts i espais de joves del municipi. 
 
 
 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Agenda Jove És un recull de Joves que selecciona i aglutina les activitats del municipi d'interés juvenil, així 
com d’altres de proximitat. En coordinació amb joves de projectes com corresponsals o 
alumnat actiu.  Promoure una informació en format digital podent tenir altres vies de 
comunicació segons públics i el context de difusió. Afavoreix punts de trobada als diferents 
equipaments on es desenvolupen les activitats i /o accions. 

    € 

Marca “Espai Jove” 
(no és un lloc físic sinó un 
espai simbòlic, una 
filosofia de treball 
conjunt) 

Facilitar i promoure un grup motor de joves amb representants dels diferents projectes i 
equipaments municipals implicats en el disseny i execució de les accions marca “Espai Jove”. 
Aquest grup té una coordinació tècnica, des de Joventut, que dona visió i assessorament als 
cursos, xerrades i tallers que configuren l'oferta formativa, culturals i esportius de la ciutat. 
Detectar propostes per a oferir una programació estable i accessible capaç de respondre als 
suggeriments dels joves, programant amb grups diana, a iniciativa dels mateixos joves o 
obertes a propostes innovadores i diferents que puguen generar nous públics i noves 
dinàmiques relacionals. El grup pot estar obert a la participació d’entitats o d’iniciatives 
privades segons l’evolució del projecte. 

    €€ 



 

 22                                                    I Pla Jove — Borriol 2022-2025 

Punts de trobada Projecte de punts de trobada naturals als diferents equipaments del municipi on es 
desenvolupa alguna activitat i/o acció, ja siga de trobada lliure com d’activitat programada, 
convertint-se en una oportunitat per treballar amb els propis joves (dinamització juvenil)  i 
generar vincles amb els referents d’aquests equipaments, formant part de les diferents 
programacions i la possibilitat de generar de noves. Descentralitzar d’un únic espai  i donar la 
màxima versatilitat als espais i equipaments públics 

    € 

 Oci alternatiu i nocturn Programació puntual de caire trimestral on es desenvolupen activitats gratuïtes i de caire lúdic 
a diferents equipaments de la ciutat, adreçada a adolescents i joves a partir de 12 anys en 
horari de tarda-nit en uns caps de setmana concrets. L’oferta dona resposta als suggeriments 
recollits dels mateixos joves. 

    €€€ 
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EIX 2:  OCI, LLEURE, ESPORT I CULTURA 

Objectiu General: 
L’esport i la pràctica de l’esport a nivell local tenen una gran capacitat per fomentar la socialització i la cohesió social. Borriol és un municipi que ofereix un ampli ventall de possibilitats per practicar 
l’esport lliure i gratuït. Les polítiques locals de joventut han de continuar donant suport a l’esport lliure, especialment al de caire col·lectiu fomentant espais de relació i les eines que el faciliten com El 
Club Esport Jove, és un èxit, una aposta per a la pràctica de l'esport i les activitats lúdiques esportives en horari extraescolar, jugant un paper important en la prevenció socioeducativa, amb una fàcil 
accessibilitat i un preu simbòlic. 
 
Àmbit: ESPORTS  
 
Objectius Específics: 

● Ampliar els recursos esportius de lliure accés 
● Facilitar l’accés de les persones joves als equipaments esportius de pagament 

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

 Esport al carrer Foment d’accions esportives no competitives a l’aire lliure: patinatge, skate, escalada, bicicleta, 
instal·lació d'entrenament de carrer... Dinamitzant els espais ja existents per a la pràctica 
d’aquests esports, educant en el civisme en la seua pràctica i oferint una possible oferta de tallers 
amb els joves implicats. 

    €€ 

Borriol en ruta Dinamització d’una ruta d’activitats esportives al voltant de les instal·lacions del nucli urbà i 
connectant-les amb les instal·lacions de les urbanitzacions o nuclis disseminats. Vinculació 
d’activitats d’esport per a joves. 

    €€ 

 Patis oberts Promoció dels patis oberts dels centres d’ensenyament en horaris no lectius, per tal de facilitar 
l’accés dels joves que vulguen practicar esport de forma espontània i no necessàriament 
organitzada. 

    € 

 Esport i lleure Suport a la dinamització d’accions de lleure esportiu, desvinculades del funcionament habitual 
dels clubs i escoles esportives, amb un caire marcadament lúdic i obert. 

    €€ 



 

 24                                                    I Pla Jove — Borriol 2022-2025 

Esport i Salut  Fomentar activitats esportives i treballar de manera transversal aspectes de salut que preocupen 
als joves, com consums de tòxics, problemàtiques relacionades amb l’alimentació... a través de 
sessions sensibilitzadores dins de la programació esportiva 

    € 

Dinamitzar espais i 
equipaments per a 
l’esport 

Fomentar i estimular l’ús de les zones amb potencial esportiu del municipi, podem enumerar, 
entre altres coses, els patis oberts, els parcs: Sant Antoni i zona nova de Poblenou, la muntanya, 
l’entorn natural del riu i la Joquera, el parc de cal·listènia... Proposar o fomentar la creació de 
nous equipaments com  el skatepark, taules de ping-pong o jocs de taula pintats al carrer… 

    €€€ 

 
*Per a assolir aquests propòsits, resulta imprescindible la participació de les persones joves en el disseny i desenvolupament de les accions. Els 
projectes i actuacions vinculats a aquest eix han de configurar una plataforma des d’on promocionar i fer difusió de les activitats ja existents, 
visualitzant accions individuals, de grups no formals o d’entitats, acostant els joves a la vida associativa d’àmbit cultural i de lleure, etc. Igualment, cal 
desenvolupar un oci alternatiu a l’oci de consum generant joves actius amb capacitat crítica i implicats en el desenvolupament de la seua comunitat. 
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EIX 3: SALUT i BENESTAR EMOCIONAL 

Objectiu General: 
Implementar accions en tots els vessants que faciliten i promocionen la salut entre els joves, especialment en Benestar Emocional (en matèria de gestió emocional i salut mental), Salut Afectiu-Sexual i 
hàbits de vida saludables (alimentació i esport), tot allò 
per garantir una vida sana i promoure el benestar i fomentar la qualitat de vida. 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Assessoria e  Informació 
i Orientació Emocional 
JOVE 
 
“AIOE JOVE” 

Servei d’orientació i assessorament emocional / psicològic  adreçat a adolescents i joves. 
Consulta oberta, confidencial i gratuïta, de lliure accés als joves per a l'atenció i assessorament 
en relació amb la sexualitat, les relacions personals i sexuals, els hàbits en l'alimentació, consum 
de substàncies addictives i l’ús de dispositius electrònics per assessorar sobre els riscos que 
impliquen determinats consums o comportaments. Amb la intenció de fomentar hàbits de vida 
saludables. 
Coordinació amb els programes de mesures alternatives a les sancions imposades a joves pel 
consum de drogues o alcohol a la via pública, o per altres motius. Accions de derivació als 
centres d'atenció especialitzada. Atenció en línia o presencial amb necessitat cita prèvia. 

    €€€ 

PROVA’T Experiències de Creixement personal per a joves. Sessions i Tallers oberts, confidencials i 
gratuïts, de lliure accés als joves. Acompanyament psicològic gratuït integrat plantejat com una 
intervenció estratègica i breu amb l'objectiu de facilitar que adolescent i joves puguen trobar 
mitjans per desenvolupar processos de creixement i millora personal.  Amb perspectiva 
positiva, optimista, saludable i constructiva de l'ésser humà, parant atenció en les seues 
fortaleses i capacitat d'afrontament. 

    €€ 

Programa Adolescència 
cap als hàbits de salut 

Programa de promoció i educació de la salut i reducció de riscos adreçat als estudiants de 
secundària de la ciutat o a altres entitats amb programes educatius; en desenvolupament 
personal, afectivitat i sexualitat, hàbits saludables, conductes addictives, drets i deure de les 
persones consumidores i d'altres àmbits que es considere necessari o d'actualitat. En 
col·laboració amb entitats i ONGs de referència en les temàtiques a desenvolupar i amb el 
departament d’orientació de la SES de l’IES Bovalar a Borriol.  

    € 
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Campanyes de 
Sensibilització Salut i 
Benestar 

Campanyes de sensibilització obertes al conjunt del municipi en relació a la conscienciació i 
prevenció sobre: salut mental, sexualitat, LGBTI, drogodependència, hàbits saludables, etc. 

    € 

Compromís  
Sensibilitzador  Salut i 
Benestar a través de 
l’Esport 

Promoure la recerca d’un compromís entre tots els clubs, associacions, federacions esportives... 
del municipi per a la realització d’una jornada anual de portes obertes / fira d’esport,  per a 
motivar i captar a la població juvenil en la pràctica d’un esport al municipi. 

    €€ 

CICLES “PARLEM DE TU A 
TU” 
 

Tàndem de Sessions formatives i informatives de temàtiques vinculades a salut, salut mental, 
sexualitat, LGBTI, drogodependència, hàbits saludables i comportament juvenil... La 
metodologia implica el treball en dos nuclis o amb dos ulls: un expert treballa la mateixa 
temàtica amb la visió dels joves i la transmet als tutors, educador o mares i pares. I en la següent 
sessió de tàndem, l’expert treballa la temàtica amb els joves però des de la visió dels seus 
tutors, educador o mares i pares. 

    €€€ 
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EIX 4: TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Objectiu General:  
Garantir l’exercici de la plena ciutadania de les persones joves, tenint en compte criteris de participació i intervenció en l’esfera pública, d’igualtat de drets i oportunitats i de foment de la convivència. 
A través d’aquest eix es vol potenciar a la persona jove com a un element actiu i central de la societat actual i un motor de canvi i construcció de la societat del futur. 
 
Àmbit: PARTICIPACIÓ i ASSOCIACIONISME 
 
Objectius Específics: 

● Generar processos i espais de participació de qualitat 
● Optimitzar el suport a l’associacionisme juvenil i a les associacions o grups de joves no formals. 
● Fomentar seccions juvenils en les associacions presents en el municipi. 

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

 Espais participatius Estimular la participació en els Consells d’Infància i Consells de joventut, i en els òrgans de 
participació del municipi. Iniciar el contacte des de sisé de primària, ja que els membres 
dels consells d’infància poden ser nexe d’unió entre ambos consells. Facilitar la cooperació 
entre els consells i l’acompanyament i suport per conéixer els diferents espais de 
participació possibles. 

    €€ 

Fòrum JOVE Eina per a facilitar l’Educació en la Participació. Aprenem a participar participant. Per això cal 
abordar els processos de participació juvenil, entre ells el Fòrum Jove, com un mecanisme 
de participació, però també d’educació en la participació i de promoció de l’autogestió i 
organització juvenil com a via per plantejar una participació juvenil constructiva en les 
administracions. 
Fòrums temàtics, que es proposen a petició ciutadana, entitats o per convocatòria tècnica; 
mitjançant taules o comissions específiques quan ho requereix, des de Cultura, Serveis 
Socials, Educació, Igualtat, Sanitat, etc. i sempre baix el punt de mira de la realitat juvenil. 
Per exemple, es poden tenir en compte de forma puntual, com pot ser suggerir el disseny 
conjunt d'una pista del skatepark des de Joventut i Urbanisme, amb els joves, i des de 
participació es pot treballar el disseny de les activitats d'ODS (Ruta i Aula Oberta). La 
intencionalitat i voluntat és la d'incloure els joves com a col·lectiu específic en tots els 

    € 
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processos i espais que des de l’Ajuntament tracten temes que els afecten, generant 
estratègies concretes dirigides a facilitar la seua participació. 

Formació en Cultura de 
Participació Comunitària 

Actuacions destinades a promoure Educació en la participació i actituds actives entre els 
joves estimulant la seua implicació en els processos que els faciliten l'autonomia, 
l'organització associativa, el desenvolupament d’iniciatives no formals, etc. Determinar 
accions formatives anuals per a formar i informar sobre la Cultura de Participació. En 
col·laboració amb entitats com Diputació i la Universitat. 

    €€€ 

Cessió espais Sistema de cessió d’espais gratuït a associacions o col·lectius juvenils per a desenvolupar 
espais de treball o activitats concretes. Principalment en accions puntuals i en espais 
polifuncionals. 

    € 

Foment del treball en 
xarxa i apropament a la 
ciutadania 

Fomentar el treball en xarxa de les associacions, entitats i els col·lectius de joves, per a 
compartir experiències i recursos. Donar suport a les noves iniciatives i renovar les ja 
existents. 

    € 

Difusió d’iniciatives 
juvenils i Promoció de 
l’associacionisme 

Accions de difusió de les accions i activitats que duen a terme les associacions i col·lectius 
a través dels canals propis (xarxes socials, espai web, mailing), els grups de corresponsals 
o alumnat actiu.... 

    € 

Espai de Voluntariat Espai dedicat a promoure el voluntariat entre els joves del municipi. Posar en contacte amb 
les entitats i col·lectius de voluntariat. Donar a conéixer el recurs “RECONOCE” IVAJ (per a 
l'acreditació de competències a través del voluntariat) 

    €€ 
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EIX 4: TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Objectiu General: 
La necessitat d’adaptar la nostra societat a la diversitat, a la diferència i a noves formes de convivència, diferents de les actualment vigents. 
Contemplem la diversitat des d’una òptica àmplia, en la mesura que es produeix per raó de gènere, funcional, de procedència geogràfica, de cultura, etc. 
Lligat amb la diversitat es planteja especialment la qüestió Equitat i Justícia Social. 
La igualtat d’oportunitats entre home-dona, per a joves nouvinguts i per a joves amb diversitat funcional. 
Importància de la diversitat juvenil en el marc de la política de joventut que es desenvolupe. 
 
Àmbit: DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA 
 
Objectius Específics: 

● Afavorir la convivència positiva, la relació i clima que permet l’aprenentatge i el creixement juvenil 
● Conéixer el grau i qualitat de relació i cohesió per tal d’oferir eines útils i significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació. 
● Proporcionar assessorament i formació als agents clau que treballen amb joves  en estratègies i recursos per a l’atenció a la diversitat i la promoció de la convivència. 
● Generar discurs i recursos de sensibilització per promoure la igualtat i la prevenció de la violència masclista entre els joves 
● Contribuir a la millora de la convivència. 

 
 
 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Sensibilització en clau 
d’INCLUSIÓ 

Oferta d’activitats (tallers, xerrades, cinema fòrums, etc.) que s’ofereix a la guia de serveis 
educatius pels centres de secundària, per a treballar diversos aspectes relacionats amb la 
Inclusió i la  promoció de la Igualtat, Equitat i la Justícia Social. Amb la col·laboració de la 
Fundació Isonomia (UJI) 

    € 

Solidaritat i cooperació 
 

Treball per sensibilitzar a la ciutadania jove en vers una cultura de la pau i la solidaritat, 
animant-los a adquirir una posició activa, eina fonamental per a la construcció d'un món 
millor, més just i on imperen la igualtat i el respecte mutu entre les persones. En col·laboració 
amb entitats de referència.  

    €€ 
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Convivència i Mediació - 
Suport a les iniciatives 
de la SES Borriol  

El programa de Civisme i convivència desenvolupa projectes i actuacions per al foment 
d’una ciutadania activa i reflexiva, i genera, així, una cultura de convivència pacífica i solidària. 
Les diferents accions que es duen a terme tenen com a objectius aconseguir una millora 
constant de la convivència entre l’alumnat dels centres d'educació secundària i que puga 
generalitzar-se a la seua vida en el municipi, amb els veïns i veïnes, a l’espai públic, etc. 

    € 

Servei Municipal de 
Mediació  

Servei de Mediació que contemple 3 línies d'actuació: Prevenció – Formació; Informació – 
Divulgació; i Intervenció. La Mediació amb joves es desenvolupa principalment en: qüestions 
familiars (conflictes generacionals i altres), conflictes relacionats amb l’entorn escolar i la 
comunitat educativa, conflictes relacionats amb àmbits educatius, socials, comunitaris o 
d'altres, com les mesures alternatives.  

    €€€ 
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EIX TRANSVERSAL: SOSTENIBILITAT 

Objectiu General:  
Adoptar i implementar polítiques i plans integrats per a promoure la inclusió, l'ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i  
l'adaptació a ell, així com la resiliència davant possibles successos o desastres. 
 
Objectius Específics: 

● Afavorir la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles. 
● Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles. 
● Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del nostre entorn. 

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Accions adherides al 
PROJECTE LIBERA 

Adhesió a les accions mediambientals del PROJECTE LIBERA, units contra la “basuraleza” és un 
projecte creat per l'ONG ambiental, SEO/BirdLife, en aliança amb Ecoembes, l'organització 
mediambiental sense ànim de lucre que promou l'economia circular a través del reciclatge 
dels envasos per a alliberar la naturalesa de fem. 

    € 

Empoderament dels 
paisatges  

Posar en valor i recuperar els espais oberts i els usos tradicionals del paisatge del nostre entorn 
natural per aconseguir un entorn serè, amb zones agrícoles, de muntanya, de bosc. Potenciar 
l’agricultura ecològica i col·lectiva (km 0).  

    € 

 
 
Biodiversitat 

Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar la 
recerca, per  perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la valoració, 
l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania. 

    €€ 

Desenvolupar programes de conservació de la biodiversitat per preservar i millorar la riquesa 
d’espècies i hàbitats, vetllant per la flora i la fauna autòctones, i evitant la introducció d’espècies 
invasores, amb la col·laboració de tothom. Impulsar programes de custòdia del territori. 

    €€ 

 
 

Promoure i optar per una mobilitat segura, sostenible i activa, augmentant els desplaçaments 
realitzats en modes no motoritzats. Fomentar la mobilitat a peu augmentant, ordenant i 
millorant la superfície destinada als vianants i proporcionant més informació i senyalització; 

    €€€ 
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Movilitat Sostenible per 
a la socialització juvenil 

també per als més petits, amb la implantació i la millora dels camins escolars. Aconseguir que 
tant el municipi com el terme siguen entorns amables i segurs per a la bicicleta, amb facilitats 
per circular també entre els més joves, i ampliar així la seua socialització i convivència entre 
nucli urbà i nuclis disseminats. 

AGENDA 2030 y ODS Estendre la cultura de la sostenibilitat, liderada pels  joves, a  tota la ciutadania. Avançar de la 
informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. 
Identificació i referència amb l’AGENDA 2030 i els ODS.   

    €€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33                                                    I Pla Jove — Borriol 2022-2025 

EIX TRANSVERSAL: INFORMACIÓ (CIJ) 

Objectiu General:  
La informació i les seues derivacions en forma de comunicació de qualsevol tipus, d'assessorament i orientació especialitzada,  
esdevé una eina fonamental per al desenvolupament de les potencialitats dels joves en igualtat 
d’oportunitats i superant els condicionants per raó de la situació social, econòmica o cultural de cadascun d’ells. 
La informació com a eina fonamental de  totes les estratègies del Pla Jove: 
proximitat, acompanyament, comunicació i qualitat. 
 
El Centre d'Informació Juvenil és la porta d'entrada del Jove a l'Ajuntament.  
Un servei integral per a joves on s’oferisca resposta a tots els dubtes que poden tenir. El CIJ és el primer pas del recorregut dels 
objectius del Pla Jove: donar autonomia als joves i acompanyar-los fins l'assoliment dels seus propòsits. Assoliran 
la seua autonomia mitjançant la informació: completa, exhaustiva, ben tractada i orientada a les seues 
necessitats.  
 
Objectius Específics:  

● Generar llenguatge i continguts actuals i innovadors per a informar 
● Generar i consolidar espais informatius de referència, tant físics com virtuals (Centre d’Informació Juvenil) 
● Consolidar la tasca de joves referents com a agents informatius de les activitats i recursos de Joventut 
● Donar visibilitat a referents joves positius i els seus projectes 

 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Centre d'informació 
Juvenil CIJ 

Atenció al públic, autoconsulta, hemeroteca, equips informàtics, zona expositiva, cartelleres, 
cessió d'espais, i atenció individualitzada i confidencial als usuaris. Carnets Juvenils. Existència 
d'un dinamitzador/a juvenil. 

    € 

Carnet Jove És un programa per a joves entre 14 i 30 anys, que facilita el seu accés a descomptes i 
avantatges de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, consum, transport i similars. Es desenvolupa 
conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països d'Europa que 
conformen l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA). Hi ha dues modalitats: Targeta 
Clàssica i Targeta Financera. En totes dues modalitats porta integrat el Carnet d’Alberguista 
amb tots els seus descomptes i avantatges afegits.  

    € 



 

 34                                                    I Pla Jove — Borriol 2022-2025 

Informació a les xarxes Eina de difusió i comunicació on line. Plataformes com Facebook, Twitter i Instagram han 
esdevingut un canal de comunicació imprescindible per als joves, per tant la presència del 
servei a les xarxes és una estratègia bàsica en la metodologia diària. La gestió quotidiana dels 
diferents suports on line, implica l’especialització d’un/a dinamitzador/a juvenil en aquestes 
tasques de comunicació. 

    €€ 

Plataformes WEB 
 

Informació sobre PLA JOVE I ESTUDIS D’ANÀLISI DE REALITAT JUVENIL DEL MUNICIPI. Guia de 
recursos juvenils on line. Manteniment dels recursos en línia i dels derivats de les actuacions 
adreçades a joves des de la pròpia administració, el món privat o en el món associatiu. 
Informació sobre instituts, equipaments esportius, biblioteques, sales d’estudi, centres culturals 
i esportius, associacions juvenils, culturals, socials, grups no formals, entitats de lleure, 
bloggers. 
 
 

    € 
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EIX TRANSVERSAL: COMUNICACIÓ 

Promoure un Pla de Comunicació XarxaJove_Borriol que permetrà disposar d’una eina capaç de generar 
connexió entre els joves i les polítiques municipals del municipi. 
 
La comunicació ofereix oportunitats de diàleg i d’interacció, tant entre els joves i l’administració, com entre els mateixos joves. 
Pla de Comunicació XarxaJove_Borriol ha de vetllar perquè la informació que s’ofereix als joves siga fiable, rellevant, comprensible i accessible. 
 
L’entorn digital actual entre les persones joves facilita la iniciativa juvenil d’un projecte de “XJ_Borriol en digital”. 
Requereix una activitat i presència al món digital, tenint una vivència i participació en una part tan important de la seua realitat relacional. 
 
Per altra banda, el Pla de Comunicació XarxaJove_Borriol ha de tenir el valor afegit d’anar més enllà de la informació i els 
recursos institucionals i oferir continguts i informació externa que siguen d’utilitat per orientar i facilitar 
l’accés a altres serveis, recursos o activitats destinades a joves. 
 
Objectius Específics: 

● Establir una comunicació eficient i atractiva amb les persones joves del municipi, definint una estratègia comunicativa i establint canals diversos d’acord amb les diferents realitats i perfils dels 
i de les joves 

● Desenvolupar un Pla de Comunicació XarxaJove_Borriol que defineix l’estratègia dels àmbits de la informació i la comunicació juvenil. 
● Dotar al projecte d’un equip mixt de joves impulsors de comunicació i joventut digital 
● Implicar els agents de joventut i comunicació del territori en el Pla de Comunicació i en l'estratègia comunicativa. 

 
 

Accions Descripció Temporalització € 

22 23 24 25 

Plataformes WEB Portal web que serveix com a eina de comunicació consensuada per a la difusió, la promoció 
i l’utilització preferent dels joves. L’eina promou i difon informació d’utilitat per als joves, les 
xarxes socials i altres projectes. Informació sobre el Pla de comunicació XarxaJove_Borriol. 

    €€ 

Allò que no es visibilitza, 
no es fa 

Construcció d’un espai a la web per donar visibilitat i difondre accions protagonitzades pels i 
les joves, així com joves referents d’accions proactives i positives front a la joventut del 
municipi. Finestra de Bones Pràctiques Juvenils. Promoure entre els joves la presentació de 
bones pràctiques en les convocatòries que duga a terme l’IVAJ. 

    €€ 
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Informació a les xarxes 
 

Eina de difusió i comunicació en línia. Plataformes com de xarxes socials han esdevingut un 
canal de comunicació imprescindible per als joves, per tant la presència del servei a les xarxes 
és una estratègia bàsica en la metodologia diària. La gestió quotidiana dels diferents suports  
en línia, implica l’especialització d’un/a dinamitzador/a juvenil en aquestes tasques de 
comunicació. 

    € 

Pla de Comunicació 
XarxaJove_Borriol 

Promoure l’elaboració participada d’un Pla de Comunicació XarxaJove_Borriol per a la 
comunitat juvenil del municipi. Realitzant processos participatius innovadors per a la creació i 
el desenvolupament del Pla de Comunicació, especialment en la seua variant digital.   

    €€€ 
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5. Avaluació i seguiment  

La posada en marxa del Pla Jove 2022-2025 té un marcat caràcter 

innovador i experimental en el territori. És per això que, al llarg dels 

seus quatre anys de vigència, la mateixa Regidoria de Joventut encara 

que responsable del desenvolupament i execució del pla, té entre les 

seues prioritats la visibilització de la transversalitat del mateix pla, a 

altres àrees municipals. L’objectiu serà incorporar en l'avaluació les 

mirades i les aportacions dels actors protagonistes d'aquest, que 

oferisquen seguiment, interés en la implementació de les mesures i 

que aporten i enriquisquen el pla. 

DESCRIPCIÓ DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT  

Per a assegurar una correcta aplicació de les mesures descrites en el 

Pla Jove, s'ha designat una Comissió de seguiment i avaluació, 

integrada per personal propi amb especial capacitació pertanyent als 

següents serveis i/o dependències municipals:  

● Presidència: Alcaldia-Presidència o membre de la corporació 

en qui delegue.  

● Vocalies representació política:  

• Portaveu de cadascun dels grups municipals 

constituïts, o membre de la corporació en qui delegue.  

● Vocalies funcionaris i tècnics municipals: 

• Tècnica Coordinadora Polítiques de Joventut 

• Tècnic/a Dinamitzadora de Joventut 

• Dinamitzadora Cultural 

• Coordinadora de SS SS 

● Secretaria de la Comissió  

Funcions de la Comissió  

A la Comissió se li assignen les següents funcions:  

1. Avaluació periòdica de la consecució de l’objecte del mateix 

Pla Jove.  

2. Seguiment de les accions per eixos així com realitzar les 

mesures necessàries que permeten previndre, detectar i 

corregir. 

3. Conscienciar i formar a la resta de personal municipal sobre la 

importància de dur a terme les mesures i accions del pla en 

col·laboració amb els departaments implicats.   

4. Elaborar una Memòria Anual comprensiva de les activitats 

realitzades per la Comissió en l'àmbit de la seua competència. 
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Règim de Reunions  

Amb caràcter ordinari la Comissió haurà de reunir-se, almenys, una 

vegada al quatrimestre per a conéixer dels assumptes que li són 

propis. A més d'aquestes reunions de caràcter ordinari, podrà reunir-

se en qualsevol moment amb caràcter extraordinari, quan algun dels 

seus membres així ho sol·licite a la persona encarregada de realitzar 

la Convocatòria.  

De cadascuna d'aquestes reunions s'elevarà la corresponent Acta que 

haurà de ser llegida i aprovada per tots els membres de la Unitat en 

la reunió següent a la celebració d'aquesta. 

Entre els principis que guien el model d'avaluació previst estan 

l’eficiència, l’eficàcia i l'impacte d'aquest. En el procés ajuden a donar 

ordre i sentit al control de les mesures, tenint en compte una variable 

fonamental dirigida a analitzar els recursos utilitzats en el propi 

desenvolupament del pla, quins mitjans, tant econòmics, humans i 

espacials es programen per a la correcta execució de les accions.  

En aquest darrer aspecte, és necessari comptar amb espais 

diferenciats on es puga recollir la perspectiva tècnica de l’avaluació 

del Pla, la política i, també, l’expressada per les mateixes persones 

joves. 

 

Entenem el principi d'eficàcia del d’aquest pla a la capacitat o el nivell 

de consecució de les metes i els objectius marcats en aquest. És a dir, 

el Pla Jove és capaç d'aconseguir allò que es proposa; servirà per a 

programar i calendaritzar de la manera més coherent possible les 

metes a aconseguir. 

L'eficiència vindrà marcada per la capacitat del mateix Pla Jove per a 

aconseguir mantindre un equilibri entre els recursos utilitzats i els 

assoliments aconseguits; és a dir posarà en relació les dues variables 

per a acabar sent un Pla eficaç perquè aconseguirà els nostres 

objectius, i eficient perquè el farà amb la major optimització dels 

recursos. 

I finalment l'impacte, l'avaluació dirigida al fet que les mesures 

plantejades tinguen un major abast i incidència en els grups als quals 

es dirigeixen, així com a la consecució dels objectius definits. Entenem 

que les nostres accions tindran un major impacte en la mesura que 

contribuïsquen a canvis positius i sostenibles en benefici de la 

comunitat. 

El model d'avaluació concorde a tot el disseny i implementació de les 

polítiques de joventut, prenent com a marc de referència l'Estratègia 

Valenciana de Joventut, pretén ser Participada, Transparent i 

Transformadora. 
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Un primer nivell d'avaluació serà l'avaluació de les condicions de 

vida de la joventut del municipi. Serà fonamental el seguiment i 

l’anàlisi de les dades sobre la situació concreta de la joventut, dades 

recollides sistemàticament i amb la periodicitat concreta necessària, 

perquè es puga mesurar la seua eficàcia i capacitat transformadora. 

Aquesta avaluació també ens donarà informació i generarà criteri 

sobre les prioritats d'actuació (dades relatives als habitants joves per 

edat, gènere, nacionalitat, nivell d'estudis, etc., creixement natural de 

la població jove, taxes d'escolarització per nivells, per tipus 

d'ensenyament, població activa, taxes d'activitat juvenil. Atur juvenil 

registrat, número i perfil d'usuaris de propis de joventut, número i 

perfil d'usuaris d'altres serveis, etc.). 

És important que el pla siga sensible al mesurament de la 

transversalitat, tan necessària i demandada des de les Polítiques 

Integrals de Joventut. Aquesta avaluació es concreta en la planificació 

conjunta, la participació efectiva i qualitativa, que es pot mesurar a 

través de registres d'activitat de reunions, trobades, grups de treball, 

assistència i participació, representació dels organismes, acords 

assolits i mesures proposades, nivells de cooperació transversal i 

percentatge d'aplicació, i la valoració de l'execució d'aquestes 

mesures, des de l'anàlisi qualitativa i subjectiva dels participants. 

 

L'avaluació de la participació, entesa en si mateixa com un procés, els 

professionals aniran acompanyant a les persones joves en 

l'assumpció de responsabilitats dins del mateix Pla, de manera que en 

el transcurs de la seua execució podran ascendir en l'escala de la 

Participació en la mesura que els atraga cadascuna de les mesures i 

actuacions del pla. 

Per a un bon seguiment i valoració de l'evolució del pla és necessari 

remarcar la generació d'alguns indicadors, que amb un control 

periòdic servisquen per a aquesta funció. Aquests serien alguns 

exemples: Índex d'eficàcia, Índex d'accessibilitat, Índex 

d'optimització d'equipaments municipals, Índex de prioritat de 

Joventut / Pla en l'agenda pública, Índex de participació juvenil i 

l'Índex de cooperació transversal. 
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En concret, referit al Pla Integral de Joventut es planteja diversos 

reptes quant a l'Avaluació i el Seguiment d'aquest. Considerem 

important destacar quatre moments en l'avaluació: 

 

1) Avaluació de l'estructura del Pla. Entesa com l'anàlisi de la 

pertinència per a posar en marxa el programa, si s'ha realitzat 

un diagnòstic, en aquest cas participatiu, transparent, de la 

situació de partida i una avaluació de necessitats i recursos. 

L'anàlisi del disseny, si els objectius estan clarament definits, 

són mesurables i identificables i si les actuacions són lògiques 

i coherents amb els objectius. 

 

2) Avaluació del procés. Valoració del grau d'execució de les 

activitats a través del seguiment o monitoratge de l'aplicació 

del pla i dels seus eixos, línies de treball i mesures d'actuació. 

Es tindran en compte avaluacions intermèdies per a aplicar 

correccions o mecanismes de millora i optimització del pla. 

 

 

 

 

3) Avaluació dels resultats. Tenint en compte les variables 

d'eficàcia, eficiència, cobertura, utilització de recursos, qualitat 

de la intervenció i satisfacció. 

 

4) Avaluació de l'impacte. Anàlisi dels efectes en l'entorn i anàlisi 

dels efectes a llarg termini. Avaluació del canvi en participació, 

canvi d'actituds, coneixements adquirits i la disminució de la 

prevalença o incidència dels problemes. També el seu 

impacte en altres àmbits o context d’aplicació, com altres 

municipis o l’àmbit d’investigació universitària dels processos. 
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6. Annex 

MARC NORMATIU 

El marc de les polítiques de joventut que recull el nostre Pla Jove, entre 

altres es basa en els principals estàndards EUROPEUS de qualitat en 

polítiques de joventut, aquests es descriuen a continuació: 

Un enfocament basat en drets de les polítiques de joventut urgeix als 

agents polítics a treballar en el compliment dels drets de la joventut a 

llarg termini, incloent el dret a la participació en la definició d'aqueixos 

drets i empoderar a les persones joves com a titulars d'aqueixos 

drets. 

Una política de joventut basada en l'evidència significa que el 

desenvolupament de tots els estadis de la política de joventut està 

basat en dades i investigació fiable, independent i significativa, a fi 

que aquestes polítiques reflectisquen les necessitats i les realitats de 

les persones joves. 

Aquest model implica que existeix coordinació entre departaments i 

organismes públics responsables de i treballant sobre les temàtiques 

que afecten la joventut, involucrant-se de manera conjunta en la 

creació, implementació i avaluació de les polítiques de joventut. 

Les polítiques de joventut participatives impliquen a tots els agents en 

totes les fases del cicle polític, des de la creació i la implementació fins 

a l'avaluació. Els agents clau són les organitzacions juvenils, les 

persones joves, i tota la resta de les organitzacions i els individus que 

influeixen i/o són afectats per les polítiques. 

La política de joventut multinivell significa que les polítiques de 

joventut són desenvolupades, implementades i avaluades de manera 

coordinada entre les diferents autoritats públiques. 

Hi ha disponibles recursos suficients en termes econòmics i humans 

per a les organitzacions juvenils, per als qui ofereixen el treball 

professional amb joves, així com per a les autoritats públiques, 

perquè desenvolupen, implementen i avaluen polítiques de joventut 

de qualitat. 

En definitiva, la política de joventut estratègica està basada en una 

estratègia general o un marc legal construït al voltant d'una visió a llarg 

termini d'un conjunt d'objectius quantificables, dotats de recursos i 

calendaritzats, amb grups destinataris identificats i una divisió clara de 

les responsabilitats entre les diferents autoritats públiques per a la 

seua implementació i avaluació. 

European Youth Fòrum, 2016. 8 estàndards per a una política de 

joventut de qualitat. Brussel·les: European Youth Fòrum. Recuperat de: 

http://www.cje.org/descargas/cje7612.pdf 
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Normativa Constitucional 

Constitució Espanyola, en el seu Article 9.2: “Encomane als poders 

públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de 

l'individu i dels grups en els quals s'integren siguen reals i efectives, 

remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i 

facilitar la participació de tota la ciutadania. Els poders públics han 

d'actuar positivament donant suport a l'avanç de la col·lectivitat cap a 

una societat més lliure, igualitària i participativa, que puga ser una 

realitat plena en el futur”. La Constitució en aquest article ja promou la 

participació de tots els ciutadans, ja que amb això s'empodera a les 

persones a lluitar per un futur millor i per les seues necessitats i 

demandes. Constitució Espanyola, en el seu Article 48: “Els poders 

públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de 

la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”. 

Aquest article fa referència a la participació juvenil de manera 

específica, per a la consecució d'un desenvolupament ple en tots els 

àmbits de la societat. 

Marc normatiu en la Comunitat Valenciana 

Seria pràcticament impossible enumerar per complet la normativa que 

afecta, parcial o totalment, a l'àrea de joventut. A més, el panorama 

normatiu no és un element estàtic, ja que canvia lentament d'acord 

amb l'evolució social i la detecció de noves necessitats a les quals 

donar resposta. Totes les lleis i decrets ací exposats, en major o menor 

mesura, regulen les tasques en l'àrea de joventut. Es realitza un breu 

resum de contingut de cadascuna d'elles per a així facilitar la seua 

comprensió i relació. 

El Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2022 (Pla Vics) de la 

Generalitat es presenta com una eina d'ordenació i direcció 

estratègica de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social 

vinculades al territori. Significativament es pretén impulsar la cohesió 

social al conjunt de la població per a garantir l'equilibri i l'equitat 

territorial des d'una visió integral i amb un model transversal 

d'intervenció pública molt arrelat al territori. La concreció pràctica del 

Pla VICS en l'àmbit de la joventut es tradueix en l'ESTRATÈGIA 

VALENCIANA DE JOVENTUT -EVJ-; construïda en la seua integració en 

la política general d'atenció a les persones, sent una peça rellevant 

per a la cohesió social i un element actiu d'equilibri i equitat territorial. 

L'estratègia de Joventut es veu enfortida per la Llei de Polítiques de 

Joventut 15/2017, que afavoreix l'apoderament de les persones joves 

per a incidir en l'acció pública i en tots aquells aspectes que són 

determinants per al seu desenvolupament personal i la seua actuació 

com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. 

Normativa específica de l'Institut Valencià de la Joventut i de 

Participació Juvenil 
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Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques 

integrals de joventut. Citant la mateixa normativa, la finalitat d'aquesta 

llei és “garantir que els i les joves puguen definir i construir el seu 

projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d'oportunitats.” 

Aquesta norma pretén establir les bases per a les polítiques de 

joventut, accions que hauran d'atendre la diversitat social, econòmica 

i cultural del nostre territori. Igualment, aquesta nova regulació 

persegueix garantir la participació i la corresponsabilitat de les 

persones joves en la presa de decisions de la nostra comunitat i 

fomentar al màxim els espais de trobada i debat. 

Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell pel qual es desenvolupa 

reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de Joventut de 

la Comunitat Valenciana. Aquesta normativa es concep com un 

desenvolupament de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la 

Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana. No obstant això, 

aquesta llei va ser derogada per la Llei de Polítiques Integrals de 

Joventut. De moment, el Decret 86/2015 continua regulant qüestions 

com ara la formació en matèria d'animació juvenil a un nivell de detall 

que no es troba en la Llei 15/2017. Seria d'esperar que en un període 

relativament breu de temps es regularen les qüestions recollides en el 

Decret 86/2015 seguint les directrius de la nova Llei de Polítiques 

Integrals de Joventut, mitjançant el desenvolupament de nova 

normativa a aquest efecte. 

Decret 54/2019, de 5 d'abril, del Consell, d'aprovació del Reglament 

orgànic i funcional de l'Institut Valencià de la Joventut. Aquest decret 

sorgeix amb la finalitat d'adaptar el règim de funcionament de l'Institut 

Valencià de la Joventut a la nova realitat normativa. 

Fins a aquest moment, la normativa que estava en vigor era el Decret 

21/2003, de 4 de març, del Consell, mitjançant el qual es va aprovar el 

Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut 

(IVAJ). Era necessari, després de l'aprovació de la Llei 15/2017, de 10 

de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut, 

replantejar-se de quina manera l'Institut Valencià de la Joventut podia 

donar millor resposta a les noves necessitats normatives. 

Decret 63/2019, de 26 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 

54/2019, de 5 d'abril, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic 

i funcional de l'Institut Valencià de la Joventut. Modifica algunes parts 

del Decret anterior, en concret referents al Consell Rector i la Direcció 

General de l'Institut Valencià de la Joventut. A més, afig una disposició 

transitòria que regula algunes qüestions referents a la reorganització 

de l'estructura de l'Institut Valencià de la Joventut. 

Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties 

de la infància i l'adolescència. Es tracta aquesta d'una llei que pretén 

donar una nova orientació a les polítiques públiques dirigides a la 

promoció dels drets de la infància i l'adolescència del territori 
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valencià, fomentant de manera activa els drets de la Convenció de 

drets del xiquet. 

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a 

la infància i a l'adolescència. Aquesta llei recull diversos canvis 

respecte de normatives anteriors, que busquen garantir als i les 

menors una protecció uniforme en l'àmbit estatal, constituint una 

referència perquè les diferents comunitats autònomes desenvolupen 

la seua pròpia legislació en la matèria. 

Una altra normativa 

Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat. Aquesta 

Llei sorgeix amb la motivació de promoure la voluntarietat dels 

ciutadans i ciutadanes per a expressar el seu compromís amb entitats, 

organitzacions i altres vies que puguen satisfer els seus interessos. A 

més, obliga els poders públics a eliminar qualsevol possible obstacle 

present per a poder coordinar aquest voluntariat des de la flexibilitat.  

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals. L'objecte d'aquesta Llei 

orgànica és doble. D'una banda, es pretén aconseguir l'adaptació de 

la normativa espanyola al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, Reglament general de 

protecció de dades, completant les seues disposicions. D'altra banda, 

es busca també garantir els drets digitals de la ciutadania, seguint 

l'article 18.4 de la Constitució. 

Llei 23/2018, de 29 de novembre, d'igualtat de les persones LGTBI. 

Aquesta Llei s'origina amb la motivació de generar una base 

normativa que fomente una igualtat real per al col·lectiu LGTBI a tots 

els nivells: educació, salut, família, infància, adolescència, joventut, 

tercera edat, cultura, oci, esport, comunicació, treball, cooperació al 

desenvolupament, migracions, administracions públiques i forces de 

seguretat i d'emergències. 

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació 

Ciutadana de la Comunitat Valenciana. L'objectiu d'aquesta Llei és el 

de regular i garantir l'exercici del principi de transparència i el dret de 

lliure accés a la informació pública, fomentant la qualitat democràtica i 

la participació ciutadana en els assumptes públics. 
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