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Carta de la regidora de Joventut 

 

El Pla Jove d’Elx 2021-2025, que us presente a continuació, naix a conseqüència de les necessitats i les 
inquietuds que la joventut il·licitana presenta en aquests moments, amb l’objectiu de fomentar el 
desenvolupament integral del col·lectiu des de l’equitat, la solidaritat i la participació ciutadana activa. 
Per això, atesos aquests factors, hem volgut donar resposta i cobrir amb les eines precises totes les 
qüestions que ens han fet arribar. 

Aquest Pla s’ha enfrontat a una dificultat afegida en coincidir en el temps amb la crisi sanitària de la 
covid-19, que ens ha impedit eixir de les nostres llars durant llargs mesos, i que ha generat moments 
molt delicats, la qual cosa, al seu torn, ens ha obligat a replantejar-nos el procés i a allargar-lo més 
temps de l’esperat. 

Però no puc sentir-me més agraïda a tota la joventut del nostre municipi per la gran responsabilitat i 
el comportament exemplar que han tingut durant tots aquests mesos, més encara quan hem pogut 
veure la seua implicació en aquest projecte que tan atractiu els era. Han treballat i s’han esforçat en 
gran manera perquè, malgrat les circumstàncies, el Pla Jove haja pogut fer-se realitat. 

El Pla Jove ha sigut elaborat d’una manera participativa, transparent i transversal. 

Participativa, perquè volíem que foren les mateixes persones joves els qui ens digueren què 
necessitaven i per què. Conéixer els seus punts de vista sobre la realitat actual, el moment en què es 
trobaven i les seues necessitats, perquè el pla fora realista i atractiu. Per a comptar amb la veu i la 
participació de tot el col·lectiu juvenil de la ciutat vam posar en marxa diferents mecanismes. Vam 
crear una web específica, de la qual va nàixer el Grup Motor Jove, conformat per joves que han 
acompanyat i han dinamitzat el procés d’elaboració del mateix pla. Vam anar als IES i vam col·laborar 
amb diferents entitats juvenils per a arribar a un ampli sector de la joventut i recollir les seues 
aportacions. Amb tot això, hem aconseguit mantindre un diàleg constant amb les persones joves de 
tot el municipi durant totes les fases del procés. 

Transparent, perquè paral·lelament es va conformar una Comissió de Seguiment, un espai a través del 
qual l’equip tècnic i els grups polítics —tant en l’Equip de Govern com en l’oposició— han pogut 
realitzar el seguiment del procés, on s’ha donat compte dels avanços en el procés i les metodologies 
emprades, i on es van consensuar els eixos estratègics que guiarien l’elaboració del document, i 
realitzar d’aquesta manera un treball fonamental per a la redacció del Pla. 

Transversal, ja que totes i cadascuna de les àrees que conformen l’Ajuntament d’Elx estan involucrades 
amb la joventut i d’aquesta manera fem visible el compromís municipal que tenim, ja no sols de futur 
sinó també el treball realitzat fins ara, que és una prioritat de tota la corporació. S’ha treballat de 
manera coordinada amb totes les àrees municipals, especialment amb aquelles de major incidència en 
el sector jove: Ocupació, Educació, Igualtat, Esports, Sostenibilitat i Medi Ambient. 

Aquest Pla Jove compta amb altres objectius, d’una banda, complim amb el compromís electoral 
adquirit amb la nostra ciutadania, ja que era un compromís de govern, i per un altre amb la Llei 
15/2017, del 10 de novembre de Polítiques Integrals de Joventut i amb l’Estratègia Valenciana de la 
Joventut 2019-2023, afegint com no pot ser d’una altra manera, la nostra responsabilitat i prioritat 
amb la nostra població més jove. 
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El Pla és l’instrument que recull les mesures i les actuacions per a satisfer les necessitats i respondre 
les inquietuds. I és un document viu, subjecte a modificacions en funció dels resultats de l’avaluació 
contínua i dels canvis derivats de les circumstàncies de cada moment, que permet tindre una visió de 
conjunt de les polítiques municipals orientades a aquest sector de la població. 

Aquest document va d’acord amb la realitat identificada en el diagnòstic del qual deriven les prioritats 
i els objectius que guiaran l’actuació municipal. Al mateix temps que aspirem a aconseguir les metes 
que ens hem marcat, recollim els elements operatius, i conformem una eina per a la gestió de les 
accions juvenils. 

Amb tot això, el Pla Jove inclou els indicadors que ens permetran avaluar i mesurar el seu impacte en 
la població jove, així com fer un seguiment de les programacions, temps i recursos utilitzats. 

Finalment, vull mostrar el meu agraïment a totes i a cadascuna de les persones que s’han involucrat 
en l’elaboració d’aquest Pla Jove, que han expressat les seues opinions i les seues necessitats. 

Cal agrair de manera especial també totes aquelles associacions i entitats que han col·laborat en la 
posada en marxa amb la cessió dels seus espais i el seu compromís per fer realitat aquest projecte. 

D’altra banda, he de donar el meu agraïment a totes les àrees municipals pel compromís adoptat per 
a dissenyar i executar les polítiques juvenils en coordinació i transversalitat. 

Espere que aquest Pla Jove complisca les expectatives marcades i expresse una vegada més la decisió 
política clara i ferma de l’Ajuntament d’Elx d’incorporar el sector jove de la població en les polítiques 
municipals de la ciutat. 

 

 

 

Margarita Antón Bonete 

Regidora de Joventut 
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1. Introducció: missió valors, principis 

 

Arran del Pla de municipalització derivat de la Llei 15/2017, del 10 de novembre de Polítiques Integrals 
de Joventut i marcada per l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023, es va contemplar 
l’elaboració d’un pla de joventut a Elx. 

En el preàmbul de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut s’estableixen les directrius que hauran de 
regir les polítiques de joventut i que tenen com a fonament els següents principis: integralitat, 
transversalitat, proximitat, universalitat i igualtat. Mereix un esment especial la reivindicació de 
l’empoderament de les persones joves, tant en el disseny com en l’execució de les polítiques que els 
afecten, mitjançant la seua corresponsabilitat i participació, i també en l’adopció per part de les 
administracions d’una perspectiva intergeneracional no adultocentrista. 

L’elaboració d’aquest pla va començar a gestionar-se des de la Regidoria a partir de setembre de l’any 
2019, de manera participativa, integral, transparent, transversal, real i atractiva, perquè els i les joves 
puguen desenvolupar-se de manera personal i social, així com dur a terme els seus projectes de vida i 
expectatives, tant laborals com lúdiques o recreatives; garantint que les persones joves puguen definir 
i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats. Tal com especifica la 
Llei, pretenem establir les bases per a les polítiques de joventut, accions que hauran d’atendre la 
diversitat social, econòmica i cultural tot garantint la participació i la corresponsabilitat de Joventut en 
la presa de decisions i fomentar al màxim els espais de trobada i debat. 

El Pla Jove 2021-2025 és un projecte alineat amb l’Estratègia ELX2030 que promou un procés de 
transformació urbana fonamentat en la introducció efectiva del concepte de sostenibilitat en el 
desenvolupament del municipi en termes econòmics, socials, territorials i mediambientals i que 
transforme Elx en un territori sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital. 

Per a això, des de l’Ajuntament d’Elx a través de la Regidoria de Joventut, pretenem dur a terme totes 
aquestes bases per a crear una societat més justa, on les persones joves s’impliquen i tinguen un paper 
protagonista en el desenvolupament del seu entorn, que tinguen capacitat de participar i incidir en el 
funcionament de la societat aportant-hi la seua visió de la realitat. 

El Pla Jove 2021-2025 té com a finalitat transformar la realitat de les i dels joves per a donar resposta 
a les seues necessitats tant explícites com implícites des de les seues diferents realitats. Es concep com 
una eina per a garantir els seus drets i l’adequació de la política juvenil segons les expectatives 
percebudes, les necessitats recollides i les aportacions realitzades per la població jove. 

Per a això, realitzarem un acompanyament proactiu en cada fase del procés vital pretenent que es 
convertisquen en agents de canvi social amb la seua participació en tots els aspectes que els afecten i 
els preocupen i a través de l’empoderament que suposa assumir un paper en la ciutadania activa. 

Amb l’elaboració d’aquest Pla, busquem afavorir la involucració, la participació i el protagonisme del 
col·lectiu en la pràctica de propostes que contribuïsquen tant al seu desenvolupament personal com 
el de la ciutat en la qual resideixen.  
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2. Marc normatiu 

Internacional 

● Convenció dels Drets del Xiquet. Assemblea General de les Nacions Unides (1989) 

● Declaració de Lisboa sobre polítiques i programes relatius a la joventut. Conferència Mundial 
de Ministres de la Joventut (1998) 

● Joventut 2030: treballant amb i per als joves. Estratègia de les Nacions Unides per a la Joventut 
(2018) 

● Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Assemblea General de l’ONU 

● Pla d’Acció 2016-2021. Organisme Internacional de Joventut per a Iberoamèrica (OIJ) 

● Llibre Blanc de Polítiques Públiques de Joventut. OIJ, Pacte Joventut, Cooperació Espanyola i 
INAP (2018) 

Europeu 

● Estratègia Europea per a la Joventut 2019-2027 

● Llibre Blanc de la Joventut. Comissió Europea (2001) 

● Carta europea revisada sobre la participació de les persones joves en la vida local i regional. 

Congrés de Poders Locals i Regionals. Estrasburg (2003) 

● Pacte Europeu per a la Joventut. Consell Europeu (2005) 

● Conclusions del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats Membres, reunits en el si 

del Consell, sobre el foment de nous enfocaments en el treball en l’àmbit de la joventut per a 

descobrir i desenvolupar el potencial dels joves (2016) 

Estatal 

● Constitució Espanyola. Art. 9.2 sobre el principi d’igualtat material i Art. 48, sobre la participació 

de la joventut 

● Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Art. 25 

● Ordre del 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials per la qual es 

crea l’Agència Nacional Espanyola per a l’aplicació del programa comunitari “La Joventut amb 

Europa” 

● Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 

● Estratègia Joventut a Espanya 2020. Comissió Interministerial per a la Joventut 

Autonòmic 

● Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Art. 49.27.a 

● El Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022 (Pla VICS) 

● Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut 

● DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 

18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana 

● Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023  
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3. Elx jove en xifres 

Informació demogràfica global 

El municipi d’Elx té una població total de 234.7651 persones, una població que va en augment des de 
l’any 2015, segons les dades de l’INE2. En el conjunt de la població il·licitana, el nombre de dones 
censades és lleugerament superior al dels homes; concretament, en el municipi resideixen 117.366 
dones i 115.151 homes. 

En la localitat, la població jove suposa el 17,82 % de les persones censades, amb un total de 41.441 
joves que tenen entre 12 i 30 anys. Aquesta franja d’edat es correspon amb la considerada per la Llei 
15/2017, de 10 de novembre, de Polítiques Integrals de Joventut i l’Estratègia Valenciana de Joventut 
per a delimitar la població jove. 

Per al conjunt de població amb aquestes edats, el nombre d’homes registrat és lleugerament superior 
al de dones. Hi ha un total de 24.730 homes i 23.379 dones censades en el municipi. 

Taula 1: Població jove d’Elx3 

Anys Homes Dones Total 

Total 24.730 23.379 48.109 
 

En la taula 2 es distingeixen les dades en tres trams d’edat diferenciats: 12-18, 19-24 i 25-30 anys, on 
es pot apreciar com la població juvenil que més representada es troba en el territori és aquella entre 
12-18 anys, seguida de la població jove adulta, 25-30 anys, i per darrere quedaria la franja d’edat de 
joves entre 19 i 24 anys (vegeu taula 2). 

D’altra banda, la població estrangera que es troba registrada en el municipi suposa un total de 24.409 
persones (12.787 homes i 11.622 dones), que representen el 10,49% de la població total d’Elx. La 
procedència principal de la població estrangera censada segons el continent és Europa, 
comptabilitzant tant les persones de la Unió Europea comunitària com de la zona no comunitària 
(8.178 h.), seguida de l’africana (7.835 h.), l’americana (5.729 h.) i la població asiàtica i d’Oceania (2.667 
h.). 

La població jove de nacionalitat estrangera que resideix en el municipi ascendeix a 7.293 persones, 
representant el 17,59% de la població jove registrada en el municipi. Actualment, no es compta amb 
aquesta dada desagregada per edats, nacionalitat o procedència. 

                                            
1 Xifres oficials de la població resultants de la revisió del Padró Municipal a 1 de gener de 2020. 
2 Banc de sèries temporals, INE (2020): https://www.ine.es/consul/serie.do?s=DPOP619  
3 Observatori Valencià de la Joventut (2019). 
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Taula 2: Població jove per trams d’edat i sexe4 

Trams d’edat Total Dones Homes 

12 - 18 anys 18.176 8.859 9.317 

19 - 24 anys 14.304 6.947 7.357 

25 - 30 anys 15.629 7.573 8.056 

 

Gràfic 1: Població jove segons nacionalitat5 

 

Distribució territorial de la població 

La ciutat es divideix administrativament en 6 districtes: Centre-Altabix Nord (1), Centre-Altabix Sud (2), 
Carrús Est (3), Carrús Oest (4), Pla Nord (5) i Pla Sud (6), als quals se suma un seté que conformarien 
els territoris pedanis (7). 

Els districtes on resideix un nombre major de població entre 12 i 30 anys són Pedanies (7), seguit de 
Carrús Est (3) i Centre-Altabix Sud (2). En canvi, els districtes amb menys representació juvenil són 
Centre-Altabix Nord (1), seguit de Carrús Oest (4) i Pla Sud (6). Els districtes on major població jove es 
concentra coincideixen amb aquells on existeix un nivell més alt de població general (vegeu taula 3). 
Per altra part, els 3 districtes on menys població general resideix es corresponen amb els 3 on menys 
població jove es troba; encara que el districte Pla Sud és on menys població jove resideix, en canvi és 
el 3r amb menys població en relació a les dades del conjunt de població. 

Quant a la distribució territorial de la població jove estrangera registrada en el municipi, es troben 

                                            
4 Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Valencià de la Joventut (2019). 
5 Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Socioeconòmic i del Servei d’Estadística de l’Ajuntament d’Elx. 

Nacionalitat 
espanyola 
Nacionalitat 
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diferències en determinats districtes en comparació amb la població jove de nacionalitat espanyola. 
Els 3 districtes amb major població jove són Carrús Est (3) i Pedanies (7), en els quals també es troben 
el nombre més alt registrat de població estrangera entre 12 i 30 anys. No obstant això, crida l’atenció 
que en les Pedanies (7), que és on major població general i jove resideix, no és on més població 
estrangera es troba. Així mateix, el segon districte on resideix un major nombre de població estrangera 
és Pla Nord (5). D’altra banda, el districte Centre-Altabix Sud (2), que és un dels districtes on major 
població general i jove es troba, és el districte on es troba registrada un menor nombre de població 
jove estrangera. 

Taula 3: Distribució de població per districtes6 

Districtes Població total Població jove 
Població jove 

estrangera 

Districte 1 29.998 6.073 592 

Districte 2 33.466 7.022 574 

Districte 3 34.361 7.519 2.058 

Districte 4 29.890 6.094 844 

Districte 5 32.426 6.802 1.308 

Districte 6 29.229 6.299 858 

Districte 7 41.255 8.641 1.059 

Total 230.625 48.450 7.293 

 

Gràfic 2: Població per districtes7 

 

 

                                            
6 Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Socioeconòmic i del Servei d’Estadística de l’Ajuntament d’Elx. 
7 Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori socioeconòmic i del Servei d’Estadística de l’Ajuntament d’Elx. 
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Educació 

Del total de la població jove del municipi, entre 12 i 30 anys, actualment es troben cursant estudis 
d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Formació Professional un total de 16.774 
persones, 8.278 dones i 8.496 homes. Cal esmentar que no es tenen dades de població jove il·licitana 
matriculada en seus universitàries. 

El conjunt de persones matriculades en estudis d’ESO en centres educatius públics, concertats o privats 
tenen edats entre 12 i 18 anys; tan sols es troba 1 persona matriculada en ESO fora d’aquestes edats. 
Del total de població jove que cursa ESO (9.401 persones), l’11,30% té nacionalitat estrangera, un total 
de 1.047 persones matriculades (511 dones i 536 homes). 

Taula 4: Població matriculada en ESO8 

ESO Total Dones Homes 

Públic 7.887 3.846 4.041 

Concertat 935 456 479 

Privat 579 270 309 

Total 9.401 4.572 4.829 

 

Taula 5: Relació de població matriculada en ESO i nacionalitat9 

ESO Total 

Total 

espanyo

les 

Total 

estrange

res 

Total 

dones 

espanyo

les 

Total 

dones 

estrange

res 

Total 

homes 

espanyo

ls 

Total 

homes 

estrang

ers 

Públic 7.887 6.936 951 3.381 465 3.555 486 

Concertat 935 926 9 452 4 474 5 

Privat 579 492 87 228 42 264 45 

Totals 9.401 8.354 1.047 4.061 511 4.293 536 

 

A partir dels 14 anys es produeix la matriculació d’adolescents en els itineraris de cicles formatius. El 
conjunt d’adolescents matriculats per a aquest itinerari amb edats entre els 12 i 30 anys és de 4.797 
persones; a més, el 42,83 % de la població que cursa cicles formatius té entre 14 i 18 anys. 

                                            
8 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 
9 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 

mailto:juventud@elche.es


 

Ajuntament d’Elx, Regidoria de Joventut. Curtidors, 23- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 60. juventud@elche.es 

pàg. 12 

 

 

Taula 6: Població matriculada en cicles formatius10 

Formació 

professional 

Total Dones Homes 

Públic 3.123 1.343 1.780 

Concertat 1.375 721 654 

Privat 299 174 125 

Total 4.797 2.238 2.559 

 

Taula 7: Població de 14 a 18 anys 
matriculada en cicles formatius11 

Formació 

professional 

Total Dones Homes 

Públic 1.335 502 833 

Concertat 671 309 362 

Privat 49 26 23 

Total 2.055 837 1.218 

 

Del conjunt de joves matriculat en Formació Professional, la població de nacionalitat estrangera suposa 
el 9,56 % en aquest itinerari formatiu, amb un total de 224 dones i 235 homes (vegeu taula 8). 

Taula 8: Relació de població matriculada 
en cicles formatius i nacionalitat12 

Cicles 

formatius 
Total 

Total 

espanyo

les 

Total 

estrang

eres 

Total 

dones 

espanyo

les 

Total 

dones 

estrang

eres 

Total 

homes 

espanyo

ls 

Total 

homes 

estrang

ers 

Públic 3.123 2.826 297 1.213 130 1.613 167 

Concertat 1.375 1.226 149 633 88 593 61 

Privat 299 286 13 168 6 118 7 

Totals 4.797 4.338 459 2.014 224 2.324 235 

 

                                            
10 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 
11 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 
12 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 
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La matriculació en Batxillerat es produeix a partir dels 16 anys, i fins als 22 anys continua havent-hi 
joves matriculats en aquest itinerari. El total de persones del sector juvenil entre 12 i 30 anys 
(concretament, entre 16 i 22 anys) matriculades en estudis de Batxillerat en centres públics, concertats 
o privats puja a 2.596. Per al mateix any, el 92 % dels joves matriculats en estudis de Batxillerat té entre 
16 i 18 anys, un total de 2.393 persones. Quant a la població estrangera matriculada en Batxillerat, 

trobem 2.586 persones entre 16 i 22 anys, el 5,49 % del conjunt de les persones matriculades. 

Taula 9: Població jove matriculada en Batxillerat13 

Batxillerat Total Dones Homes 

Públic 2.092 1.215 877 

Concertat 341 182 159 

Privat 143 71 72 

Total 2.576 1.468 1.108 

 

Taula 10: Població de 16 a 18 anys 
matriculada en Batxillerat14 

Batxillerat Total Dones Homes 

Públic 1.916 1.131 785 

Concertat 335 181 154 

Privat 142 71 71 

Total 2.393 1.383 1.010 

 

Taula 11: Relació de població matriculada en Batxillerat, 
i nacionalitat15 

Batxillerat Total 
Total 

espanyola 

Total 

estrangera 

Total dones 

espanyoles 

Total dones 

estrangeres 

Total homes 

espanyols 

Total homes 

estrangers 

Públic 2.102 1.970 132 1.139 76 831 56 

Concertat 341 340 1 182 - 158 1 

Privat 143 134 9 65 6 69 3 

Totals 2.586 2.444 142 1.386 82 1.058 60 

Ocupació 

En prendre com a referència les dades de l’últim trimestre de 2019, la xifra total de persones 

                                            
13 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 
14 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 
15 Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat Valenciana (2020). 
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demandants d’ocupació en el municipi és de 22.94516. S’aprecia una bretxa significativa entre el 
conjunt de dones i homes d’aquestes edats que busquen ocupació; concretament, 14.074 dones i 
8.871 homes, és a dir, més del 60 % de les persones que demanden ocupació són dones. 

Les xifres de les persones registrades com a demandants d’ocupació en el municipi presenten una 
tendència decreixent des de l’any 2015; no obstant això, entre l’últim trimestre de l’any 2019 i el 
primer de 2020 es registra un increment del nombre de demandants: el total de demandants 
d’ocupació en el primer trimestre de 2020 se situa en 25.665, és a dir, 2.720 persones més que en 
l’últim trimestre de 2019 (1.520 dones i 1.200 homes)17. 

Per part seua, les xifres de demandants d’ocupació en relació a la població jove també s’han 
incrementat entre l’última xifra registrada en 2019 i el primer trimestre de 2020. Com es pot observar 
en la taula 12, el nombre de dones registrades com a demandants d’ocupació és superior al nombre 
d’homes: per a aquest sector de la població, més del 50% de les persones registrades són dones. 

Taula 12: Demandants d’ocupació menors de 30 anys18 

Desembre de 2019 Abril de 2020 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

1.457 1.658 3.115 1.979 2.275 4.254 

  

                                            
16 Xifres aportades per la Regidoria de Joventut a partir de dades del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 
17 Xifres aportades per la Regidoria de Joventut a partir de dades del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 
18Elaboració pròpia a partir de dades aportades per la Regidoria de Joventut sobre demandants aturats/ades menors de 30 
anys per sector d’activitat, grup d’edat i sexe, des de gener de 2019 fins a abril de 2020. 
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4. Polítiques integrals de joventut 

Polítiques municipals de joventut a Elx 

Per a la identificació i el diagnòstic de les polítiques municipals de joventut a Elx s’han recopilat unes 
fitxes d’informació, distribuïdes entre les diferents regidories de l’Ajuntament. En aquestes fitxes se 
sol·licitava informació sobre els programes, les accions i els recursos destinats a la població jove del 
municipi durant els anys 2019 i 2020. Així mateix, se sol·licitava informació sobre les iniciatives o els 
recursos cogestionats amb altres administracions públiques, entitats socials i entitats privades. 

Per a valorar la informació obtinguda amb aquestes fitxes s’ha revisat la documentació que conforma 
el marc normatiu autonòmic, compost per la Llei 15/2017 de 10 de novembre de la Generalitat, de 
Polítiques Integrals de Joventut i l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023. 

UN PLA JOVE INTEGRAT EN L’ESTRATÈGIA ELX2030 I EN L’ESTRATÈGIA 
VALENCIANA DE JOVENTUT 

El Pla Jove s’inspira en ELX2030, que és una estratègia d’actuació de l’Ajuntament d’Elx centrada en la 
satisfacció de les necessitats i els drets de les persones i orientada a l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i que persegueix transformar l’actual model territorial, mediambiental, 
econòmic i social del municipi il·licità en un altre més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital. 

Per part seua, l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) aporta específicament el marc general de 
planificació de les polítiques a desenvolupar en matèria de joventut, precisant el model d’intervenció 
i les línies estratègiques en les quals se sustenta aquesta, així com les mesures i el calendari que 
executarà la Generalitat durant els pròxims 4 anys per a fer-les efectives en tot el territori. L’EVJ està 
dissenyada sota el marc del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017- 2022 que defineix 3 eixos 
estratègics: 

 Promoció de l’autonomia personal i la inclusió social 

 Cohesió social 

 Equitat territorial i espai públic 

Tant la Llei 15/2017 com l’EVJ incideixen en tres aspectes que es considera necessari emfatitzar per a 
garantir l’efectivitat de les polítiques que s’hi proposen i el seu impacte: 

 El paper dels governs locals en el disseny, planificació, execució i avaluació de les polítiques 
integrals de joventut. 

 La incorporació de la participació de la joventut en el disseny, la planificació, la gestió i 
l’avaluació del conjunt de polítiques que l’afecta. 

 La coordinació interinstitucional i la corresponsabilitat en fer efectius els drets de la joventut 
l’accés als serveis públics que els garanteixen. 

Per a construir els criteris d’anàlisi de les polítiques municipals d’Elx s’han considerat els principis 
recollits en la Llei 15/ 2017, així com la síntesi plasmada en 5 grans directrius en l’EVJ. A més, s’han 
considerat les línies d’intervenció de l’EVJ i la seua concreció en 4 eixos d’actuació. Entenent que el 
futur Pla Jove haurà de ser coherent amb aquest plantejament estratègic, és necessari revisar, encara 
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que siga sumàriament, en quina mesura les actuacions implementades fins al moment s’aproximen als 
objectius d’aquesta estratègia autonòmica. 

La Llei 15/2017 recull 8 principis rectors i directrius que l’EVJ sintetitza en els següents: 

 Integralitat, transversalitat i proximitat 

 Perspectiva de gènere i feminismes 

 Participació, cooperació i codecisió 

 Igualtat en la diversitat i en la solidaritat generacional 

 Inclusió activa i igualtat de drets 

En l’article 5, la Llei 15/2017 estableix l’obligació de corresponsabilitat entre les diferents 
administracions com un dels eixos prioritaris que ha d’orientar la gestió de les polítiques de joventut. 
Estableix 20 compromisos que adquireixen les administracions públiques per a garantir els drets de la 
joventut. Aquests compromisos estan dirigits a establir els eixos estratègics prioritaris que han 
d’orientar les polítiques de joventut: accés als serveis públics (sanitat, educació, cultura, etc.), 
promoció de polítiques dirigides a facilitar la transició, l’emancipació i l’autonomia personal, inclusió 
transversal de polítiques que atenguen els col·lectius socials en risc d’exclusió, vulnerables o amb 
diversitat funcional, atenció a la diversitat, promoció de la participació, el voluntariat i la mobilitat, 
promoció dels drets de la joventut en el marc de l’Agenda 2030, etc. 

L’EVJ defineix les següents línies d’intervenció: 

 Polítiques de transició i emancipació 

 Condició juvenil i polítiques afirmatives 

 Unitat tècnica forta i transversalitat 

 Aposta local 

 Xarxes territorials 

A més de les línies d’intervenció inclou una sèrie d’idees força que singularitzen l’EVJ i que són les 
següents: 

 Interlocució i vincle, entesos com un enfocament que posiciona a l’administració en una 
actitud de diàleg i interlocució permanent amb la realitat juvenil. 

 Experimentació i aprenentatge, posant en el centre el protagonisme de la població jove en els 
processos d’adquisició de nous coneixements i habilitats. 

 Empoderament, concebut com el procés d’adquisició d’aptituds, habilitats i coneixements que 
permeten afrontar reptes, prendre part i prendre decisions. 

 Transformació digital, considerant que la tecnologia ha de ser inserida com a eina facilitadora 
dels processos participatius i comunitaris. 

Finalment, l’EVJ proposa 4 eixos d’actuació que orienten l’estratègia de les mesures prioritàries en 
matèria de joventut en la comunitat autònoma de 2019 a 2023. Aquests eixos d’actuació inclouen, al 
seu torn, objectius, mesures i un calendari d’execució que conformen el pla de treball autonòmic. 
Aquests 4 eixos d’actuació són els següents: 

 Foment de l’autonomia jove: igualtat d’oportunitats i equitat 

 Cohesió, socialització i àmbit relacional 
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 Equitat territorial 

 Garanties d’eficàcia de l’EVJ 

De l’anàlisi dels distints blocs introduïts, hem sintetitzat els següents criteris de valoració de les 
polítiques municipals de l’Ajuntament d’Elx: 

1. Integralitat i transversalitat 
2. Unitat tècnica forta, coordinació amb altres administracions i amb la societat civil 
3. Perspectiva de gènere 
4. Transparència, democratització de la informació i avaluació 
5. Participació de la joventut 
6. Polítiques de transició i emancipació: foment de l’autonomia jove, la igualtat i l’equitat 
7. Polítiques afirmatives que enfortisquen la identitat juvenil: cohesió, socialització i àmbit 

relacional 
8. Equitat territorial i proximitat 

INTEGRALITAT I TRANSVERSALITAT 

L’EVJ és concebuda des d’una mirada integral, que posa a la persona jove en el centre, amb una atenció 
individualitzada on és l’Administració qui s’adapta. Una perspectiva transversal, tant 
interdepartamental com interinstitucional i col·lectiva, que coordina totes les polítiques públiques. I 
una vocació de proximitat i municipalitat que garanteix l’equitat territorial, l’autonomia personal i la 
vinculació personal al territori, fet que genera sentiment de pertinença i comunitat. 

A fi d’aprofundir en aquest enfocament i garantir la integralitat i transversalitat s’ha posat en marxa el 
procés d’elaboració participada del Pla Jove, a través del qual es pretenen incorporar mesures que 
afecten les diferents àrees de govern. 

Els esforços per incorporar una perspectiva transversal en el si de l’Ajuntament són notoris a la llum 
de la informació facilitada, en la mesura que diferents regidories i serveis desenvolupen programes i 
activitats dirigides a la població jove del municipi de manera específica. 

L’Ajuntament compta amb una unitat tècnica específica, vinculada a la Regidoria de Joventut, que 
impulsa i organitza diversos programes i activitats que afecten la gestió d’altres regidories i que posen 
de manifest la vocació de transversalitat de la política municipal de joventut. Els programes d’oci 
educatiu, de suport a joves artistes, de promoció de la salut i la qualitat de vida, de foment de la 
participació o de la solidaritat intergeneracional donen bon compte d’això. De la mateixa manera, les 
campanyes de sensibilització que són implementades per part de diferents regidories tenen com a 
públic objectiu en molts casos la població jove al voltant de diverses temàtiques: voluntariat, primers 
auxilis, solidaritat intergeneracional, diversitat funcional, equitat de gènere, prevenció de conductes 
addictives, etc. 

No obstant això, en el marc de l’elaboració del Pla Jove és necessari avançar a garantir una 
transversalitat plena, de manera que totes les àrees de govern, en tant afecten la vida de les persones 
joves, incorporen tant la seua visió i les seues aportacions com a mesures i actuacions que vagen 
dirigides a aquestes. Abordar les polítiques de joventut des d’un enfocament transversal implica fer-
ho en àrees amb decisions que deriven en polítiques que afecten el model de desenvolupament local 
i per tant a les formes i expectatives de vida comunitària i individual de les persones joves. Per exemple, 
incorporar l’enfocament de drets de la joventut en les polítiques de Medi Ambient, Urbanisme, 
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Promoció Econòmica o en el Programa EDUSI pot resultar d’interés a fi de garantir la transversalitat, 
en la mesura en què són polítiques que condicionen el disseny i el desenvolupament del model de 
ciutat en un sentit ampli i, per tant, incorporar tant l’anàlisi de com afecta això a la població jove, els 
impactes que puga tindre en el desenvolupament de generacions futures i les seues propostes 
adquireix centralitat. 

Amb l’ànim de garantir la coherència de les polítiques i la seua efectivitat, haurà d’enfortir-se el dret 
d’incidència. Això és, la capacitat dels equips tècnics especialitzats en matèria de joventut 
d’interlocutar i elevar propostes que siguen tingudes en compte per la resta de regidories. La creació 
d’algun instrument de coordinació tècnica i política en el qual participen totes les àrees municipals 
podria facilitar l’exercici de la transversalitat i el dret d’incidència dels equips de l’àrea de Joventut. 

UNITAT TÈCNICA FORTA, COORDINACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS I AMB 
LA SOCIETAT CIVIL 

La corresponsabilitat de les diferents administracions i el paper central de la participació de la societat 
civil i de la joventut, especialment, són aspectes en els quals incideix tant la Llei 15/2017 com l’EVJ com 
a eixos fonamentals per al disseny, la planificació i l’execució de les polítiques. Per a un 
desenvolupament integral de les polítiques de joventut, és fonamental enfortir els mecanismes de 
coordinació no sols en el si de l’Ajuntament, sinó, particularment, entre les institucions competents i 
els serveis que presten, de manera que s’eviten les duplicitats i es garantisca la coherència i l’eficàcia. 
Així mateix, comptar amb una unitat tècnica de Joventut forta, dotada de recursos humans i materials 
suficients, és un aspecte clau per a garantir la coordinació, l’harmonització i la coherència de les 
polítiques i la transversalitat. 

Respecte a la coordinació amb altres institucions, cal destacar la gestió de diferents programes de 
mobilitat europea orientats a afavorir l’intercanvi entre joves que duu a terme la Regidoria de Joventut. 
Igualment, aquesta regidoria coordina, promou i facilita a les persones joves l’accés a diferents 
recursos que ofereixen tant l’INJUVE (Sistema de Garantia Juvenil), com l’IVAJ (Carnet Jove). 

Sobre la incorporació de la participació de la societat civil en la gestió de polítiques municipals de 
joventut, són ressenyables les nombroses activitats que, o bé des de la mateixa regidoria, o bé des dels 
espais de Joventut, es programen i desenvolupen en col·laboració amb entitats juvenils i associatives 
del territori. Les campanyes de sensibilització sobre consum d’alcohol i drogues que es desenvolupen 
des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), o la inclusió de les entitats 
socials en l’organització d’activitats en els espais de Joventut de les pedanies en són alguns exemples. 
La societat civil organitzada té un paper actiu en l’organització d’alguns dels programes municipals. 

A més, en la dinamització de la població jove exerceix un paper rellevant, quant a la inclusió de la 
societat civil, Ràdio Jove Digital, la programació de la qual està confeccionada i és produïda diàriament 
amb la col·laboració de nombroses associacions del municipi i joves tant a títol individual com 
col·lectiu. 

El disseny del Pla Jove ha de ser un instrument decisiu en l’enfortiment de la unitat tècnica de Joventut, 
les eines de coordinació amb altres administracions i amb la mateixa societat civil. Aquest pla permetrà 
definir els eixos estratègics i les accions a partir del procés participatiu que s’ha desenvolupat, però 
també atenent el marc autonòmic proposat en l’EVJ i l’exercici de les competències municipals que 
recull la Llei 15/2017. A més, haurà de definir les seues propostes, metodologies i instruments tècnics 
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i de coordinació ateses les recomanacions de l’EVJ. Això facilitarà la coherència, la complementarietat 
i l’eficàcia del Pla Jove. 

Participar de les xarxes territorials existents en matèria de joventut promogudes per l’Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ), tant a escala política com tècnica i associativa, pot enfortir la coordinació, 
l’intercanvi i l’aprenentatge d’altres experiències. A més, pot contribuir a l’enfortiment de les unitats 
tècniques i dels professionals de la joventut, i facilitar així l’accés a informació, recursos formatius, 
anàlisis i debats que resulten útils per a la gestió quotidiana i la presa de decisions al voltant de les 
polítiques de joventut d’Elx. 

PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Incorporar la perspectiva de gènere implica analitzar d’una banda quines polítiques específiques 
orientades a promoure la igualtat de gènere entre la població jove existeixen en el municipi i, d’altra 
banda, a través de quines mesures s’incorpora de manera transversal en el conjunt d’àrees de govern. 
Així, la Llei 15/2017 la recull com un dels seus principis de la següent manera: es fonamentaran en la 
igualtat real entre dones i homes, amb perspectiva de gènere, i en la promoció de la diversitat com un 
valor per si mateix. 

De manera específica, Casa de la Dona és l’espai que presta serveis d’atenció integral a les dones, 
informa sobre els recursos existents i orienta en la cerca d’alternatives en les situacions de violència. 
A més, és l’espai que connecta les activitats de la Regidoria d’Igualtat i el teixit associatiu, i disposa 
d’atenció social, psicològica i jurídica i d’una àmplia programació d’activitats formatives, educatives i 
culturals de promoció de la igualtat de gènere en el municipi. 

Casa de la Dona desenvolupa diversos programes de formació i sensibilització amb la comunitat escolar 
al voltant de la prevenció davant de la violència de gènere i a la promoció de pràctiques coeducatives. 
Aquests programes contemplen activitats dirigides tant a escolars com a professionals de l’educació, i 
forma part del Pla Municipal Contra la Violència de Gènere 2017-2019. 

A través de diferents activitats culturals com el Femin Festival, actuacions teatrals, certàmens literaris, 
campanyes de sensibilització al voltant de temàtiques com l’esport o el joc o l’establiment de Punts 
Violetes en les festes locals, s’intenta aproximar la temàtica de la igualtat i la prevenció de la violència 
en les seues diferents expressions a la població jove des d’un enfocament de drets, lúdic, participatiu 
i educatiu. A més de les actuacions que específicament van dirigides a la població jove, es programen 
unes altres amb un enfocament més generalista, però en les quals, en última instància, participen 
particularment les dones joves. 

Des de la Regidoria de Joventut, en el marc dels programes de promoció de joves artistes i de promoció 
de la salut i la qualitat de vida, s’inclouen tallers dirigits a reconéixer, visibilitzar i sensibilitzar al voltant 
de la diversitat i l’educació afectivosexual. 

Per a una incorporació plena i efectiva de la perspectiva de gènere, atesa l’estratègia emanada de la 
Plataforma d’Acció de Pequín, és necessari abordar amb major profunditat en el Pla Jove la inclusió 
transversal de la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques municipals de joventut. Analitzar 
si les polítiques implementades contenen algun biaix de gènere, valorar mitjançant indicadors 
d’avaluació l’impacte diferenciat entre dones i homes joves de les diferents mesures que s’adopten, 
revisar la inclusió d’un enfocament d’equitat que contribuïsca a desmuntar estereotips de gènere i 
promoure relacions igualitàries en totes les activitats que s’organitzen destinades a la població jove. 
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Aquestes poden ser algunes de les mesures que contribuïsquen a enfortir la perspectiva de gènere en 
les polítiques municipals de joventut amb un enfocament transversal. 

Així mateix, enfortir el protagonisme i els mecanismes de participació de les dones joves en el disseny, 
planificació i execució de les polítiques de joventut, promocionant la seua participació, incorporant 
metodologies participatives inclusives que afavorisquen els lideratges femenins, la participació 
igualitària, les relacions cooperatives i que faciliten el seu empoderament i el reconeixement de la seua 
capacitat d’influència en l’entorn en el qual habiten són alguns dels aspectes a millorar en el futur. 

TRANSPARÈNCIA, DEMOCRATITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ I AVALUACIÓ 

Garantir la transparència de la informació relativa als recursos, activitats i serveis que es dirigeixen a 
les persones joves és un aspecte clau per a garantir l’accessibilitat dels serveis i el gaudi dels drets que 
s’exerciten a través d’aquests. Així mateix, disposar de plans, sistemes i indicadors que permeten 
avaluar i fer partícips a les persones beneficiàries d’aquestes avaluacions, és una eina per a millorar el 
disseny i l’impacte de la política pública. 

Amb l’objectiu de garantir la transparència i l’accessibilitat de la informació, l’Ajuntament d’Elx disposa 
de les següents eines: 

 Centre d’Informació Juvenil, a través del qual es dona a conéixer a la població jove els serveis 
i els recursos de què disposa la Regidoria de Joventut. 

 Programa de corresponsals juvenils. 

 Campanyes de divulgació de la Regidoria, a través de les quals es donen a conéixer els seus 
serveis i activitats. 

 Xarxes socials i web de la Regidoria de Joventut, a través de les quals s’informa tant de les 
activitats pròpies com de les d’unes altres institucions. 

 Ràdio Jove Digital com a eina de difusió d’activitats i serveis d’interés per a la població jove. 

Ràdio Jove Digital està concebuda com a emissora-taller, en la qual les persones joves no sols 
conformen el públic receptor de continguts, sinó que són subjecte protagonista en la producció de la 
programació i l’elaboració de continguts. Aquest és un aspecte rellevant referent a la democratització 
de la informació. 

De la mateixa manera, la generació de diàlegs a través de les xarxes socials és un mecanisme potent, 
no sols per a mantindre informada la població, sinó per a enfortir la interlocució i el vincle permanent 
entre la Regidoria de Joventut i la població jove, en un entorn digital amb el qual aquesta es troba 
familiaritzada. 

Quant als sistemes i programes d’informació de què disposa la Regidoria de Joventut, és necessari 
incidir en la fortalesa de l’atenció personalitzada i en l’existència de programes com el dels 
corresponsals juvenils, orientats a involucrar la població jove (en aquest segon cas, els i les alumnes de 
centres d’ensenyament secundari) en la difusió de la informació entre els seus iguals. 

És necessari revisar de manera més detallada quatre aspectes de cara a atendre’ls amb major 
profunditat en la formulació del Pla Jove. El primer d’aquests es refereix a l’abast territorial i la 
descentralització del sistema d’informació, tenint present la realitat rural de les pedanies d’Elx. El 
segon fa referència a l’abast social i a la capacitat dels instruments d’informació d’arribar als col·lectius 
socials més vulnerables o en risc d’exclusió. El tercer, a l’abast —en termes d’accessibilitat— a les 
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persones joves amb diversitat funcional. I el quart fa referència a les estratègies d’informació que 
s’empren i a la seua adequació i inserció en els espais i formes de comunicació en què es relaciona la 
població jove. 

Finalment, el Pla Jove haurà d’incorporar un sistema d’avaluació que permeta anar mesurant la 
progressió d’avanços de cadascuna de les mesures que el componguen, així com l’impacte de 
cadascuna de les polítiques que es planifiquen. Aquest sistema haurà de dissenyar-se prenent com a 
referència les pautes que es faciliten des de l’EVJ, entenent que utilitzar sistemes similars permetrà 
realitzar comparatives i, amb això, introduir millores d’acompliment i produir coneixement útil per a 
la política pública. 

PARTICIPACIÓ DE LA JOVENTUT 

La participació de les persones joves en el disseny, la gestió i l’avaluació de les polítiques integrals de 
joventut adquireix una gran centralitat en la Llei 15/2017. La Llei dedica un títol complet a detallar 
objectius i instruments per a garantir la participació juvenil, i la defineix d’aquesta manera: 

1. La participació juvenil és el conjunt d’accions i de processos que generen, entre les persones 
joves, la capacitat per a incidir en el seu entorn, en les seues relacions i en el seu 
desenvolupament personal i col·lectiu, per a intervenir i transformar-los. Aquesta participació 
pot dur-se a terme tant individualment com col·lectivament, amb igualtat d’oportunitats, a 
través d’entitats juvenils, grups de joves o consells de joventut, i d’una manera horitzontal, 
lliure i democràtica. 

2. Les administracions públiques, amb l’objectiu d’afavorir la cultura democràtica i ciutadana de 
la joventut, fomentaran els processos participatius com a eines per a la construcció de les 
polítiques públiques que afecten els i les joves com a ciutadans i ciutadanes. 

L’EVJ incorpora de manera transversal la participació juvenil en el cicle complet de les polítiques 
públiques, apel·lant al protagonisme i l’empoderament juvenil i a la utilització de metodologies 
participatives que faciliten que la joventut participe tant en la detecció de necessitats com en 
l’elaboració i la priorització de propostes i el seu posterior seguiment. 

Entre els instruments que es recullen s’inclouen els consells locals de joventut, els fòrums joves, les 
entitats associatives juvenils i els grups de joves sense personalitat jurídica. A més, es reconeixen els 
processos participatius en els quals la joventut pot participar de manera individual i directa. 

L’Ajuntament d’Elx, en sintonia amb l’EVJ, ha llançat un procés participatiu per a elaborar el Pla Jove 
en el qual es pretén involucrar les entitats associatives juvenils, el Consell de la Joventut d’Elx i els i 
les joves a títol individual, mitjançant un procés que s’articula de manera presencial i digital en els 
espais públics del territori i en els centres educatius. Aquest és un pas significatiu quant a la 
incorporació de la joventut en la codecisió de les polítiques locals, com a escola de ciutadania que 
pretén reforçar la cultura participativa entre la ciutadania més jove i quant a la utilització de 
metodologies participatives orientades a la inclusió. 

L’Ajuntament d’Elx té un programa dirigit a fomentar la participació de la joventut que inclou: 

 Convocatòria de subvencions a les entitats associatives juvenils 

 Suport al Consell de la Joventut d’Elx mitjançant un conveni que inclou suport econòmic, tècnic 
i cessió d’espais 
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 Gestió de programes Erasmus+ (Cos Europeu de Solidaritat, intercanvis juvenils) 

A més d’aquestes línies de treball, és necessari incloure com a part de l’estratègia participativa la 
dinamització d’activitats d’oci educatiu i culturals en els 9 espais de Joventut del nucli urbà i de les 
pedanies, en què s’incorpora la participació directa de joves i entitats associatives, no sols com a 
usuaris/àries sinó cogestionant algunes d’aquestes, com és el cas de la celebració del Carnestoltes a la 
Foia, el Nadal a la Marina o Halloween a Torrellano. Incorporar la participació de manera planificada 
en la gestió dels espais de Joventut i en la confecció de les programacions anuals pot resultar útil per 
a aconseguir una bona interlocució i vincle entre el que demanden i interessa a la joventut i el contingut 
del que s’ofereix. 

Uns altres programes com el de corresponsals juvenils, Ràdio Jove Digital o processos participatius com 
l’enquesta deliberativa sobre oci nocturn realitzada per l’UPPCA venen a compondre la política de 
participació de la joventut a escala local. 

En el marc d’elaboració del Pla Jove pot abordar-se la concreció d’una proposta estratègica que 
enfortisca la política municipal i que aborde de manera planificada almenys els següents temes, en 
sintonia amb l’EVJ: 

 La incorporació de la participació juvenil en el disseny i codecisió de les polítiques locals que 
afecten la joventut, d’una manera transversal 

 L’enfortiment del Consell de la Joventut d’Elx i de les formes de participació col·lectiva en la 
seua interlocució i diàleg amb l’administració local. 

 L’enfortiment dels canals de participació directa de la població jove, mitjançant consultes o 
un altre tipus de processos de deliberació, cogestió i decisió entorn de polítiques públiques 

 La inclusió de programes d’educació en participació en els centres educatius, orientats a 
promoure els valors democràtics i la cultura participativa. 

 El disseny de mecanismes concrets que garantisquen un enfocament inclusiu que atenga la 
necessitat d’abordar estratègies diverses per a promoure participació d’una població jove 
que també és diversa. 

 La inclusió de la perspectiva de gènere en els processos i dissenys metodològics que es 
proposen. 

 La formació en metodologies participatives per a l’equip de Joventut, de manera que això 
facilite el seu acompliment i afavorisca la inclusió d’aquestes metodologies en el conjunt de 
la política municipal de Joventut. 

 

POLÍTIQUES DE TRANSICIÓ I EMANCIPACIÓ: FOMENT DE L’AUTONOMIA JOVE, LA 
IGUALTAT I L’EQUITAT 

La Llei 15/2017 recull entre les polítiques amb què han de corresponsabilitzar-se el conjunt 
d’administracions el següent: Promoure polítiques públiques que afavorisquen l’emancipació jove i 
l’autonomia personal amb itineraris individualitzats, un sistema de protecció social que garantisca uns 
ingressos mínims i un suport professional en la transició de l’escola al treball per a la inserció 
sociolaboral, l’accés a l’habitatge i la inclusió social. 

L’EVJ identifica com una de les seues línies d’intervenció prioritàries les polítiques de transició i 
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emancipació, referint-se d’aquesta manera a les actuacions orientades a facilitar el recorregut de 
l’adolescència i la joventut a la vida adulta, facilitant l’autonomia plena en el desenvolupament d’un 
projecte vital lliurement triat. Aquestes polítiques fan referència a aquelles que tenen per objecte 
facilitar les condicions materials d’existència des d’un enfocament d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats. 

Podem identificar com a polítiques de transició i emancipació aquelles que fomenten l’autonomia jove 
i la inclusió social: ocupació i inserció social, habitatge, accés als serveis públics (educació, sanitat, 
mobilitat, etc.). 

De les polítiques municipals analitzades s’han situat en aquesta línia d’intervenció les següents: 

 Els serveis de prevenció de conductes addictives, per considerar-ho una política de promoció 
de la salut 

 El programa de prevenció de l’absentisme escolar 

 La coordinació dels serveis de la Regidoria de Joventut amb l’INJUVE i l’IVAJ per a tindre accés 
al Sistema de Garantia Juvenil i al Carnet Jove 

 El programa de promoció salut i qualitat de vida 

 Els programes de promoció econòmica, de formació i d’ocupació 

 Els tallers d’habilitats socials 

 Els bons de viatges per a ús de l’autobús (Bo Bus Escolar, Bo Bus Jove) 

 Bicielx, el servei de préstec de bicicletes a partir dels 12 anys 

L’Ajuntament disposa de l’Agència Municipal de Col·locació, de l’Escola Municipal d’Hostaleria i del 
Centre Municipal de Formació. A través de la gestió de subvencions de LABORA, s’ofereixen programes 
de formació i ocupació per a majors de 25 anys o majors de 30 anys. En les activitats que depenen 
d’aquestes subvencions, és l’administració regional la que determina els perfils prioritaris d’usuàries i 
usuaris als qui van dirigits els diferents programes. 

Des de l’àmbit dels serveis socials s’organitzen tallers d’habilitats socials i de promoció de relacions de 
parella igualitàries, dirigits a menors amb mesures judicials. 

En l’àmbit de la Mobilitat hi ha diferents tipus d’exempció de les tarifes dels mitjans de transport 
públics, tant per a menors de 26 anys com per a famílies amb ingressos econòmics baixos. Existeix un 
Bo Jove i un Bo Escolar, així com un servei de préstec de bicicletes (Bicielx). Aquests serveis públics 
estan orientats a fomentar una mobilitat sostenible entre la població més jove. 

Els àmbits de les polítiques d’habitatge, els serveis socials especialitzats i la promoció de l’ocupació són 
àrees sobre les quals, en molts casos, les competències les ostenten altres administracions, 
fonamentalment la Generalitat Valenciana. No obstant això, l’Ajuntament, com a administració de 
proximitat, juga un paper rellevant tant en els diagnòstics com en la determinació dels mecanismes de 
coordinació i interlocució amb les persones destinatàries d’aquestes polítiques. 

POLÍTIQUES AFIRMATIVES QUE ENFORTISQUEN LA IDENTITAT JUVENIL: COHESIÓ, 
SOCIALITZACIÓ I ÀMBIT RELACIONAL 

L’EVJ identifica com una de les seues línies d’intervenció les polítiques afirmatives de la condició juvenil, 
i les concep com a complementàries a les polítiques de transició. L’EVJ recull que la condició juvenil 
s’expressa a través de la capacitat d’actuar com a ciutadans de ple dret (estudiar, treballar, emancipar-

mailto:juventud@elche.es


 

Ajuntament d’Elx, Regidoria de Joventut. Curtidors, 23- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 60. juventud@elche.es 

pàg. 24 

 

se, opinar, participar, influir) gràcies a les polítiques de transició, i de fer-ho no de qualsevol manera 
sinó com a persones joves (experimentant, creant, reivindicant, gaudint, compartint, socialitzant) 
gràcies a les polítiques afirmatives. Aquesta afirmació de la condició juvenil es garanteix a través de 
polítiques dirigides a la participació, la gestió comunitària, els aprenentatges no formals, l’expressió 
cívica, cultural i artística, i una creixent i imparable mobilitat internacional. 

Considerar la necessitat de garantir polítiques de transició no és incompatible amb abordar polítiques 
afirmatives i fer-ho, a més, des d’una perspectiva que no sols enfortisca la identitat juvenil des d’un 
enfocament divers, sinó que incorpore una perspectiva intergeneracional, és reconéixer el 
desenvolupament ple de drets en totes les etapes de la vida, despullant-se dels enfocaments 
adultocèntrics. 

De les polítiques municipals analitzades inclourem en aquesta línia d’intervenció aquelles que estan 
especialment orientades a l’àmbit relacional, la cohesió i la socialització de la població jove. S’han 
inclòs aquelles que promouen els següents serveis: participació ciutadana; festes; protecció civil; 
esports; programes d’oci educatiu, mobilitat europea i promoció de joves artistes, tots ells gestionats 
per la Regidoria de Joventut; Casa de la Dona; Agència de Promoció del Valencià (AVIVA); programa 
intergeneracional (desenvolupat conjuntament per les regidories de Joventut i Polítiques de Majors) i 
programació de la Regidoria de Cultura. No obstant això, en aquest apartat no es farà una anàlisi 
detallada dels programes de participació, per haver-la inclòs en apartats anteriors. De la mateixa 
manera, tampoc s’analitzaran detalladament els serveis que presta Casa de la Dona, per haver-ho fet 
en l’apartat de perspectiva de gènere. 

No és estrany que aquest bloc siga més extens, ja que, entre les competències municipals, destaquen 
aquelles que estan més relacionades amb les polítiques orientades a garantir l’oci educatiu i ús del 
temps lliure, les activitats culturals, esportives, l’educació no formal, la participació ciutadana i la 
promoció d’hàbits saludables. 

La Regidoria de Joventut disposa d’un programa d’oci educatiu que, en diferents espais, desenvolupa 
una àmplia oferta d’activitats culturals, de foment del talent i d’enfortiment dels espais relacionals. En 
les pedanies, bona part d’aquestes activitats es realitzen comptant amb la participació de joves i del 
teixit associatiu, jugant, d’aquesta manera, un paper important en la dinamització de la seua 
participació directa, fins i tot en la mateixa gestió de les activitats. 

Ajustar l’oferta d’activitats a les demandes concretes de la població jove, enfortir els canals de 
participació directa en tot el cicle de formulació i execució d’una activitat, enfortir els canals de difusió 
i informació o fer accessibles les activitats a la diversitat, són algunes orientacions que poden enfortir 
les actuacions que ja es venen desenvolupant. 

En aquesta mateixa línia d’enfortiment dels espais relacionals i promoció d’hàbits saludables, Elx 
organitza a través de la seua Regidoria d’Esports una àmplia programació dirigida a menors de 3 a 18 
anys, entre la qual destaquen els Jocs Esportius Escolars que arranquen amb el Cros Escolar, les 
subvencions a les escoles esportives o el suport a les lligues dels Jocs Esportius de la Comunitat. 

La Regidoria de Joventut compta amb un servei orientat a fomentar la mobilitat europea (Cos Europeu 
de Solidaritat, Erasmus+, DiscoverEU, Eurodesk), incloent-hi activitats de sensibilització i promoció del 
voluntariat europeu en els centres educatius. Aquesta labor és complementada per les campanyes i 
accions de sensibilització i informació sobre voluntariat que desenvolupa Protecció Civil. 
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Amb l’objectiu de potenciar l’expressió cultural i artística, Joventut compta amb un programa de 
promoció de joves artistes i col·labora amb entitats socials en l’organització de nombrosos 
esdeveniments culturals dirigits particularment a joves; AVIVA organitza diverses activitats i realitza 
publicacions per a promocionar el valencià i Casa de la Dona promou la igualtat a través de diversos 
esdeveniments culturals. Ràdio Jove Digital constitueix un instrument d’enfortiment de la identitat 
juvenil composta d’identitats diverses, en la mesura en què afavoreix la participació i la divulgació de 
continguts per part de la població jove i el seu teixit associatiu. 

A més, des de Cultura s’ofereixen als centres educatius visites guiades als museus de la ciutat 
combinades amb tallers didàctics. La xarxa de biblioteques disposa de zones infantojuvenils i la 
Filmoteca, com a espai municipal, ofereix algunes funcions gratuïtes per als menors. 

Amb l’ànim d’incorporar una perspectiva intergeneracional, les regidories de Polítiques de Majors i 
Joventut han coordinat l’Estratègia intergeneracional 2020-2023, que és un programa dirigit a la 
població de 16 a 99 anys, orientat a promoure la col·laboració, la convivència i l’ajuda mútua entre 
majors i joves. La crisi sanitària va interrompre la seua arrancada, però preveu activitats que 
enfortisquen els llaços entre la població jove i la major. En sintonia amb aquest objectiu, s’han 
desenvolupat campanyes de sensibilització en el marc del Dia Internacional de la Solidaritat 
Intergeneracional. 

Com a part de l’estratègia transversal d’atenció a la diversitat i la inclusió, es desenvolupen campanyes 
i tallers de sensibilització al voltant de la discapacitat o la diversitat afectivosexual. No obstant això, és 
necessari enfortir les polítiques orientades a garantir la igualtat en la diversitat, incorporant en el futur 
Pla Jove mesures específiques que fomenten la participació de la població jove amb diversitat 
funcional, que sensibilitzen al voltant de la diversitat cultural, el reconeixement i la convivència amb 
persones joves provinents d’altres territoris o altres cultures, que proveïsquen d’eines d’educació 
afectivosexual i que permeten avançar quant a la igualtat de gènere i la inclusió social. 

EQUITAT TERRITORIAL I PROXIMITAT 

Com s’ha insistit en apartats precedents, tant la Llei 15/2017 com l’EVJ destaquen el paper de les 
administracions locals en el desenvolupament de l’estratègia de joventut. Les administracions locals 
són les més pròximes a la ciutadania i, per tant, les que poden tindre major capacitat d’arbitrar 
mecanismes d’implicació ciutadana i, així, d’aconseguir un desenvolupament capil·lar i descentralitzat 
de les polítiques de joventut. De fet, l’EVJ preveu el desenvolupament d’un sistema de suport a les 
polítiques locals que conté, entre d’altres, mesures d’impuls de l’elaboració dels plans territorials, un 
pla de municipalització de les polítiques de joventut o un servei de suport a la Xarxa Jove. 

En el marc d’una política de joventut local, descentralitzada i pròxima a la ciutadania, la Llei 15/2017 
fa referència expressa a la necessitat de garantir l’accés als serveis públics i la igualtat d’oportunitats 
de la població jove que viu en l’àmbit rural. En aquest sentit, el Pla Jove haurà d’incloure una atenció 
específica a la població jove de les 31 pedanies que formen part del municipi, valorant prèviament 
quins elements de desequilibri territorial pogueren existir en l’accés als diferents serveis i les mesures 
per a afrontar-los. 

Elx disposa de 9 espais físics, distribuïts 4 d’aquests en el nucli urbà i 5 en les pedanies, així com de 7 
sales de lectura, distribuïdes 5 en el nucli urbà i 2 en les pedanies. Els espais de pedanies obrin 3 
vesprades a la setmana i desenvolupen una programació fonamentalment centrada en l’oci educatiu i 
en la dinamització de la participació juvenil. Ampliar els equipaments, així com la dotació de recursos 
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humans, ateses les característiques demogràfiques de les diferents pedanies i les seues necessitats, 
podria contribuir a l’enfortiment de la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis de joventut en 
l’àmbit rural del municipi. 

L’Ajuntament gestiona de manera descentralitzada alguns dels programes destinats a la joventut: el 
d’oci educatiu, alguns programes d’Erasmus+ (CES, intercanvis juvenils) o aquells orientats a la 
prevenció de conductes addictives en els centres educatius, barris i pedanies del municipi, entre 
d’altres, que faciliten l’accessibilitat als recursos i programes per part de la població jove en els seus 
entorns més pròxims. 

El Centre d’Informació Juvenil atén, a través de diferents mecanismes presencials i no presencials, la 
població jove, i ofereix una atenció individualitzada i pròxima. No obstant això, millorar les estratègies 
d’informació i acostar els punts d’accés a la població més jove, així com introduir mesures que 
permeten fer que la informació i els diferents serveis siguen accessibles en les pedanies en les quals 
no existeixen equipaments específics destinats a la població jove, és una de les propostes emanades 
del primer taller de mapatge realitzat amb entitats associatives juvenils. 
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5. Metodologia del procés participatiu 
 

Per a la construcció del Pla Integral de Joventut, s’ha realitzat un procés participatiu amb la població 
jove d’Elx. El procés s’ha articulat en les següents fases:  
 

 
 
Les primeres fites que s’han donat en el procés han sigut l’impuls de la creació de dos òrgans la finalitat 
dels quals ha sigut vetlar pel desenvolupament del procés participatiu perquè la població juvenil 
tinguera un paper significatiu en el desenvolupament del Pla municipal, així com generar espais de 
deliberació al voltant del procés amb les xarxes juvenils existents.  

Primeres fites 

CREACIÓ D’UN GRUP MOTOR 
Temporalitat: setembre 2020 –juny 2021 
 
A través de la mobilització de les xarxes juvenils existents en el municipi, es conformà un grup motor 
que ha participat activament durant el procés. El grup motor agrupa persones entre 12 i 30 anys i ha 
estat en constant creixement al llarg del procés, fet que ha permés noves incorporacions. 

Entre les funcions del grup motor, s’han trobat la dinamització del procés proposant accions de difusió 
per a donar a conéixer el procés entre la joventut i participant activament transmetent la informació 
del procés. Així mateix, el grup motor ha suposat l’espai de deliberació del procés: tant en la fase de 
diagnòstic com en la fase d’aportacions al Pla, el grup motor ha debatut sobre les aportacions 
recollides, ha aprofundit en les anàlisis i ha arribat a consensos al voltant de la reformulació 
d’aportacions. 

La informació emanada de les sessions del grup motor ha sigut valorada per la Regidoria de Joventut i 
la resta de regidories. En la fase de redacció del Pla, el grup motor es va reunir amb els representants 
polítics del seu municipi per a valorar el conjunt d’aportacions recollides. 

Finalment, el grup motor va participar en l’organització del Fòrum Jove en la fase última fase del procés 
presentant el treball realitzat i sent agents actius en el treball de deliberació del Fòrum. 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Temporalitat: setembre 2020 – juny 2021 
 
A l’inici de l’execució del projecte, es va conformar la Comissió de Seguiment amb la funció 
d’encarregar-se d’acompanyar el procés d’elaboració del pla fins a la seua aprovació. 

Diagnòstic 
Jove

Aportacions al 
Pla 

Redacció 
del Pla Jove
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La Comissió de Seguiment és un òrgan de control, rendició de comptes i seguiment que es conforma 
habitualment en els processos de participació ciutadana. En aquest cas, l’objectiu prioritari de la seua 
creació ha sigut aconseguir un ampli consens institucional al voltant de la proposta resultant. 

Es va convidar a formar part d’aquest òrgan a totes les regidories del consistori i a representants dels 
grups municipals dels partits polítics amb representació en el Ple Municipal que no estigueren en 
l’Equip de Govern. 

Aquesta comissió s’ha reunit periòdicament per a realitzar el seguiment de les diferents fases del 
procés amb l’objectiu de conéixer els avanços del diagnòstic i de l’elaboració del pla i realitzar una 
valoració des del punt de vista institucional de les necessitats juvenils existents en el territori i les 
possibilitats de la política local per a donar resposta. 

ESPAIS DELIBERATIUS AMB ASSOCIACIONS JUVENILS 
Temporalitat: juny- juliol 2020 
 
Amb l’objectiu de conéixer quins grups informals operen en el territori en matèria de joventut, així 
com els espais de convivència de la població entre 12 i 30 anys, es va realitzar una sessió virtual 
d’identificació amb les associacions juvenils. A la trobada van assistir un total de 12 persones entre 15 
i 33 anys, representants de 10 associacions juvenils de rellevància en el municipi. 

Durant la sessió, van poder identificar-se un total de 14 entitats vinculades al sector juvenil i 
considerades d’interés pels participants per a l’elaboració del Pla, les quals posteriorment van ser 
convidades a participar en el procés. 

Així mateix, es van convocar grups deliberatius en els quals es va realitzar un acostament preliminar al 
diagnòstic juvenil a través de la definició de necessitats, interessos i la valoració dels recursos existents 
en el territori. En els grups van participar un total de 14 persones d’edats compreses entre els 19 i els 
30 anys.  

Fase de diagnòstic 

Temporalitat: setembre - octubre 2020 
 

PARTICIPANTS 

12 - 18 anys 205 

19 - 24 anys 38 

25 - 30 anys 32 

Total 275 

 

En aquesta fase de diagnòstic es van dissenyar i van posar en marxa accions encaminades a recollir les 
necessitats i les inquietuds de la gent jove d’Elx: activitats en centres educatius i centres juvenils i 
aportacions a través de la plataforma digital habilitada per al procés19. 

                                            
19 https://elche.citizink.com 
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Estava previst realitzar activitats de diagnòstic en espais públics, identificats per la mateixa joventut, 
però aquestes activitats es van veure condicionades per la crisi sanitària i les restriccions establides en 
el municipi. 

Les activitats realitzades en centres educatius de secundària i centres juvenils van ser un total d’11. En 
elles es va treballar en grups per a identificar necessitats i inquietuds de la població jove en el municipi. 
A través d’aquesta mena d’activitats es van incorporar en el diagnòstic un total de 191 persones amb 
edats entre 12-25 anys. 

PARTICIPANTS 

Dones 109 

Homes 82 

Total 191 

 

A través de la plataforma digital es posà a disposició de les persones interessades un qüestionari en 
línia amb l’objectiu de recollir l’opinió de les persones participants al voltant de quins eren els 
interessos prioritaris de la gent jove i les seues necessitats. 

A través de la plataforma participaren un total de 84 persones d’edats entre 12 i 30 anys. 

Fase d’aportacions al Pla Jove 

Temporalitat: desembre 2020 - febrer 2021 
 
Després de la identificació de necessitats, en la fase d’aportacions al Pla es van facilitar espais perquè 
les persones entre 12 i 30 participaren fent aportacions que permeteren incloure actuacions en el Pla 
per a donar cobertura a les inquietuds i les necessitats identificades. 

En aquesta fase es van tornar a posar en marxa actuacions per a donar a conéixer els resultats de la 
fase anterior i recollir, aquesta vegada, aportacions al Pla. Es van dur a terme 11 activitats de recollida 
de propostes en centres educatius i centres juvenils públics i privats i amb grups d’intercanvi vinculats 
a la Regidoria de joventut. A través d’aquestes activitats van participar un total de 148 persones. 

PARTICIPANTS 

Dones 88 

Homes 60 

Total 148 

 

A través de la plataforma de participació també es van recollir aportacions al Pla mitjançant una senzilla 
fitxa d’aportacions on s’havia d’indicar un títol, un àmbit i una descripció. A més, en la plataforma de 
participació es van bolcar el conjunt d’aportacions realitzades en aquestes activitats perquè pogueren 
consultar-se en qualsevol moment. 

A través de la plataforma es van registrar un total de 63 entrades i es van presentar un total de 193 
aportacions al Pla. 
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Redacció del Pla Jove 

Temporalitat: març – juliol 2021 
 
Les 193 aportacions rebudes al Pla van ser analitzades per les regidories competents i amb 
especial atenció per la Regidoria de Joventut. Després de la identificació de la viabilitat de les 
propostes es va retornar la informació a la gent jove a través del grup motor. 

La cinquena sessió del grup motor es va destinar a realitzar la devolució de la viabilitat i a 
reformular aquelles aportacions que estaven poc clares concretant-ne cadascuna i fent-les 
valorables. 

Així mateix, per a la valoració de les propostes es va mantindre una sessió conjunta entre el 
grup motor i la Comissió de Seguiment on es van intercanviar impressions. 

Després d’aquestes sessions de valoració es va elaborar un primer esborrany del Pla Jove, 
compost per un total de 105 actuacions encaminades a donar resposta a les necessitats 
identificades en aquest procés i a les aportacions de la joventut. 

Finalment, l’esborrany del Pla va ser ratificat en el Fòrum Jove. 

FÒRUM JOVE 
Temporalitat: Juliol 2021 
 
Es convocà un Fòrum Jove centrat en el debat del Pla Jove 2021 – 2025. Durant l’acte 
s’organitzaren els debats al voltant dels temes que conformen els eixos del Pla Jove. Per a 
facilitar els debats es crearen 4 taules per a la deliberació: 

 Joventut diversa  

 Joventut pel clima 

 Joventut emancipada i participativa 

 Comunicant que és gerundi 

Els resultats d’aquesta sessió de debat, avaluació i aprofundiment ratificaren el contingut final 
del Pla i les novetats presentades per les persones participants, es tindran en compte per a 
l’execució del Pla Jove. 
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6. Objectiu general i eixos estratègics 
 

Objectiu general 

Desenvolupament integral de la joventut il·licitana des de l’equitat, la solidaritat i la participació 
ciutadana activa. 

Eixos estratègics  

El Pla Jove s’articula al voltant de 7 eixos estratègics: 

 
 

Així mateix, s’articula al voltant de dos enfocaments transversals que inclouen medicions específiques 
en els 7 eixos anteriors: 

 

 
1. POLÍTIQUES 

D’EMANCIPACIÓ 
 

2. POLÍTIQUES 
D’INCLUSIÓ SOCIAL 

 
3. POLÍTIQUES 
AFIRMATIVES 

 
4. POLÍTIQUES DE 
SOSTENIBILITAT 

AMBIENTAL  
 5. MODEL DE GESTIÓ   6. PARTICIPACIÓ 

 7. COMUNICACIÓ 

  
Enfocament 
de gènere 

  
Enfocament 

inclusiu 
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Ambdós enfocaments s’identificaran en el Pla a través d’indicadors específics de cada mesura. 
 

Enfocament de gènere 

Els indicadors de l’enfocament de gènere vindran referits a: 
 

- La capacitat d’accés a serveis i recursos en equitat d’homes i dones 

 
 
 

Enfocament inclusiu 

Els indicadors de l’enfocament inclusiu vindran referits a: 
 

- La capacitat d’accés a serveis i recursos de persones amb diversitat 

- La capacitat d’accés a serveis i recursos en funció del territori 

- La capacitat d’accés a serveis i recursos basant-se en l’edat i la procedència 
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Matriu del Pla Jove 2021-2025  
 

Eix estratègic Objectiu específic Indicador 

1. POLÍTIQUES 
D’EMANCIPACIÓ 

Potenciar una emancipació juvenil des dels valors de la igualtat i la solidaritat IOV1.1. Grau de compliment de l’objectiu 

     

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.1.1. Grau de compliment de la mesura 

1.1. Informació, 
assessorament i 
suport per a la 
inclusió en l’àmbit 
educatiu 

1.1.1. Orientació formativa a estudiants de 4t 
d’ESO, 2n de batxillerat i cicles formatius 

 Joventut  
 Educació 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.1.1. Nre. d’estudiants que reben 
orientació desagregat per sexe i curs 

IOV2.1.1.1. Accessibilitat per a diversitats 

1.1.2. Actuacions informatives sobre les opcions 
d’educació formal en espais fora de 
l’àmbit educatiu 

 Joventut  
 Educació 

2023 
2024 
2025 

IOV1.1.1.2. Nre. d’actuacions realitzades 

IOV2.1.1.2 Nre. d’adolescents i joves que 
reben les actuacions desagregat per sexe i 
edat 

IOV3.1.1.2. Accessibilitat per a diversitats 

1.1.3. Actuacions informatives sobre formació no 
reglada (centres públics i privats) en espais 
fora de l’àmbit educatiu 

 Joventut  
 Educació 

2023 
2024 
2025 

IOV1.1.1.3. Nre. d’actuacions realitzades 

IOV2.1.1.3. Nre. d’adolescents i joves que 
reben les actuacions desagregat per sexe i 
edat 

IOV3.1.1.3. Accessibilitat per a diversitats 

 
1.1.4. Promoció de carreres STEM en xiquetes, 

adolescents i dones joves 
 Igualtat 
 Joventut 

2023 
2024 
2025 

IOV1.1.1.4. Nre. d’actuacions realitzades 

IOV2.1.1.4. Nre. de dones adolescents i joves 
que reben les actuacions desagregat per edat 

IOV3.1.1.4. Accessibilitat per a diversitats 
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Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.1.2. Grau de compliment de la mesura 

1.2. Foment i garantia de 
la igualtat 
d’oportunitats 

1.2.1. Continuïtat i ampliació del Programa Aules 
Compartides (PAC) 

 Joventut  
 Educació 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.2.1. Continuïtat del programa (SÍ/NO) 

IOV2.1.2.1. Nre. de participants desagregats 
per sexe i edat 

IOV3.1.2.1. Accessibilitat per a diversitats 

1.2.2. Inclusió d’itineraris de formació 
permanent de qualitat en oci i temps lliure 

 Joventut 
 IVAJ 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.2.2. Nre. d’itineraris de formació 
permanent de qualitat inclosos 

IOV2.1.2.2. Nre. de participants desagregats 
per sexe i edat 

IOV3.1.2.2. Accessibilitat per a diversitats 

1.2.3. Accions formatives periòdiques basant-se 
en les inquietuds juvenils 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.2.3. Nre. d’accions basades en 
inquietuds juvenils recollides 

IOV2.1.2.3. Nre. de persones que reben 
formació desagregat per sexe i edat 

IOV3.1.2.3. Accessibilitat per a diversitats 

1.2.4. Establir un diàleg permanent amb la 
població juvenil a través de la incorporació 
de representants del sector en els Consells 
Municipals d’Educació i Formació 
Professional 

 Educació 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.2.4. Nre. de representants del sector 
en el Consell Municipal desagregat per sexe i 
edat 

IOV2.1.2.4. Accessibilitat per a diversitats 

1.2.5. Elevar les demandes i les necessitats 
formatives de la joventut als organismes 
competents 

 Educació 
 Conselleria 

d’Educació o 
organisme 
competent 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.2.5. Nre. de demandes i necessitats 
formatives 

IOV2.1.2.5. Accessibilitat per a diversitats 
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Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.1.3. Grau de compliment de la mesura 

1.3. Informació i 
assessorament 
sobre alternatives 
habitacionals 

1.3.1. Realització de campanyes que doten de 
major visibilitat als recursos de la Generalitat en 
matèria d’habitatge 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.3.1 Nre. de campanyes realitzades 

IOV2.1.3.1. Accessibilitat per a diversitats 

1.3.2. Informació i assessorament sobre ajudes al 
lloguer i a la compra d’habitatge a través del Centre 
d’Informació Juvenil 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.3.2. Nre. de joves que reben 
informació desagregat per sexe i edat 

IOV2.1.3.2. Accessibilitat per a diversitats 

1.3.3. Informació sobre alternatives residencials a 
través del Centre d’Informació Juvenil 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.3.3. Nre. de joves que reben 
informació desagregat per sexe i edat 

IOV2.1.3.3. Accessibilitat per a diversitats 
funcionals 

1.3.4. Coordinació amb l’Oficina d’Habitatge Social 
per a la derivació de joves en situació de 
vulnerabilitat 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.3.4. Nre. de joves derivats/ades 
desagregats per sexe i edat 

IOV2.1.3.4. Accessibilitat per a diversitats 

1.3.5. Propiciar la creació de recursos habitacionals 
per a la joventut 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.3.5. Nre. de recursos posats en marxa 

IOV2.1.3.5 Nre. de joves que accedeixen al 
programa desagregat per sexe i edat 

IOV3.1.3.5. Accessibilitat per a diversitats 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.1.4. Grau de compliment de la mesura 

1.4. Serveis d’inserció 
laboral pròxims a la 
joventut 

1.4.1. Disseny i incorporació de protocols de 
coordinació amb la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació perquè s’atenguen les 
necessitats juvenils en aquest àmbit 

 Promoció 
Econòmica i 
Ocupació 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 

IOV1.1.4.1. Anys de disseny en incorporació 
de protocols 

IOV2.1.4.1. Accessibilitat per a diversitats. 
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2025 

1.4.2. Visibilització dels serveis municipals existents 
per a fomentar l’ocupabilitat de la joventut 
il·licitana 

 Promoció 
Econòmica i 
Ocupació 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.4.2. Visibilització d’EMPUJU (SÍ/NO) 

IOV2.1.4.2. Visibilització de “Et formem” 
(SÍ/NO) 

IOV3.1.4.2 Nre. d’unes altres accions de 
visibilització 

IOV4.1.4.2. Accessibilitat per a diversitats 

1.4.3. Organització del Fòrum Elx Emplea amb 
l’objectiu d’atraure la joventut il·licitana 

 Promoció 
Econòmica i 
Ocupació 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.4.3. Nre. d’edicions Fòrum Elx Emplea 
(any de cada edició) 

IOV2.1.4.3. Accessibilitat per a diversitats 

1.4.4. Acompanyament jove a través de tallers, 
seminaris i fòrums d’orientació laboral 

 Promoció 
Econòmica i 
Ocupació 

 Joventut 

2023 
2024 
2025 

IOV1.1.4.4 Nre. de tallers, seminaris i fòrums 
realitzats 

IOV2.1.4.4. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.1.4.4. Accessibilitat per a diversitats 

1.4.5. Difusió i informació sobre programes per a 
contractació jove a través del Centre d’Informació 
Juvenil 

 Joventut  
 Promoció 

Econòmica i 
Ocupació 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.1.4.5. Realitzat per any (SÍ/NO) 

IOV2.1.4.5. Accessibilitat per a diversitats  
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Eix estratègic Objectiu específic Indicador 

2. POLÍTIQUES 
D’INCLUSIÓ  

Facilitar la inclusió social de la joventut il·licitana a través del suport a l’accés normalitzat i 
equitatiu als serveis públics i a la millora de l’accés ocupacional i habitacional 

IOV1.2. Grau de compliment de l’objectiu 

     

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.2.1. Grau de compliment de la mesura 

2.1. Suport psicosocial i 
protecció 

2.1.1. Implementació del projecte de suport 
psicosocial “Joves”, amb grups de joves i 
famílies, tant en centres educatius com en 
espais de joventut 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1 2.1.1. Nre. de joves que hi participen 
desagregat per sexe i edat 

IOV2.2.1.1. Accessibilitat per a diversitats 

2.1.2. Informació sobre les línies 
d’assessorament juvenil existents 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.1.2. Nre. de joves que reben 
informació desagregat per sexe i edat 

IOV2.2.1.2. Accessibilitat per a diversitats 

2.1.3. Formalitzar protocols per a la derivació de 
joves als serveis de suport en salut i 
benestar psicosocial existents 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.1.3. Any de formalització del protocol 

IOV2.2.1.3. Accessibilitat per a diversitats 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.2.2. Grau de compliment de la mesura 

2.2. Promoció d’hàbits 
saludables 

2.2.1. Ampliació de la població destinatària dels 
tallers d’hàbits saludables 

 Joventut 
Centres 
d’ensenyament 
secundari 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.2.1. Accessibilitat per a diversitats 

IOV2.2.2.1. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.2.1. Nre. de tallers realitzats 

2.2.2. Oferir serveis d’assessorament 
afectivosexual per a la població juvenil 

 Joventut 
2021 
2022 

IOV1.2.2.2. Nre. de població beneficiària 
desagregat per sexe i edat 
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2023 
2024 
2025 

IOV2.2.2.2. Accessibilitat per a diversitats 

2.2.3. Manteniment de les actuacions de 
sensibilització en espais juvenils 

 Escola oberta 
d’Estiu “Elx 
Conviu” 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.2.3. Nre. d’actuacions de 
sensibilització realitzades 

IOV2.2.2.3. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.2.3. Accessibilitat per a diversitats 

2.2.4. Potenciar la coordinació de les campanyes 
de sensibilització per a la prevenció del 
consum de drogues dirigides a la població 
jove 

 UPCCA 
 Joventut 
 UMH 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.2.4. Coordinació de les campanyes 
(SÍ/NO) 

IOV2.2.2.4. Accessibilitat per a diversitats 

2.2.5. Manteniment de programes de prevenció 
de salut i ampliació de la seua execució en 
uns altres espais juvenils 

 UPCCA 
 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.2.5. Manteniment del programa 
(SÍ/NO) 

IOV2.2.2.5. Nre. d’espais nous ampliats 

IOV3.2.2.5. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV4.2.2.5. Accessibilitat per a diversitats 

2.2.6. Implementació d’un programa integral 
d’oci i temps lliure dirigit a la joventut amb 
enfocament preventiu de salut 

 UPCCA 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.2.6. Any d’implementació 

IOV2.2.2.6. Nre. d’actuacions amb 
enfocament inclusiu 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.2.3. Grau de compliment de la mesura 

2.3. Promoció d’un Elx 
violeta 

 

2.3.1. Realització del Femin Festival  Igualtat 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.3.1. Realització (SÍ/NO) 

IOV2.2.3.1. Accessibilitat per a diversitats 

IOV3.2.3.1. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

2.3.2. Manteniment de Punts Violetes en les 
festes locals i concerts i ampliació a altres 

 Igualtat 
 Joventut 

2021 
2022 

IOV1.2.3.2 Manteniment (SÍ/NO) 

IOV2.2.3.2. Nre. d’espais als quals s’amplia 

mailto:juventud@elche.es


 

Ajuntament d’Elx, Regidoria de Joventut. Curtidors, 23- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 60. juventud@elche.es 
pàg. 39 

 

espais freqüentats per joves 2023 
2024 
2025 

IOV3.2.3.2. Accessibilitat per a diversitats 

2.3.3. Continuar realitzant tallers per a la 
prevenció de violència de gènere en 
centres d’ensenyament secundari 

 Igualtat 
 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.3.3. Prosecució (SÍ/NO) 

IOV2.2.3.3. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.3.3. Accessibilitat per a diversitats 

2.3.4. Formar en feminisme a la població jove 
 Igualtat 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.3.4. Nre. d’accions realitzades 

IOV2.2.3.4. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.3.4. Accessibilitat per a diversitats 

2.3.5. Sensibilitzar en igualtat des d’una 
perspectiva feminista 

 Igualtat 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.3.5. Nre. d’accions realitzades 

IOV2.2.3.5. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.3.5. Accessibilitat per a diversitats 

2.3.6. Promoció d’espais per a parlar sobre 
igualtat i feminismes en Ràdio Jove Digital 

 Igualtat 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.3.6. Espais juvenils promoguts en 
Ràdio Jove Digital per a parlar sobre 
feminismes 

IOV2.2.3.6. Nre. de joves als qui arriben els 
espais promoguts desagregat per sexe i edat 

IOV3.2.3.6. Accessibilitat per a diversitats 

2.3.7. Tallers per a visibilitzar les desigualtats de 
gènere a través de l’ús del llenguatge i 
promoció del llenguatge no sexista 

 Igualtat 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.3.7 Nre. de tallers realitzats 

IOV2.2.3.7. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.3.7. Accessibilitat per a diversitats 
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Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.2.4. Grau de compliment de la mesura 

2.4. Consecució d’un Elx 
inclusiu i divers 

2.4.1. Actuacions de conscienciació sobre les 
situacions de racisme i xenofòbia en la 
població jove a través de tallers i 
campanyes destinades a la joventut 

 Benestar Social 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.4.1. Nre. de tallers i campanyes 
realitzades 

IOV2.2.4.1. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.4.1. Accessibilitat per a diversitats 

2.4.2. Campanyes de sensibilització del col·lectiu 
LGTBIQ+ a través de l’art i les 
intervencions urbanes 

 Joventut 
 Igualtat 
 Cultura 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.4.2. Nre. de campanyes realitzades 

IOV2.2.4.2. Nre. de joves als qui arriben les 
campanyes desagregat per sexe i edat 

IOV3.2.4.2. Accessibilitat per a diversitats 

2.4.3. Promoure el respecte a la identitat i a 
l’orientació sexual, i trencar amb els rols 
de gènere tradicionals, mitjançant 
activitats de sensibilització 

 Igualtat 
 Joventut 

2023 
2024 
2025 

IOV1.2.4.3 Nre. d’activitats promogudes 

IOV2.2.4.3. Nre. de joves que hi participen de 
les activitats de sensibilització desagregat per 
sexe i edat 

IOV3.2.4.3. Accessibilitat per a diversitats 

2.4.4. Campanya D-Valents  Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1 2.4.4. Realització de la campanya 
(SÍ/NO) 

IOV2.2.4.4. Nre. de joves als qui arriba la 
campanya desagregat per sexe i edat 

IOV3.2.4.4. Accessibilitat per a diversitats 

2.4.5. Continuïtat i ampliació de la població 
destinatària del “Taller de diversitats” 

 Joventut 
 IES 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.2.4.5. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV2.2.4.5. Accessibilitat per a diversitats 

2.4.6. Actuacions d’intercanvis d’idiomes en 
foment d’una joventut intercultural 

 Joventut 
 Benestar Social 

2023 
2024 
2025 

IOV1.2.4.6. Nre. d’activitats realitzades 

IOV2.2.4.6. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.4.6. Accessibilitat per a diversitats 

2.4.7. Organització del Festival Diversa de  Cultura 2021 IOV1.2.4.7. Organització del festival (SÍ/NO) 
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cultura LGTBI  Joventut 2022 
2023 
2024 
2025 

IOV2.2.4.7. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.2.4.7. Accessibilitat per a diversitats 
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Eix estratègic Objectiu específic Indicador 

3. POLÍTIQUES 
AFIRMATIVES  

Desenvolupar una cultura i un oci educatiu IOV1.3. Grau de compliment de l’objectiu 

     

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.3.1. Grau de compliment de la mesura 

3.1. Promoció d’un 
entorn cultural per a 
la joventut 

3.1.1. Ampliar l’oferta formativa “Artprén” 
 Joventut 
 Cultura 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.1.1. Oferta ampliada (SÍ/NO) 

IOV2.3.1.1. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.3.1.1. Accessibilitat per a diversitats 

3.1.2. Cessió de locals d’assaig a joves 
 Cultura 
 Joventut 

2023 
2024 
2025 

IOV1.3.1.2. Nre. de locals cedits 

IOV2.3.1.2. Nre. de joves als qui se cedeixen 
locals desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.1.2. Accessibilitat per a diversitats 

3.1.3. Suport a artistes locals facilitant l’accés a 
sales d’exposició 

 Cultura 
 Joventut 

2023 
2024 
2025 

IOV1.3.1.3. Espais expositius facilitats 

IOV2.3.1.3. Nre. de joves a qui se cedeixen 
espais expositius desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.1.3. Accessibilitat per a diversitats 

3.1.4. Construcció d’una base de dades de joves 
artistes locals 

 Joventut 
 Cultura 

2023 
2024 
2025 

IOV1.3.1.4. Any de construcció 

IOV2.3.1.4. Accessibilitat per a diversitats 

3.1.5. Realització de la Mostra de teatre jove 
Óscar Martín 

 Joventut 
 Cultura 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.1.5. Nre. de grups/IES participants 

IOV2.3.1.5. Accessibilitat per a diversitats 

IOV3.3.1.5. Accessibilitat per a diversitats. 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.3.2. Grau de compliment de la mesura 
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3.2. Concursos i premis 
per a visibilitzar a la 
joventut 

3.2.1. Realització de la Mostra de Cinema Jove 
d’Elx i adaptació als interessos de la 
joventut 

 Joventut 
 Cultura 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.2.1. Realització (SÍ/NO) 

IOV2.3.2.1. Nre. de joves que hi participen 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.2.1. Accessibilitat per a diversitats 

3.2.2. Realització del Certamen Nacional de 
Joves Cantautors i adaptació als interessos 
de la joventut 

 Joventut 
 Cultura 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.2.2. Realització (SÍ/NO) 

IOV2.3.2.2. Nre. de joves que hi participen 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.2.2. Accessibilitat per a diversitats 

3.2.3. Creació de concursos i premis en unes 
altres disciplines artístiques 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.2.3. Nre. de concursos i premis creats 

IOV2.3.2.3. Accessibilitat per a diversitats 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.3.3. Grau de compliment de la mesura 

3.3. Promoció d’un oci 
educatiu jove 

3.3.1. Programació periòdica d’oci educatiu en 
L’Escorxador CCCE i altres equipaments de 
Joventut 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV.1.3.3.1. Nre. de programacions anuals 
realitzades en els espais de joventut 

IOV2.3.3.1. Nre. de joves que es beneficien 
de la programació desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.3.1. Accessibilitat per a diversitats 

3.3.2. Estratègia participativa de dinamització 
d’activitats d’oci educatiu i culturals en els 
espais de joventut del nucli urbà i de les 
pedanies 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.3.2. Any d’implementació de 
l’estratègia participativa 

3.3.3. Cessió de l’estudi de Ràdio Jove Digital per 
al seu ús per part de joves i entitats 
juvenils 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.3.3. Nre. cessions de l’estudi de Ràdio 
Jove Digital 

IOV2.3.3.3. Nre. de joves que hi participen 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.3.3. Nre. d’associacions que hi 
participen 

IOV4.3.3.3. Accessibilitat per a diversitats 
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Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.3.4. Grau de compliment de la mesura 

3.4. Oci alternatiu i 
saludable 

3.4.1. Programació anual d’esdeveniments lúdics 
i celebracions 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.4.1. Nre. de programacions 
periòdiques realitzades 

IOV2.3.4.1. Nre. de joves que es beneficien 
de la programació desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.4.1. Accessibilitat per a diversitats 

3.4.2. Programació periòdica d’activitats 
esportives construïda a partir de la 
incorporació de les demandes juvenils 

 Esports 
 Joventut 

2023 
2024 
2025 

IOV1.3.4.2. Nre. de programacions 
realitzades cada any 

IOV2.3.4.2. Nre. de joves que participen en la 
construcció de la programació d’activitats 
esportives 

IOV3.3.4.2. Nre. de joves que es beneficien 
de la programació desagregat per sexe i edat 

IOV4.3.4.2. Accessibilitat per a diversitats 

3.4.3. Programació anual d’activitats d’oci a l’aire 
lliure 

 Joventut 
 Medi Ambient 
 IVAJ 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.4.3. Nre. de programacions 
realitzades a l’any 

IOV2.3.4.3. Nre. de joves que es beneficien 
de la programació desagregat per sexe i edat 

IOV3.3.4.3. Accessibilitat per a diversitats 

3.4.4. Realitzar un mapa de les instal·lacions 
esportives municipals per a donar-les a 
conéixer a la joventut 

 Esports 
 Joventut 

2024 
2025 

IOV1.3.4.4. Any de realització 

3.4.5. Coordinar la cessió de les pistes dels 
col·legis d’educació primària per a la 
pràctica de l’esport no federat 

 Educació 
 Esports 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.4.5. Nre. de cessions per a pràctiques 
esportives 

3.4.6. Coordinació amb l’IVAJ per a donar suport 
i difondre les actuacions en aquest àmbit 

 Joventut 
 Xarxa Jove 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.3.4.6. Nre. d’actuacions de coordinació 
posades en marxa 
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Eix estratègic Objectiu específic Indicador 

4. POLÍTIQUES DE 
SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

Formar una joventut conscient de la necessitat que el desenvolupament siga sostenible i 
compromesa amb l’acció pel clima 

IOV1.4. Grau de compliment de l’objectiu 

     

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.4.1. Grau de compliment de la mesura 

4.1. Millora de la 
qualitat del 
transport del 
municipi 

4.1.1. Revisió del recorregut de l’autobús 
nocturn per a adequar-lo a les necessitats 
juvenils 

 Mobilitat 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.1.1. Nre. de canvis incorporats 

4.1.2. Millorar la informació sobre els serveis 
existents (servei de taxi, Bus Dona, tarifes, 
etc.) 

 Mobilitat 
 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.1.2. Nre. de millores implementades 

4.1.3. Estudi de noves tarifes juvenils basant-se 
en la viabilitat econòmica 

 Mobilitat 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.1.3. Realització de l’estudi (SÍ/NO) 

IOV2.4.1.3. Realització de l’estudi (SÍ/NO) 

4.1.4. Revisió de les ubicacions i els horaris de 
Bicielx per a una possible ampliació 

 Mobilitat 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.1.4. Any de revisió. 

IOV2.4.1.4. Implementació de perspectiva de 
gènere en la revisió (SÍ/NO) 

IOV3.4.1.4. Accessibilitat a diversitats 

4.1.5. Revisió de les connexions del carril bici 
amb les persones joves per a estudiar la 
possibilitat de nous trams 

 Mobilitat 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.1.5. Any de revisió 

IOV2.4.1.5. Implementació de perspectiva de 
gènere en la revisió (SÍ/NO) 

IOV3.4.1.5. Accessibilitat a diversitats 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.4.2. Grau de compliment de la mesura 

4.2. Promoció de 4.2.1. Desenvolupament d’actuacions amb el  Joventut  2022 IOV1.4.2.1. Nre. d’actuacions 
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sostenibilitat 
ambiental i accions 
pel clima 

grup motor del pla per a involucrar-los en 
les polítiques relacionades amb 
sostenibilitat ambiental 

 Medi Ambient 2023 
2024 
2025 

desenvolupades 

IOV2.4.2.1. Nre. de participants en el grup 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.4.2.1. Accessibilitat a diversitats 

4.2.2. Inclusió de tallers relacionats amb l’acció 
pel clima destinats a població jove 

 Joventut 
 Medi Ambient 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.2.2. Nre. de tallers realitzats 

IOV2.4.2.2. Nre. de joves participants 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.4.2.2. Accessibilitat a diversitats 

4.2.3. Realització de campanyes per a 
conscienciar sobre el manteniment de les 
zones naturals de l’entorn 

 Joventut 
 Medi Ambient 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.2.3. Nre. de campanyes realitzades 

4.2.4. Realització d’actuacions d’educació 
ambiental i promoció d’entorns 
sostenibles en centres d’ensenyament 
secundari 

 Joventut 
 Medi Ambient 

2023 
2024 
2025 

IOV1.4.2.4. Nre. d’actuacions realitzades 

IOV2.4.2.4. Nre. de joves participants 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.4.2.4. Accessibilitat a diversitats 

4.2.5. Foment del consum local i sostenible en 
joves a través d’estratègies comunicatives 

 Joventut 
 Medi Ambient 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.4.2.5. Nre. d’estratègies comunicatives 
implementades 

IOV2.4.2.5. Implementació de la perspectiva 
de gènere (SÍ/NO) 

IOV3.4.2.5. Accessibilitat a diversitats 

4.2.6. Visibilitzar el sector juvenil en el món de 
l’agricultura a través d’activitats com 
mercats 

 Joventut 
 Medi Ambient 
 Promoció 

econòmica 

2023 
2024 
2025 

IOV1.4.2.6. Nre. de participants desagregat 
en sexe i edat 

IOV2.4.2.6. Accessibilitat a diversitats. 
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Eix estratègic Objectiu específic Indicador 

5. MODEL DE GESTIÓ 
Construir un model de gestió caracteritzat per una forta coordinació, transversalitat i 
equitat territorial 

IOV1.5. Grau de compliment de l’objectiu 

     

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.5.1 Grau de compliment de la mesura 

5.1. Coordinació amb 
altres nivells de 
l’administració 

5.1.1. Integració del Pla Jove en el Centre de 
Documentació de Polítiques Territorials de 
Joventut de l’Observatori Valencià de la 
Joventut 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.1.1. Any d’integració 

5.1.2. Accés al Sistema de Suport a les Polítiques 
Locals de l’EVJ 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.1.2. Accés (SÍ/NO) 

5.1.3. Participar de les xarxes territorials 
existents en matèria de joventut 
promogudes per l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ) 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.1.3. Participació (SÍ/NO) 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.5.2. Grau de compliment de la mesura 

5.2. Coordinació integral 
de les polítiques de 
joventut municipals 

5.2.1. Reconversió de la Comissió de Seguiment 
del Pla Jove en Comissió 
Interdepartamental de Joventut 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.2.1. Any de conformació 

IOV2.5.2.1. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

5.2.2. Destinar recursos humans de l’àrea de 
Joventut per a l’assumpció d’un rol de 
coordinació interdepartamental 

 Joventut 
2021 
2022 
2023 

IOV1.5.2.2. Creació del rol de coordinació 
interdepartamental 
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2024 
2025 

5.2.3. Definició de protocols de programació i 
comunicació interdepartamental 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.2.3. Any de creació de protocols 

5.2.4. Actuacions periòdiques de seguiment 
integral i avaluació del pla 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.2.4. Nre. d’actuacions realitzades 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.5.3. Grau de compliment de la mesura 

5.3. Cobertura de serveis 
i recursos juvenils 
des d’una 
perspectiva 
d’equitat territorial 

5.3.1. Increment del nombre d’instal·lacions d’ús 
de persones joves 

 Urbanisme 
 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.3.1. Nre. d’instal·lacions incrementat 

5.3.2. Dotació de recursos humans per a ampliar 
els horaris dels equipaments juvenils 

 Recursos 
Humans 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.3.2. Percentatge de RH destinat 

5.3.3. Millorar les instal·lacions i els recursos dels 
equipaments de Joventut incorporant les 
demandes juvenils. 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.5.3.3. Millores realitzades 
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Eix estratègic Objectiu específic Indicador 

6. PARTICIPACIÓ Empoderar la joventut perquè encapçale un Elx democràtic i participatiu IOV1.6. Grau de compliment de l’objectiu 

     

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.6.1. Grau de compliment de la mesura 

6.1. Promoció del 
voluntariat 

6.1.1. Serveis d’informació i assessorament 
sobre voluntariat 

  Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.1.1. Nre. de joves que reben 
informació i/o assessorament desagregat per 
sexe i edat 

IOV2.6.1.1. Accessibilitat per a diversitats 

6.1.2. Actuacions de divulgació de les necessitats 
de persones voluntàries de les entitats de 
voluntariat locals 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1 6.1.2. Nre. d’actuacions realitzades 

IOV2.6.1.2. Accessibilitat per a diversitats 

6.1.3. Promoció del voluntariat a Europa  Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.1.3. Nre. d’actuacions de promoció 
realitzades 

IOV2.6.1.3. Accessibilitat a diversitats 

6.1.4. Reactivació de la figura dels corresponsals 
juvenils en els centres d’ensenyament 
secundari del municipi 

 Joventut 
  Centres 

d’ensenyament 
secundari 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.1.4. Nre. d’IES amb corresponsables 
juvenils per curs 

IOV2.6.1.4. Nre. persones desagregat en sexe 
i edat que són corresponsals per curs 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.6.2. Grau de compliment de la mesura 

6.2. Promoció de 
l’associacionisme 
juvenil 

6.2.1. Suport al Consell de la Joventut d’Elx 
mitjançant la firma d’un conveni de 
col·laboració 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 

IOV1.6.2.1. Actualització del conveni (SÍ/NO) 
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2025 

6.2.2. Servei d’orientació jurídica a entitats 
juvenils 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.2.2. Nre. de persones beneficiàries del 
servei 

IOV2.6.2.2. Nre. d’associacions beneficiàries 
del servei 

IOV3.6.2.2. Accessibilitat a diversitats 

6.2.3. Fira d’associacionisme per a visibilitzar la 
labor de les entitats juvenils 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.2.3. Any de posada en marxa de la fira 
d’associacions 

6.2.4. Suport econòmic a les entitats juvenils 
mitjançant la convocatòria de subvencions 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

OIV1.6.2.4. Nre. de convocatòries 
subvencions 

OIV2.6.2.4. Nre. d’associacions sol·licitants 

OIV3.6.2.4. Nre. d’associacions beneficiàries 

6.2.5. Actuacions formatives i informatives 
periòdiques per a entitats juvenils 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

OIV1.6.2.5. Nre. d’actuacions realitzades 

OIV2.6.2.5. Nre. d’associacions beneficiàries 

IOV3.6.2.5. Nre. de persones beneficiàries 
desagregat per edat i sexe. 

IOV4.6.2.5. Accessibilitat a diversitats. 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.6.3. Grau de compliment de la mesura 

6.3. Promoció de grups 
juvenils 

6.3.1. Mantenir el programa d’intercanvis 
juvenils 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.3.1. Nre. de programes oferits 

IOV2.6.3.1. Implementació de la perspectiva 
de gènere en els intercanvis 

IOV3.6.3.1. Accessibilitat a diversitats 

6.3.2. Fomentar el programa d’intercanvi de 
pràctiques professionals entre regions 
europees Eurodisea 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.3.2. Nre. de programes oferits 

IOV2.6.3.2. Implementació de la perspectiva 
de gènere en els intercanvis 

IOV3.6.3.2. Accessibilitat a diversitats 

6.3.3. Convocar reunions periòdiques del grup  Joventut 2022 IOV1 6.3.3. Nre. de sessions del Grup Motor 
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motor del Pla Jove 2023 
2024 
2025 

IOV2.6.3.3. Nre. de participants desagregat 
per sexe i edat 

IOV3.6.3.3. Accessibilitat a diversitats 

6.3.4. Organitzar trobades entre els distints 
grups i canals de participació existents en 
el municipi, i permetre el seu 
funcionament més enllà d’actuacions 
aïllades 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.3.4. Nre. trobades organitzades 

IOV2 6.3.4. Implementada la perspectiva de 
gènere en les aliances (SÍ/NO) 

IOV3.6.3.4. Accessibilitat a diversitats 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.6.4. Grau de compliment de la mesura 

6.4. Participació 
intergeneracional 

6.4.1. Establir i facilitar maneres de comunicació 
entre generacions a través dels programes 
i projectes de l’estratègia 
intergeneracional Generació i 

 Joventut  
 Polítiques de 

Majors 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.4.1. Nre. d’actuacions realitzades 

6.4.2. Promoure la col·laboració entre 
associacions i entitats relacionades amb 
joves i majors per a ampliar la xarxa de 
treball entre generacions 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.4.2. Nre. d’actuacions promogudes 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.6.5. Grau de compliment de la mesura 

6.5. Cultura participativa 
juvenil 

6.5.1. Incorporar processos de pressupost 
participatiu jove per a la definició del 
pressupost jove 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.5.1. Any d’incorporació 

IOV2.6.5.1. Nre. de joves participants 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.6.5.1. Accessibilitat per a diversitats 

6.5.2. Formació en metodologies participatives 
per a l’equip de Joventut, de manera que 
açò facilite el seu exercici i afavorisca la 

 Joventut  
 Participació 

2024 
2025 

IOV1.6.5.2. Nre. d’accions formatives 

IOV2.6.5.2. Implementació de la perspectiva 
de gènere (SÍ/NO) 
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inclusió d’aquestes metodologies en el 
conjunt de la política municipal de 
joventut 

IOV3.6.5.2. Accessibilitat a diversitats 

6.5.3. Accions encaminades a donar a conéixer 
els instruments de participació existents 
en el municipi 

 Joventut 
  Participació 

2023 
2024 
2025 

IOV1.6.5.3. Nre. d’accions 

IOV2.6.5.3. Implementació de la perspectiva 
de gènere en les accions 

IOV3.6.5.3. Accessibilitat de les diversitats 

6.5.4. Crear mecanismes de participació juvenil 
de caràcter territorial, en barris i pedanies 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.6.5.4. Nre. de mecanismes de 
participació territorials 
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Eix estratègic Objectiu específic Indicador 

7. COMUNICACIÓ Diversificar els canals d’informació i adequar-los a la població a la qual es dirigeix IOV1.7. Grau de compliment de l’objectiu 

     

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.7.1. Grau de compliment de la mesura 

7.1. Informació 
descentralitzada 

7.1.1. Ampliació de la xarxa d’informació juvenil, 
i descentralització d’aquest servei a les 
pedanies i barris del municipi 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.1.1. Nre. de nous centres 
d’informació juvenil 

IOV2.7.1.1. Accessibilitat per a diversitats 

7.1.2. Establir canals de comunicació efectius 
amb els centres educatius perquè 
coneguen les activitats de la Regidoria 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.1.2 Nre. de canals de comunicació 
amb els centres educatius 

IOV2.7.1.2. Grau d’efectivitat dels canals de 
comunicació 

7.1.3. Realització d’activitats informatives tant 
en els centres d’ensenyament secundari 
com en els equipaments de Joventut 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.1.3. Nre. d’activitats informatives en 
espais de joventut 

IOV2.7.1.3. Nre. d’activitats informatives en 
altres espais juvenils 

IOV3.7.1.3. Nre. de participants directes 
desagregats en sexe i edat 

IOV4.7.1.3. Accessibilitat per a diversitats 

7.1.4. Recuperació de panells informatius en 
centres educatius i en espais públics 
freqüentats per la gent jove 

 Joventut 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.1.4. Nre. de panells informatius en 
centres educatius 

IOV2.7.1.4. Nre. de panells informatius en 
altres espais juvenils 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1. 7.2. Grau de compliment de la mesura 

7.2. Comunicació 
coordinada i de 
major impacte 

7.2.1. Dotar un equip de comunicació propi de la 
Regidoria de Joventut, específic per a 
difondre les polítiques locals en matèria 

 Recursos 
Humans 

2022 
2023 
2024 

IOV1.7.2.1. Any de dotació de l’equip  

IOV2.7.2.1. Implementació de la perspectiva 
de gènere en l’equip (any, SI/NO) 
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de joventut 2025 IOV3.7.2.1. Accessibilitat a diversitats 

7.2.2. Creació de protocols interdepartamentals 
per a centralitzar la difusió d’informació 
relativa a polítiques de joventut a través 
dels canals de comunicació de Joventut 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.2.2. Any de creació de protocols 

7.2.3. Adequació dels canals informatius 
existents per a arribar a més persones 
joves 

 Joventut  
 Comunicació 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.2.3. Canvis dels canals informatius 
(SÍ/NO) 

IOV2.7.2.3 Grau d’impacte dels canals 
utilitzats 

7.2.4. Utilitzar eines de comunicació inclusives 
perquè la informació sobre les activitats 
arribe a tot el sector juvenil 

 Joventut 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.4.2. Incorporació d’eines de 
comunicació inclusiva (SÍ/NO) 

7.2.5. Utilitzar un llenguatge i imatges no 
sexistes i no estereotipades de la joventut 
en els missatges difosos 

 Joventut  
 Igualtat 

2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.4.3. Incorporació de llenguatge i 
imatges no sexistes i no estereotipades 
(SÍ/NO) 

Mesura Actuació 
Regidories 

responsables 
Cronograma Indicadors 

    IOV1.7.3. Grau de compliment de la mesura 

7.3. Incorporació de la 
joventut com a 
subjectes actius en 
la comunicació 

7.3.1. Establir aliances amb els grups juvenils per 
a incorporar-los en la difusió i la definició 
d’estratègies de comunicació: grup motor, 
corresponsals juvenils, Consell de la 
Joventut d’Elx i entitats juvenils 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.3.1. Implementació de la perspectiva 
de gènere en les aliances 

IOV2.7.3.1. Accessibilitat a diversitats 

7.3.2. Programació de Ràdio Jove Digital 
gestionada per joves 

 Joventut 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

IOV1.7.3.2. Nre. de programes de Ràdio Jove 
Digital gestionats per joves 

IOV2.7.3.2. Nre. de joves que hi participen 
desagregat per sexe i edat 

IOV3.7.3.2. Accessibilitat per a diversitats 
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7. Avaluació del Pla Jove 

Sistema de Seguiment 

El sistema de seguiment es constituirà a l’inici i es desenvolupa al llarg de tot el procés. Per a generar 
sinergies entre les diferents regidories involucrades en el pla, garantint la transversalitat i coordinació, 
així com el protagonisme de joventut en la implementació, seguiment i avaluació, s’estableixen els 
següents òrgans de seguiment: 

 
Grup Motor Jove 
 
El Grup Motor Jove (GMJ) es compon de persones voluntàries d’entre 12 i 30 Anys. 
 
Serà l’òrgan juvenil encarregat de realitzar el seguiment de la implementació del pla, així com de 
protagonitzar i dinamitzar la participació de la joventut en altres processos de participació que puga 
posar en marxa l’Ajuntament. 
 
En el calendari del GMJ s’incorporaran espais per al seguiment del Pla Jove amb caràcter anual. En 
aquests espais i amb aquesta finalitat, es preveu la incorporació de la Comissió Interdepartamental. 

 
Comissió Interdepartamental 
 
La Comissió Interdepartamental es compon de representants polítics i tècnics involucrats en les 
actuacions previstes en el Pla Jove. Aquest òrgan serà liderat per la Regidoria de Joventut. 
 
Entre les seues funcions es troba realitzar el seguiment de la implementació del pla i la seua avaluació, 
així com de garantir la necessària transversalitat i coordinació de les accions previstes. 
 
En relació a l’avaluació, correspon a la comissió el seguiment permanent i les avaluacions inicial, anual, 
intermèdia i final del Pla Jove. 
 
Les àrees mínimes que compondran aquesta Comissió seran: 
 

 Medi Ambient i Sostenibilitat 

 Mobilitat 

 Educació 

 Igualtat 

 Joventut 

 Cultura 

 Esport 
 
Per a garantir la coordinació necessària, les sessions de la Comissió Interdepartamental tindran 
caràcter semestral. Basant-se en els objectius previstos en cada reunió, es podran convocar sessions 
monogràfiques i funcionar en comissions més reduïdes de caràcter operatiu. 
 
En la periodicitat prevista, s’incorporaran espais anuals per al seguiment del pla. 
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Eines d’avaluació 

 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 
L’avaluació qualitativa cerca valorar l’eficàcia i els assoliments aconseguits. Es realitzarà amb actors i 
informants clau (associacions juvenils, grups juvenils i equip tècnic municipal). L’avaluació qualitativa 
es realitzarà en l’avaluació intermèdia del pla mitjançant grups focals. A partir d’aquestes anàlisis es 
presentaran propostes rectificadores amb la finalitat de reforçar l’eficàcia del Pla Jove. 
 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA 

L’avaluació quantitativa recollirà el nivell de satisfacció de les persones participants en relació a l’espai 
en el qual han participat i les dades de perfil sociodemogràfic. L’avaluació quantitativa es durà a terme 
mitjançant qüestionaris de satisfacció. 

AVALUACIÓ PARTICIPATIVA 

Aquesta estratègia d’avaluació es realitzarà a partir de la incorporació de dinàmiques d’avaluació 
participativa en els òrgans de seguiment previstos en el Pla Jove. Es desenvoluparan a l’inici i al final 
del pla, amb la finalitat de recollir les expectatives de cada grup en relació amb la implementació del 
pla i contrastar l’assoliment d’aquestes una vegada finalitzat. 
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