
Dissenyar i promoure una jornada de “portes
obertes” participada per totes les àrees de
l’Ajuntament. 
Apropar l’administració a la persona jove a
través dels equip de professionals de referència
per als i les joves.
Policia local com a agent de proximitat,
potenciant el seu paper com a agent de carrer
per tractar necessitats i/o problemàtiques
juvenils.
Accions informatives i de sensibilització per
apropar l’administració als centres educatius de
secundària. 

Nomenar una persona responsable de portar a
terme, fer el seguiment i l’avaluació del Pla
d’Acció.
Taula Interdepartamental de Joventut com a
espai per articular el seguiment i l’avaluació del
Pla d’Acció.
Crear un espai tècnic de coordinació i treball
conjunt entre el Pla de Joventut i el Pla
d’Infància i Adolescència, Pla de Dones i Pla
LGTBI.
Pla de comunicació i difusió (interna i externa)
del Pla de Joventut.

ÀMBIT 1: ORGANITZACIÓ MUNICIPAL I
SEGUIMENT DEL PLA

Vetllar pel compliment, seguiment, avaluació i difusió Pla de Joventut

Potenciar i millorar el vincle i la comunicació entre l’administració
i la persona jove   

ÀMBIT 2: PARTICIPACIÓ I TRANSFORMACIÓ

2022

2023

2022

2021

2021

2021

2022

2021



Presència dels interessos de la persona jove en
el ple municipal.
Promoure, donar visibilitat i apropar la figura de
la Defensora de la Ciutadania d’Amposta a la
persona jove.
Creació d’un espai formal de participació juvenil
(tipus Consell de Joventut) seqüenciat i vinculat
al Consell d’Infància i Adolescència.
Dinamitzar la participació de les persones joves
en els pressupostos participatius.

Fer  “El Casal” més accessible i visible per a que
esdevingui punt de referència i trobada entre
l’administració i la persona jove.
Promoure espais de participació sectorials
(cultura, festes, oci, ocupació, urbanisme i espai
públic...) contant amb els recursos tècnics
municipals, representants d’entitats i persones
joves.

Suport i acompanyament en el foment de
l’associacionisme juvenil, contant amb la
complicitat dels agents educatius de la ciutat.
Espais útils i equipats als grups associats de
persones joves (calefacció, connectivitat,
projector, equip de so, etc.) per al
desenvolupament de la seva acció.

Connectar allò que promou l’administració amb els interessos de la
persona jove.

Fomentar la participació de la persona jove en la cosa pública, tot
fent visible i reconeixent les aportacions de les persones joves.

2021

2023

2021

2023

2024

2021

Fomentar una xarxa d’associacionisme juvenil, variada en quant a
temàtiques d’interès, i potent en quant a pervivència i continuïtat.

2022

2021



Promoure la salut emocional i la salut mental,
prevenció de les conductes de risc.
Servei telefònic d’acompanyament i escolta
individual en l’àmbit emocional.
Formació en habilitats marentals i parentals per
fomentar el benestar emocional de les persones
joves.
Reflexió sobre la idoneïtat d’ampliar les hores del
Projecte Salut i Escola als centres educatius.

Espai de referència d’atenció individualitzada,
anònima i de qualitat, que generi confiança en
relació a la salut sexual integral de nois i noies.
Coordinar accions amb el Pla Local LGTBI i el Pla
Local de Dones per promoure sinergies en
l’àmbit de la formació, la informació i
l’assessorament sobre la sexualitat.

Fomentar la participació política i electoral de les persones joves.

Promoure la salut emocional de les persones joves.
 

Promoure pensament crític entre les persones
joves, tot assegurant aquest enfoc en totes les
accions que s’implementin.

ÀMBIT 3: BENESTAR I INCLUSIÓ

Promoure la salut afectiva i sexual de les persones joves, incloent-hi
tots els gèneres i les orientacions sexuals, dins i fora dels centres

educatius.

2023

2023

2021

2022

2022

2022

2022



Fomentar espais de relació entre les persones
joves de la ciutat, que habitualment no
coincideixen.

Coordinar accions amb el Pla Local de Dones per
facilitar l’accés als productes específics de salut
sexual i reproductiva.
Promoure l’accés segur i discret a preservatius
en espais municipals.
Dissenyar un programa municipal de salut
sexual i afectiva, amb accions coordinades als
centres educatius i als equipaments municipals.

2023

Promoure la millora de les habilitats i les competències de les
persones joves en l’àmbit social i relacional.

Promoure la participació de les persones joves i
adolescents en entitats socials de la ciutat
(treball amb col·lectius vulnerables).

Promoure relacions interculturals entre les persones joves de la
ciutat.

2023

2023

2024

Promoure la creació d’un punt de trobada de referència, informal i
de participació lliure.

Creació d’un espai de referència per a la persona
jove, per poder quedar i programar les seves
pròpies activitats per relacionar-se.

2022

2021



Promoure espais i serveis públics d’oci diürn, de lleure, esportius i
culturals amb oferta de propostes i activitats connectades amb les

necessitats i motivacions de les persones joves. 
 Donar a conèixer la xarxa de jocs i activitats

esportives de lliure accés que s’està promovent
des de l’àrea d’esports.
Millorar i mapificar els equipaments esportius
d’accés lliure existents.
Promoure i mapificar nous espais de lliure accés
per la pràctica esportiva de diferents disciplines
a l’aire lliure.
Habilitar espais de la Biblioteca, el Centre Cívic i
el Casal a partir dels quals dinamitzar la
participació de les persones joves.
Promoure espais d’accés lliure a l’oci alternatiu
(jocs en línia, jocs de taula, jocs de rol, escape
room, etc.).
Millorar l’accessibilitat al multicine (llunyania i
il·luminació).

Promoure reflexió al voltant de les necessitats de les persones joves
en relació a l’oci comercial

 

Creació d’espais de relació d’oci nocturn
adaptats a les motivacions de les persones joves.
Impulsar estratègies de promoció i prevenció
sobre el consum d’alcohol i altres drogues.
Impulsar estratègies de promoció i prevenció
sobre situacions de masclismes i violències
masclistes.

Impulsar espais de reflexió sobre el valor a l’alça
de l’oci comercial entre les motivacions de les
persones joves.
Prevenció del consumisme, del cost econòmic de
la sobrevaloració de la imatge, l’aparença i el cos.

2022

2022

2023

2024

2022

2022

Promoure la creació d’espais d’oci nocturn adaptats a les
necessitats i motivacions de la persona jove

2023

2021

2021

2024

2024



Fomentar la col·laboració entre els agents educatius de la ciutat
com a marc per impulsar una educació integral connectada amb

l’entorn
Participar activament en la Taula Socioeducativa
de Ciutat per treballar conjuntament amb altres
agents educatius.

ÀMBIT 4: EMANCIPACIÓ I FUTUR. EDUCACIÓ I
FORMACIÓ

Garantir l’equitat en l’accés als processos d’ensenyament i
d’aprenentatge

 Desenvolupar accions positives que garanteixin
la igualtat d’accés i el suport a l’estudi de les
persones joves que es trobin en situació de
vulnerabilitat

2021

Impulsar espais de reflexió per ampliar l’oferta universitària a la
ciutat.

Possibilitar les condicions per ampliar l’oferta
universitària al territori.

2024

2021

Potenciar i millorar la connexió entre el sistema educatiu i les
necessitats de l’alumnat.

Promoure espais de reflexió sobre el model
educatiu i l’aprenentatge de les persones joves,
per tal d’incorporar les seves aportacions

2021



Accions d’informació de qualitat per tal de posar
en valor el procés educatiu i d’aprenentatge
vinculat als cicles formatius.
Impulsar un servei d’orientació educativa
individualitzada, per acompanyar a la persona
jove en la presa de decisions que afecten al seu
futur acadèmic i laboral.
Promoure espais per compartir experiències
d’èxit protagonitzades per persones joves
referents.
Continuar impulsant la celebració del Fòrum Jove
d’Amposta.
Explorar la idoneïtat de re-formular el Fòrum
Jove d’Amposta, tot impulsant una modalitat
discontínua i complementària a l’edició anual. 

Incorporar les necessitats i motivacions de les
persones joves en la borsa municipal de treball.
Servei d’assessorament i acompanyament a la
inserció laboral juvenil, mitjançant difusió
especialitzada: reimpulsar i redimensionar.
Garantir que els i les joves estan informats dels
seus drets i deures en l’àmbit laboral: generar
recursos de difusió especialitzada.

ÀMBIT 5: EMANCIPACIÓ I FUTUR. TREBALL I
OCUPACIÓ.

Promoure l’orientació educativa per tal de facilitar la continuïtat en
els estudis de les persones joves.

Fomentar l’orientació professional i l’acompanyament al món
laboral de la persona jove

2021

2022

2021

2021

2023

2022

2022

2022



Posar en marxa projectes de plans d’ocupació
municipals adreçats a les persones joves.
Donar a conèixer al teixit empresarial local els
avantatges de participar en els programes de
Garantia Juvenil.
Fomentar la contractació de monitoratge en el
lleure, tot vinculant-ho a la borsa municipal de
treball.
Promoure i interconnectar espais de relació
entre la persona jove i l’empresa demandant
d’ocupació.

Identificació i abordatge conjunt de les
situacions d’exclusió laboral que pateixen
determinats col·lectius de persones joves.

Mesures per fomentar el retorn del talent jove a
través de Fòrums, Networking’s, Fires,
Congressos...
Participar, en el Programa Odisseu per incentivar
el retorn del talent jove. Promoure el Programa
entre el sector empresarial local.

Promoure formació ocupacional vinculada al mercat laboral local

Espais formatius adreçats a les persones joves i
relacionats en oficis que es troben en situació
difícil en quant al relleu generacional.

2024

 Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil.
 

2022

2022

2022

Promoure la recuperació de capital social jove

2024

2021

 Garantir l’equitat en l’accés al mon laboral 

2024

2023



Identificar i mirar d’abordar les situacions
d’exclusió residencial que pateixen determinats
col·lectius de persones joves.
Continuar promovent l’increment d’habitatge
públic de lloguer social i/o lloguer accessible
provinent d’actius bancaris. 

Potenciar i donar a conèixer la borsa d’habitatge
de lloguer entre les persones joves.
Tauler d’anuncis municipal que posi en relació
persones que tinguin un habitatge per compartir
o llogar, amb persones joves que tinguin
necessitats residencials.
Explorar les possibilitats d’incrementar
l’habitatge de lloguer accessible, mitjançant
incentius als i les propietàries.

Generar accions per garantir que els i les joves
estan informats dels seus drets i deures en
l’àmbit de l’habitatge.
Mantenir i promoure el servei d’acompanyament
i assessorament en l’accés a l’habitatge jove.

 Promoure nous models d’accés a l’habitatge

Donar a conèixer noves formes de tinença
d’habitatge.

2022

 Donar suport a la població jove en l’accés a l’habitatge

2022

2022

Fomentar l’orientació i l’acompanyament a l’accés a l’habitatge de la
persona jove

2022

ÀMBIT 6: EMANCIPACIÓ I FUTUR. HABITATGE.

2023

2022

Garantir l’equitat en l’accés a l’habitatge

2024

2024


