
ANNEX I

PROGRAMA FINANÇAT

1. PERSONAL

1.1.  Cada entitat  contractarà o nomenarà una persona tècnica del  grup A,  amb titulació
universitària d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, mitjançant
un procediment selectiu en què es garantisquen els principis d'igualtat,  mèrit,  capacitat i
publicitat.  Es  valorarà  com  a  mèrit  la  formació  i  l'experiència  específica  en  polítiques
integrals de joventut i desenvolupament comunitari,  incloses actuacions de voluntariat. La
seua funció serà planificar, coordinar i organitzar les polítiques integrals de joventut.

Excepcionalment, es podrà contractar o nomenar personal del grup, B o personal del grup A
amb diferent titulació, per a realitzar les funcions establides en el paràgraf anterior, per raons
d'eficàcia, quan això supose la continuïtat de la persona contractada en el conveni subscrit
per aquestes entitats amb l'IVAJ l'any 2018.

1.2.  En  el  cas  de  produir-se  baixes  temporals  per  malaltia  o  maternitat  del  personal
contractat  o nomenat,  l'entitat  beneficiària  estarà obligada a cobrir  les baixes produïdes,
procedirà a contractar nou personal pel temps que calga i assumirà directament el cost que
aquestes baixes puguen ocasionar. No seran subvencionables els períodes temporals en
què aquest personal no estiga efectivament contractat o nomenat, ni aquells en què no hi
haja  continuïtat  en  la  prestació  del  servei  per  no  haver-se  cobert  les  baixes  que  es
produïsquen.

2. ACTUACIONS A REALITZAR

La persona contractada o nomenada en virtut de la present subvenció haurà de realitzar, en
tot l'àmbit geogràfic d'actuació de l'entitat local corresponent, les funcions següents:

A) COORDINACIÓ per al disseny i implementació de polítiques de joventut

1. Amb les persones que treballen en altres àrees de la mancomunitat. 

2. Amb el personal dels municipis de més de 20.000 habitants, beneficiaris de la línia
de  subvenció  S5277000  "Pla  de  finançament  concertat  amb  entitats  locals"  que
formen part de la mancomunitat o que es troben en l'àrea geogràfica.

3. Amb les i els professionals de joventut de la resta de municipis que formen part de la
mancomunitat o que es troben en l'àrea geogràfica. Cas que no n’hi haja, amb les
persones responsables de polítiques de joventut o que treballen amb joves (ADL,
associacions...). 
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4. Amb el personal del contracte de suport a la Xarxa Jove, especialment amb el que
actue als municipis de l'àrea geogràfica que no formen part de la mancomunitat, amb
els quals mantindrà contacte periòdic.

5. Amb l'IVAJ, tot participant en sessions de formació i en les reunions de coordinació
que s'establisquen.

PROMOCIÓ,  en  l'àmbit  de  la  mancomunitat  i  en  els  municipis  que  la  integren,  dels
programes següents:

1. Pla Jove.  Assessorar i col·laborar en l'elaboració de plans locals i  elaborar el pla
comarcal de joventut. 

2. Educació en la participació, mitjançant la realització de les funcions següents:

• Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves de
l'àrea.

• Impulsar i promoure la realització de trobades entre les persones joves i les
diferents administracions, amb la finalitat de trobar un espai de diàleg i treball
conjunt (Fòrum Jove). 

• Realitzar un programa de foment de la participació en:

•  Instituts d'Educació Secundària (IES)

•  Centres juvenils

•  Associacionisme

• Grups de joves

3. Consells de joventut. Donar suport als consells de joventut, o a les associacions o
grups de joves per a la creació de consells.

4. Oci educatiu. Les tasques a realitzar en aquest àmbit seran les següents:

◦ Elaboració d'un mapa d'oci educatiu juvenil en el seu àmbit geogràfic, recopilació
de dades i introducció en la base de dades corresponent dels serveis i els espais
físics que serveixen per a la realització d'activitats d'oci educatiu.

◦ Contacte  i  coordinació  amb les entitats  i  el  personal  tècnic  que intervinga en
aquest  àmbit  dins  de  l'àrea  geogràfica,  tot  impulsant  la  participació  de  les
persones joves. 

5. Voluntariat. Col·laboració amb les entitats de voluntariat dels municipis compresos
en l'àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.

6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els
recursos que puguen oferir l'IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les
de l'àmbit local. 

2



7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i l’adhesió, i facilitar l'accés de la població
jove.

8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local
i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que duga a terme l'IVAJ.

C)  INFORMACIÓ  sobre activitats i temes d'interés per a les persones joves. Inclourà les
actuacions següents:

• Participació,  d'acord  amb  l'IVAJ,  en  les  activitats  de  joventut  (fires,  congressos,
trobades, etc.) que s'organitzen en l'àrea geogràfica. 

• Seguiment, avaluació i informe de les activitats, campanyes, actuacions i recursos
que es realitzen, reflectir-los en els documents models que s'establisquen i facilitar a
l'IVAJ,  directament  o  mitjançant  l'equip  de  comunicació  i  de  documentació  del
contracte de Xarxa Jove, les dades relacionades amb el seu treball.

• Atenció directa a les persones joves en municipis amb població menor de 20.000
habitants, compresos en l'àmbit de l'entitat local beneficiària i que no tinguen accés a
serveis d'informació juvenil, sobre recursos, serveis, activitats, convocatòries, etc. 

• Informació,  assessorament  i  col·laboració  amb els  responsables  de joventut  i  els
serveis d'informació dels municipis de la mancomunitat,  sobre activitats,  recursos,
serveis i campanyes de la Generalitat adreçats a joves.

• Foment  de  la  participació  de  les  persones  joves  en  la  selecció,  l’elaboració,  el
tractament i la difusió de la informació.

• Recopilació  de  recursos,  serveis  i  activitats  per  a  joves  en  l’àrea  geogràfica,
introducció  de  les  dades  en  les  aplicacions  informàtiques  que  facilite  l’IVAJ  i
manteniment i actualització de les dades.

3. TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR

A)  En  el  termini  de  dos  mesos  des  de  la  data  d’acceptació  de  la  subvenció  o  del
nomenament o contractació de la persona responsable de dur a terme les tasques indicades
en el  punt  anterior,  farà un diagnòstic de la situació al  territori,  que inclourà les tasques
següents: 

• Mapa de recursos i serveis per a joves: recopilació de dades i inclusió en l’aplicació
informàtica.

• Mapa d’oci educatiu: recopilació de dades i inclusió en l’aplicació informàtica. 

• Consulta  i  recopilació  de  dades  estadístiques  referides  a  les  persones  joves  del
territori.

• Enquesta de necessitats, demandes i interessos de les persones joves, que inclourà
la realització d’enquestes a joves i  d’entrevistes a professionals  de joventut  i/o  a
persones significatives en l’àmbit del territori. 
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L’IVAJ facilitarà les aplicacions informàtiques i  els  models de formularis o d’enquestes a
utilitzar. Les enquestes podran adaptar-se a les necessitats de cada territori, amb l’acord de
l’IVAJ.

B)  En els  dos  mesos següents,  elaborarà i  redactarà  el  Pla  jove comarcal,  després  de
realitzar les activitats següents:

• Presentació  dels  resultats  del  diagnòstic  a  les  diferents  entitats,  professionals  i
grups de joves de la zona.

• Debat  amb  els  diferents  col·lectius  i  recollida  de  propostes  sobre  el  diagnòstic
presentat.

• Organització d’un fòrum jove.

C) La resta de les actuacions indicades en el punt 2 d’aquest annex es realitzaran, d’acord
amb el pla de treball, en funció de la situació i les necessitats de cada entitat beneficiària.

La persona designada per l’entitat beneficiària, a què fa referència el punt 15 de l’apartat
quart de la resolució, rebrà tota la informació relativa a les activitats que es realitzen i donarà
l’orientació i el suport necessari a la persona contractada o nomenada. 
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