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12.1 Indicadors i criteris d’avaluació 
 

Els indicadors i criteris dels quals partirem per realitzar la valoració de les accions del projecte 
d’activitats estan establerts en la concreció de cadascun dels objectius.  
 
 

 
Indicadors i Criteris d’Avaluació 

Àmbits 
específics 

Objectius 
operatius 

Quantitatius Qualitatius 

 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 Continuar treballant en coordinació amb els Serveis Socials del Consell Comarcal. 

 

Indicador:  
Presència tècnica Serveis Socials al 
municipi.  
Criteri:  
Mensual (atenció permanent en Vilajuïga). 

Indicador:  
Valoració dels joves i famílies atenció 
rebuda. 
Criteri:  
Bona. 

 Habilitar altres línies de prestacions socials des de l’ajuntament, dirigides a famílies amb menys recursos, 
famílies nombroses, famílies monoparentals, joves en risc d’exclusió social,... per apropar a aquests grups 
de població la oferta actual d’activitats del municipi que suposa una despesa econòmica i queden fora del 
seu abast (Aula de música, classes d’anglès, ...). 

 

Indicador:  
Famílies i joves atesos. 
Criteri:  
100% demandes ateses. 

Indicador:  
Grau satisfacció dels joves i famílies 
atesos. 
Criteri:  
Bo. 

 Establir dinàmiques que facilitin que la població del municipi prengui consciència de la joventut més 
vulnerable. 

 

Indicador:  
Dinàmiques establertes. 
Criteri:  
Mínim 1 al semestre. 

Indicador:  
Valoració de l’interès de la informació 
tramesa.  
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 
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 Habilitar espais municipals que permetin que la totalitat de persones joves del municipi puguin gaudir del 
recursos que aquest projecte els posa al seu abast. 

 

Indicador:  
Espais habilitats.  
Criteri:  
1 al llarg del 2016. 

Indicador:  
Valoració de l’espai i la seva 
infraestructura. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTE  

 Crear dinàmiques que facilitin que els i les joves del poble s’impliquin en totes les fases d’aquest projecte: 
anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació dels programes i activitats que el 
conformen. 

 

Indicador:  
Accions portades a terme. 
Criteri:  
Mínim 1 per activitat. 

Indicador:  
Grau d’implicació en les activitats. 
Criteri:  
Bo. 

 Establir una nova “Comissió Jove” que formi part activa i participativa en el projecte i que impliqui de 
forma general a altres persones joves.  

 

Indicador:  
Accions portades a terme. 
Criteri:  
Mínim 2 al semestre. 

Indicador:  
Grau d’implicació de la comissió. 
Criteri:  
Bo. 

 

INFORMACIÓ 

 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar els seus interessos respecte a la informació i 
realitzar amb ells el disseny dels diferents components informatius que contemplarà el projecte 
d’activitats. 

 

Indicador:  
Procés participatiu disseny informació. 
Criteri:  
Mínim 1 al semestre. 

Indicador:  
Valoració dels joves i famílies disseny 
informació. 
Criteri:  
Bona. 

 Establir mecanismes de difusió dels recursos en tots els àmbits i línies d’actuació, no només els municipals 
sinó també els comarcals i provincials. 

 

Indicador:  
Accions portades a terme. 
Criteri:  
Mínim 2 al semestre. 

Indicador:  
Grau satisfacció dels joves i famílies amb la 
difusió. 
Criteri:  
Bo. 

 Establir mecanismes per tal de mantenir informats en tot moment als joves i a les de la planificació dels 
programes i les activitats  

 

Indicador:  
Mecanismes  establertes. 
Criteri:  
Mínim 2 al semestre. 

Indicador:  
Valoració de l’interès de la informació 
tramesa.  
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

  



  Projecte d’activitats “Joves Palau-saverdera 2016” 

 
 

EDUCACIÓ 
 Realitzar activitats basades principalment en els següents principis: 

· apropar a la joventut la realitat del món laboral i puguin tenir una experiència concreta dels oficis i les professions, 

· fomentar l’orientació escolar i professional, per tal que la persona jove pugui prendre decisions lliurement i de 
manera responsable respecte al seu futur,  

· fomentar els valors bàsics de la societat democràtica i afavorir el talent de la condició juvenil. 

 

 

Indicador:  
Presència al municipi dels tècnics 
dinamitzadors de joventut.  
Criteri:  
Setmanal. 

Indicador:  
Valoració de cadascuna de les accions 
realitzades. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

 Oferir activitats extraescolars complementàries a les ofertes per l’AMPA. 

 

Indicador:  
Activitats extraescolars portades a terme. 
Criteri:  
Mínim 2 al semestre. 

Indicador:  
Valoració de cadascuna de les activitats 
realitzades. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

 

FORMACIÓ 
 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar els seus interessos respecte a la formació i 

realitzar amb ells el disseny de les diferents activitats formatives. 

 

Indicador:  
Procés participatiu disseny de la 
formació.  
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Incloure una oferta formativa orientada especialment en el camp de les noves tecnologies de la informació 
i de la comunicació en el qual la gent jove té un gran potencial creatiu i innovador. 

 

Indicador: 
Joves que participen de l’oferta 
formativa. 
Criteri: 
Mínim 40% dels joves.   

Indicador:  
Grau de satisfacció dels participants. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.  

 Augmentar el número de cursos i recursos formatius que es donen des del municipi. 

 

Indicador:  
Número de cursos i recursos formatius.  
Criteri:  
Mínim 2 cursos a l’any.  

Indicador:  
Valoració cursos.  
Criteri:  
Alta.  

 Crear una programació de cursos formatius que interessin als i a les joves del municipi. 

 

Indicador:  
La programació de cursos formatius.  
Criteri:  
2 a l’any amb caràcter participatiu. 

Indicador:  
Participació en els cursos.  
Criteri:  
Alta.   

 Incrementar el coneixement dels joves del municipi sobre temes de formació (possibles sortides desprès 
de secundària, cicles formatius que ofereix la comarca, projectes de formació  comarcals ...). 

 

Indicador:  
Joves que amplien els seus coneixements 
en temes de formació.  
Criteri:  
70% dels joves que busquen formació.  

Indicador:  
Valoració dels joves de la informació 
rebuda. 
Criteri:  
Bona.  
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 Fer difusió dels recursos municipals, comarcals i provincials  presencialment per mitjans digitals. 

 

Indicador:  
Accions portades a terme. 
Criteri:  
Mínim 1 al semestre. 

Indicador:  
Grau satisfacció dels joves i famílies amb la 
informació. 
Criteri:  
Bo. 

 

 Continuar informant i atenent les demandes d’assessorament formatiu. 

 

Indicador:  
Demandes d’assessorament ateses 
satisfactòriament.  
Criteri:  
El 90%.  

Indicador:  
Tipus d’informació i assessorament. 
Criteri:  
General sobre les polítiques de joventut.  

 Facilitar recursos informatius sobre temes de formació.   

 

Indicador:  
Ús dels recursos informatius sobre temes 
de formació.  
Criteri:  
40% de joves en facin ús.  

Indicador:  
Grau de satisfacció dels recursos oferts.  
Criteri:  
Bo.  

 Mantenir i actualitzar la cartellera informativa amb els diferents tipus de formació que s’ofereix a  la 
comarca. 

 

Indicador: 
Cartellera informativa amb oferta 
formativa a la comarca.  
Criteri:  
Setmanal.  
 

Indicador:  
Diversitat de la informació sobre les 
possibilitats formatives.  
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 

TREBALL 
 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar els seus interessos respecte al treball i realitzar 

amb ells el disseny de les diferents activitats orientades al món laboral. 

 

Indicador:  
Procés participatiu disseny d’activitats 
món laboral. 
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Fomentar la voluntat emprenedora de la joventut, dissenyant espais participatius on informar i assessorar 
sobre els aspectes empresarials i recolzar-los amb informació de possibles ajuts, subvencions, ... pels nous 
emprenedors. 

 

Indicador: 
Joves que participen. 
Criteri: 
Mínim 40% dels joves.   

Indicador:  
Grau de satisfacció dels participants. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.  

 Organitzar sessions monogràfiques sobre la viabilitat de projectes empresarials, tenint com a exemples 
pràctics els que proposen els i les joves del municipi en cada sessió. 

 

Indicador:  
Número de sessions.  
Criteri:  
Mínim 1 sessió a l’any.  

Indicador:  
Valoració sessions.  
Criteri:  
Alta.  
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 Fer arribar les ofertes de feina a tots els joves a través mitjans digitals i fer difusió dels recursos comarcals 

i provincials. 

 

Indicador:  
Informació enviada. 
Criteri:  
Setmanal. 

Indicador:  
Tipus de serveis formatius i informatius.  
Criteri:  
Criteri: De l’1 al 5, mitjana d’un 3 

 Incrementar les possibilitats de trobar feina i/o millorar la feina actual.  

 

Indicador:  
Número de persones que milloren o 
troben feina. 
Criteri:  
Un 10% dels joves que es troben en atur 
o volen millorar la feina ho 
aconsegueixin.  
 

Indicador:  
Valoració dels joves.   
Criteri:  
Bona.  

 Mantenir i millorar la borsa de treball municipal com a mitjà per trobar feina, desenvolupant una base de 
dades que agilitzi les recerques dels perfils professionals. 

 

Indicador:  
Número d’ofertes de feina.   
Criteri:  
Setmanal.  

Indicador:  
Grau satisfacció.  
Criteri:  
Bo. 

 Contractació de joves del poble en feines municipals. 

 

Indicador:  
Contractació de joves del municipi. 
Criteri:  
Mínim 2.  

Indicador:  
Grau de satisfacció de les persones que 
accedeixin a la feina.  
Criteri:  
Bo.  

 Continuar informant i atenent les demandes dels joves del municipi d’assessorament laboral.  

 

Indicador:  
Demandes ateses. satisfactòriament. 
Criteri:  
El 90%.   

Indicador:  
Tipus d’informació i assessorament. 
Criteri:  
General sobre les polítiques de joventut. 

 Mantenir i actualitzar la cartellera informativa amb les ofertes de feina del municipi i de la comarca. 

 

Indicador: 
Cartellera informativa amb oferta laboral 
a la comarca.  
Criteri:  
Setmanal.  
 

Indicador:  
Diversitat de la informació sobre les 
possibilitats laborals.  
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 Augmentar la informació, l’assessorament i la formació en temes de recerca i millora de feina. 

 

Indicador:  
L’augment de informació.  
Criteri:  
70%.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3 

 Donar informació sobre les diferents borses de treball que actuen a la comarca. 

 

Indicador: 
Persones que fan ús de les borses.  
Criteri:  
Mínim el 30% dels joves que busquen 
feina.  

Indicador:  
Persones que fan ús de les borses.  
Criteri:  
Mínim 3 en una escala de 5.  
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HABITATGE 

 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar els seus interessos respecte a l’habitatge i 
realitzar amb ells el disseny de les diferents activitats orientades a l’accés a l’habitatge. 

 

Indicador:  
Procés participatiu orientat a l’accés a 
l’habitatge. 
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Continuar informant i atenent les demandes d’assessorament dels joves de municipi. 

 

Indicador: 
Demandes ateses satisfactòriament.  
Criteri: 
El 90%.  

Indicador:  
Tipus d’informació i assessorament.  
Criteri:  
General sobre les  
polítiques de joventut 

 Informar als joves sobre les possibilitats d’accés a l’habitatge. 

 

Indicador:  
% de joves que consulten temes 
d’habitatge.  
Criteri:  
10%.  

Indicador:  
Grau de satisfacció de la informació 
rebuda.  
Criteri:  
Bo.  

 

SALUT 

 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar els seus interessos respecte a la salut i realitzar 
amb ells el disseny de les diferents activitats orientades a una vida saludable. 

 

Indicador:  
Procés participatiu orientat a una vida 
saludable. 
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Augmentar la informació i aprenentatges dels joves per l’adquisició d’hàbits i/o estils de vida saludables.   

 

Indicador: 
Augmentar les consultes en temes 
d’hàbits saludables.  
Criteri: 
10% dels joves.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Incrementar les mesures de prevenció en temes de sexualitat entre els joves del municipi. 

 

Indicador:  
Augment de les mesures  i la informació. 
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Fer activitats de prevenció en temes de salut (drogues, sexualitat, alimentació...), i activitats 
físicoesportives.   

 

Indicador: 
Número d’activitats.  
Criteri: 
Mínim 2 l’any.  

Indicador:  
Valoració dels participants..  
Criteri:  
Alta. 
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 Desenvolupar cursos d’orientació en temes de salut pels pares/mares.  

 

Indicador:  
Nombre de cursos realitzats.  
Criteri:  
1 l’any.  

Indicador:  
Grau de satisfacció. 
Criteri:  
Bo.  

 Continuar informant i atenent les demandes dels joves del municipi d’assessorament sobre temes de salut. 

 

Indicador:  
Demandes ateses satisfactòriament. 
Criteri:  
El 90%.   
Demandes ateses satisfactòriament.  

Indicador:  
Tipus d’informació i assessorament. 
Criteri:  
General sobre les polítiques de joventut. 

 Cartellera municipal amb informació permanent sobre temes de salut.   

 

Indicador: 
Cartellera informativa sobre temes de 
salut.   
Criteri:  
Setmanal.  

Indicador:  
Diversitat de la informació. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 

ÚS TECNOLÒGIC RESPONSABLE 

 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar el seu posicionament respecte a l’ús tecnològic 
responsable i realitzar amb ells el disseny de les diferents activitats orientades a aquest tema. 

 

Indicador:  
Procés participatiu orientat a l’ús 
tecnològic responsable  
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Augmentar la informació i aprenentatge dels joves per l’adquisició d’hàbits per a un ús tecnològic 
responsable.  

 

Indicador: 
Augmentar les consultes en temes 
d’hàbits per a un ús tecnològic 
responsable. 
Criteri: 
10% dels joves.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Incrementar les mesures de prevenció en temes d’ addiccions tecnològiques. 

 

Indicador:  
Augment de les mesures  i la informació. 
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Cartellera municipal amb informació permanent sobre ús tecnològic responsable. 

 

Indicador: 
Cartellera informativa sobre temes de ús 
tecnològic responsable.   
Criteri:  
Setmanal.  

Indicador:  
Diversitat de la informació. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    
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LLEURE SALUDABLE 

 Habilitar un Centre d’ Esplai on els infants tinguin la oportunitat de gaudir d’un espai de llibertat on créixer 
jugant amb altres iguals. 

 

Indicador:  
Espais habilitats.  
Criteri:  
1 al llarg del 2016. 

Indicador:  
Valoració de l’espai i la seva 
infraestructura. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar el seus interessos respecte al lleure saludable 
responsable i realitzar amb ells el disseny de les diferents activitats orientades a aquest tema. 

 

Indicador:  
Procés participatiu orientat a una vida 
saludable. 
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Fomentar les iniciatives juvenils de lleure saludable. 

 

Indicador: 
Augmentar les consultes en temes lleure 
saludable. 
Criteri: 
10% dels joves.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Promoure alternatives d’oci al sedentarisme. 

 

Indicador:  
Augment de les alternatives.  
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració de les alternatives.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Cartellera municipal amb informació permanent sobre temes de lleure saludable.  

 

Indicador: 
Cartellera informativa sobre temes de ús 
tecnològic responsable.   
Criteri:  
Setmanal.  

Indicador:  
Diversitat de la informació. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 

ESPORTS 

 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar el seus interessos respecte als esports i 
realitzar amb ells el disseny de les diferents activitats orientades a aquest tema. 

 

Indicador:  
Procés participatiu orientat a les 
activitats esportives. 
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Fomentar la pràctica  d’esport al municipi.  

 

Indicador: 
Augmentar les consultes en temes 
d’esports. 
Criteri: 
15% dels joves.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 
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 Promocionar i donar suport a les associacions esportives del municipi. 

 

Indicador:  
Augment de les mesures  i la informació. 
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Cartellera municipal amb informació permanent sobre temes d’esports municipals.   

 

Indicador: 
Cartellera informativa sobre temes 
d’esports municipals  
Criteri:  
Mensual.  

Indicador:  
Idoneïtat de la informació. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 

SOCIETAT 

 Obrir un procés participatiu on els joves puguin determinar el seu posicionament respecte a vida en 
harmonia amb les altres persones i realitzar amb ells el disseny de les diferents activitats orientades als 
temes socials. 

 

Indicador:  
Procés participatiu orientat als temes 
socials 
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Realitzar activitats que potenciïn la cohesió social, basades principalment en els següents principis: 

· Potenciar la relació intergeneracional i fer possible la transmissió d’experiències, de valors i de 
coneixements entre la generació més gran i la més jove. 

· Potenciar la interacció entre joves socialment, culturalment i ètnicament diferents, generant relacions 
i fluïdesa comunicativa amb la joventut immigrada. 

· Promoure l’associacionisme juvenil com a plataforma d’activitats, relacions social, intercanvis 
multiculturals i participació juvenil en les decisions dels estaments municipals. 

· Estimular polítiques de inclusió entenent el municipi com a espai d’acollida, un àmbit en el qual cada 
ciutadà o ciutadana pugui veure reconeguts els seus drets fonamentals i pugui desenvolupar el seu 
projecte de vida en harmonia amb les altres persones.  

 

Indicador: 
Augment de les mesures  i la informació. 
Criteri: 
Mínim 2 intervencions a l’any.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Valoració dels participants.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Augmentar el número de dinàmiques/activitats/accions on intervé tota la població, inclosos els joves. 

 

Indicador:  
Augment de les activitat per a la cohesió 
social 
Criteri:  
Mínim 3 a l’any. 

Indicador:  
Valoració els participants.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Fomentar i recolzar les iniciatives dels joves i l’organització de les activitats proposades pels joves. 

 

Indicador:  
Augment de les activitats proposades 
pels joves. 
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració els participants.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 
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 Facilitar la realització d’activitats mancomunades amb altres municipis de la comarca. 

 

Indicador: 
Iniciar activitats mancomunades. 
Criteri:  
Mínim 2 a l’any. 

Indicador:  
Idoneïtat de les activitats. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

OCI I CULTURA 

 Impulsar un procés participatiu per crear una oferta atractiva.  

 

Indicador:  
Procés participatiu orientat a les 
activitats d’oci i cultura. 
Criteri:  
1 procés semestral.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Afavorir la creació de dinàmiques/activitats, culturals, de lleure i oci en el municipi.  

 

Indicador:  
Augment de les mesures  i la informació. 
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Crear una programació anual d’activitats municipals orientades als joves.  

 

Indicador:  
Programació activitats joves.  
Criteri:  
1 a l’any.  

Indicador:  
Valoració programació pels joves.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Fomentar les iniciatives juvenils en cultura i oci.   

 

Indicador:  
Augment de les mesures  i la informació. 
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Fer que els joves s’involucrin en l’organització d’activitats al municipi. 

 

Indicador: 
Activitats organitzades per joves. 
Criteri:  
2 a l’any. 

Indicador:  
Valoració de l’experiència organitzativa. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 Continuar informant i atenent les demandes dels joves del municipi d’assessorament sobre temes d’oci i 
cultura. 

 

Indicador: 
Cartellera informativa sobre temes d’oci i 
cultura. 
Criteri:  
Bimensual.  

Indicador:  
Idoneïtat de la informació. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    
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PARTICIPACIÓ i ASSOCIACIONISME 

 Constituir el “Consell d’Infants”: òrgan de participació ciutadana, de caràcter consultiu, format per nens i 

nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a la Escola “Martí Inglès”. La seva funció 

serà aportar als responsables polítics del municipi la visió que tenen els infants sobre el poble 

i la realitat que els envolta, perquè la seva opinió es tingui en compte a l’hora de prendre decisions que 

els afecten com a ciutadans. 

 

Indicador:  
Sessions realitzades al “Consell 
d’Infants”. 
Criteri:  
1 al trimestre.  

Indicador:  
Valoració d’aquest espai participatiu. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3.  
 

 Establir les bases del futur “Consell de Joves”. 

 

Indicador:  
Bases “Consell de Joves”. 
Criteri:  
Finalitzar 2016 amb bases establertes.  

Indicador:  
Idoneïtat d’aquestes bases des del punt de 
vista dels joves.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Establir les bases del futur “Consell d’Esports”. 

 

Indicador:  
Bases “Consell d’Esports”. 
Criteri:  
Finalitzar 2016 amb bases establertes, 
relatives als joves.  

Indicador:  
Idoneïtat d’aquestes bases des del punt de 
vista dels joves.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Establir les bases del futur “Consell de Promoció Econòmica”. 

 

Indicador:  
Bases “Consell de Promoció Econòmica”. 
Criteri:  
Finalitzar 2016 amb bases establertes, 
relatives als joves. 

Indicador:  
Idoneïtat d’aquestes bases des del punt de 
vista dels joves.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Potenciar i incrementar el grup de joves que participen de les activitats del municipi.  

 

Indicador:  
Augment de les mesures  i la informació. 
Criteri:  
2 a l’any.  

Indicador:  
Valoració de la informació rebuda.  
Criteri:  
Per sobre de 5 en una escala de 10. 

 Fomentar les iniciatives juvenils al municipi. 

 

Indicador: 
Activitats demanades pels joves. 
Criteri:  
2 a l’any. 

Indicador:  
Valoració de l’experiència. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 Implicar als joves en la definició, organització i participació de les activitats. 

 

Indicador: 
Activitats organitzades i participades per 
joves. 
Criteri:  
2 a l’any. 

Indicador:  
Valoració de l’experiència organitzativa i 
participativa. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    
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 Mantenir i actualitzar la cartellera informativa sobre el procés de creació d’una associació juvenil,  sobre 

les diferents activitats que es realitzen al municipi i a la comarca i les ajudes existents. 

 

Indicador: 
Cartellera informativa sobre temes d’oci i 
participació i associacionisme 
Criteri:  
Trimestral.  

Indicador:  
Idoneïtat de la informació. 
Criteri:  
Obtenir un 3 en una escala de valoració de 
l’1 al 5.    

 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) 

 Crear un espai nou per disposar d’ordinadors en xarxa i potenciar l’ús de eines web 2.0 i web 3.0. 

 

Indicador:  
Espais habilitats.  
Criteri:  
1 al llarg del 2016. 

Indicador:  
Valoració de l’espai i la seva 
infraestructura tecnològica. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

 Dissenyar i crear espais de intercomunicació virtual entre els joves i fomentant el treball col·laboratiu. 

 

Indicador:  
Espais virtuals habilitats.  
Criteri:  
2 al llarg del 2016. 

Indicador:  
Valoració de l’espai i la seva idoneïtat. 
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

 Apropar als joves la informació mitjançant l’ús de les noves tecnologies.  

 

Indicador:  
Joves que s’informen utilitzant noves 
tecnologies.  
Criteri:  
Criteri: 60 %.  

Indicador:  
Valoració que fan els joves del servei.  
Criteri:  
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 

 Potenciar la comunicació municipal cap els joves. 

 

Indicador:  
Freqüència de comunicació. 
Criteri:  
Setmanal.  
 

Indicador:  
Nivell de comunicació entre els joves i 
l’àrea de joventut a través de les noves 
tecnologies  
Criteri:  
Alta. 

 Utilitzar les noves tecnologies i les xarxes socials per difondre activitats, ofertes formatives i ocupacionals 
(assessorament laboral). 

 

Indicador:  
Activitats i ofertes difoses.  
Criteri:  
Setmanal.  

Indicador:  
Satisfacció dels joves.  
Criteri:  
Alta. 

 Fomentar la participació dels joves a través de les TIC. 

 

Indicador: 
Número de joves que participen.  
Criteri:  
Mínim 10.  

Indicador:  
Grau d’implicació dels joves.  
Criteri:  
Alt.    

 Potenciar i crear nous espais al municipi amb connexió gratuïta wifi. 

 

Indicador: 
Número d’espais amb connexió wifi. 
Criteri:  
Mínim 5.  

Indicador:  
Grau d’ús de i satisfacció d’aquest servei. 
Criteri:  
Alt. 
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Amb caràcter general: 
 
Implicació dels dos tècnics dinamitzadors de joventut en totes i cadascunes de les línies 
transversals d’actuació i tots i cadascuns dels àmbits d’influència del Projecte d’activitats “Joves 
Palau-saverdera 2016” en coordinació amb el Regidor de Joventut i la Regidora de Participació 
Ciutadana i amb la col·laboració dels altres agents implicats, per tal de portar a terme aquest 
projecte amb èxit.  
 
Indicador quantitatiu:  
Presència dels dos tècnics dinamitzadors de joventut. 
Criteri: 
Setmanal.  
 
Indicador qualitatiu:  
Valoració del suport que ha suposat la implicació dels dos tècnics dinamitzadors de joventut.  
Criteri: 
De l’1 al 5, mitjana d’un 3. 
 




