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PRESENTACIÓ
El Pla Municipal de Joventut 2022–2026 naix de l'estudi de la realitat social juvenil de l'Eliana basat en l'impuls i en l'execució d'un procés
participatiu profund que ha permés construir, conjuntament, un mateix objectiu respecte al present i al futur de l'Eliana: les persones joves.
Aquest Pla ha seguit un procés d'elaboració que ha implicat més de 1.000 persones, la qual cosa ha permés incorporar mirades plurals de
diferents àmbits de l'Eliana: centres educatius, consells de participació, associacions, ONG, formacions polítiques i, sobretot, persones
joves que, formant part o no de les entitats enumerades, han tingut l'oportunitat de manifestar i incorporar-hi les seues preocupacions, les
seues alternatives i les seues mirades en les diferents esferes de les seues vides.
El principal objectiu del Pla és materialitzar, a través d'una norma vinculant, un dels pilars fonamentals de la planificació de l'Ajuntament de
l'Eliana: la joventut. Mitjançant la participació ciutadana dels principals actors relacionats amb la joventut a l'Eliana i el protagonisme juvenil
i la seua participació com a eix vertebrador d'aquest document, el Pla Municipal de Joventut de l'Eliana exposa els principis rectors i les
línies d'actuació a seguir per l'Ajuntament de l'Eliana en els pròxims 4 anys. Aquest nou pla impulsa la generació d'oportunitats per a les
persones joves i el reconeixement dels seus drets i aspiracions, així com el seu ple exercici com a part de la ciutadania. Cerca promoure el
benestar, la formació, la participació activa i la inclusió de les persones joves, supera la concepció de la joventut com a procés de transició
entre la infantesa i l'estat adult. Per això, es tornen a centrar les actuacions i esforços en la població d'entre 12 i 30 anys, sempre des d'una
perspectiva intergeneracional.
La joventut és diversa i heterogènia, existeixen contextos de desigualtat socioeconòmics i sociològics que vinculen i determinen el
desenvolupament de les vides dels i les joves, per això, aquest pla busca manifestar i exposar les necessitats de les persones joves en les
diferents etapes del seu procés vital i especialment les de les persones més vulnerables. El Pla Municipal de Joventut ha posat la seua
mirada en l'equitat i en la concepció de les persones joves com a agents de canvi de les seues realitats i crida a l'administració local, la més
pròxima a la població, a actuar com a garant i promotor d'igualtat d'oportunitats i drets de la joventut de la ciutat. El Pla Municipal de
Joventut 2022-2026 té dotze principis rectors que el guien: integralitat; promoció de la diversitat, respecte i convivència; perspectiva de
gènere i igualtat; inclusió activa i efectivitat de drets; participació i corresponsabilitat de les persones joves; la cultura com a agent de canvi
social; accés a la informació; transversalitat (coordinació i treball en xarxa); sostenibilitat de recursos i cura del medi ambient; diversitat
lingüística; perspectiva de cooperació el desenvolupament, i solidaritat internacional.
Aquests principis són desenvolupats a través de nou línies estratègiques: Línia estratègica 1: emancipació, educació, formació i foment de
l'autonomia jove; Línia estratègica 2: socialització i àmbit relacional. Inclusió i igualtat; Línia estratègica 3: participació cultural i accés a la
cultura; Línia estratègica 4: benestar; Línia estratègica 5: participació, voluntariat i cooperació i codecisió; Línia estratègica 6: oci educatiu i
temps lliure; Línia estratègica 7: informació, documentació i comunicació; Línia estratègica 8: medi ambient i entorn sostenible; Línia
estratègica 9: territori.
Les línies estratègiques esmentades, a més, generen més de cent accions a desenvolupar durant el període. Aquesta estructura es basa
en el reconeixement de drets en àmbits com la formació, informació, ocupació, habitatge o oci educatiu i temps lliure, des d'una
perspectiva de transversalitat i coherència que afecta i compromet altres serveis i actuacions municipals, també altres òrgans de
l'administració autonòmica i central. És vital, en pro de la joventut, que la coordinació entre institucions siga el més eficaç possible. Aquest
document ha de suposar una guia dinàmica, oberta al diàleg, a noves interpretacions i anàlisis que permeta que l'administració local
garantisca els drets de la ciutadania jove des de plantejaments de construcció col·lectiva i adaptació als accelerats canvis de la realitat
social.
La creació i posada en marxa del I Pla Municipal de Joventut de l'Eliana en el marc de l'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) respon a la
necessitat de donar carta de naturalesa a una política de joventut, de voluntat transformadora, que tinga capacitat d'incidir de manera
efectiva en les condicions de vida de les persones joves i que els done un paper determinant en la presa de decisions que afecten el seu
present i futur immediat.

Jorge Pérez Comeche
Regidor de Joventut de l'Ajuntament de l'Eliana

PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT L'ELIANA

1

ÍNDEX

1 . Introducció
2. Marc Normatiu
3. Pla Municipal de Joventut
3.1 Descripció del Pla i Marc Estratègic
3.2 Col.lectiu destinatari i polítiques juvenils
3.3 Objectius
4. Metodología i Elaboració
5. Diagnòstic
5.1 Demografia
5.2 Estudi i Evaluació de polítiques públiques implementades
6. Qüestionari Jove
6.1 Metodología del qüestionari jove
6.2 Interpretació del qüestionari jove
7. Línies d'actuació
7.1 Eixos i programes de les línies d'actuació
7.2 Accions a implementar
8. Avaluació i seguiment
8.1 Actors que intervenen del seguiment i l'avaluació del Pla
8.2 Pla de seguiment avaluatiu
8.3 Avaluació del Pla

PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT L'ELIANA

2

1.INTRODUCCIÓ
El Pla de Joventut de l'Eliana per als anys 2022-2026 es concep com una eina
fonamental per a planificar les futures actuacions de l'Ajuntament de l'Eliana en matèria
de joventut. Es tracta essencialment d'un instrument que garanteix l'adequació de les
polítiques públiques a les necessitats, problemes i objectius de qualsevol persona jove
del municipi amb un objectiu principal: que a l'Eliana existisca un sistema organitzat
d'atenció, acompanyament, suport i promoció a la joventut.
Aquest pla de joventut s'entén com un document essencialment inspirador que té com a
objectiu dinamitzar el treball en l'Àrea de Joventut i permetre, en un marc flexible i
interactiu, la realització d'uns objectius comuns i consensuats per la joventut i per a la
joventut de l'Eliana. Es tracta, per tant, d'un pla amb uns principis marcats però que aspira
a ser avaluat i modificat al llarg d'aquests anys per a adequar les necessitats i les
propostes a les realitats que es presenten de l'any 2022 al 2026 en la joventut. I és que
les persones joves ni volen ni han de ser només informades d'aquelles polítiques que els
afecten, sinó que volen —la qual cosa és molt positiva per a la col·lectivitat— participar
en el disseny i en la implementació de totes les accions que impacten en les seues vides,
i els poders públics han de continuar instant-hi. La participació dels joves en la vida
social i política és una salvaguarda de polítiques públiques sòlides, la qual cosa suposa
una garantia de futur i un element estratègic en el desenvolupament social per a l'Eliana i
per a la societat en el seu conjunt.
El Pla que es presenta a continuació naix del compromís de l'Ajuntament de l'Eliana per
consolidar la població jove de l'Eliana com a eix principal i necessari en el disseny de les
polítiques públiques. La col·laboració i la participació de les persones joves és una
garantia en el disseny de les polítiques públiques i una assegurança per a l'eficiència i
l'eficàcia en la implementació d'aquestes. No obstant això, la implicació de les i els joves
com a eix vertebrador d'aquest Pla és, en suma, la finalitat principal del Pla de Joventut i
un punt de partida que s'haurà d'establir de manera transversal en totes les polítiques en
benefici de la salvaguarda de l'interés general de la societat en conjunt i de l'Eliana en
particular.
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2.MARC NORMATIU
El marc normatiu s'organitza en cinc nivells: internacional, comunitari, estatal, autonòmic i
municipal.
Internacional
Convenció dels Drets del Xiquet.
Declaració de Lisboa sobre Polítiques i Programes relatius a la Joventut. Conferència
Mundial de Ministres per la Joventut (1998)
Convenció Iberoamericana de Drets dels Joves (2005)
Estratègia del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament per a la Joventut
2014-2017.
Pacte Iberoamericà de la Joventut (2016)
Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. ONU.
Pla d'Acció OIJ 2016- 2021.
Llibre blanc de Polítiques Públiques de Joventut. OIJ, Pacte Joventut, Cooperació
Espanyola i INAP (2018)
Comunitari
La Resolució del Consell dels Representants dels Estats membres reunits en el si del
Consell de 14 de desembre de 2000, relativa a la integració de les persones joves.
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)
Decisió núm. 790/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004
per la qual s'estableix un programa d'acció comunitària per a la promoció d'organismes
actius a escala europea en l'àmbit de la Joventut.
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)
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Estatal
Constitució Espanyola. Article 9.2 sobre el principi d'igualtat material i article 48, sobre la
participació de la joventut.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article 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. Article 49, apartat 27.
Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i
l'adolescència de la Comunitat Valenciana.
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions.
Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.
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3.PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT
A continuació es presenta la descripció del Pla de Joventut, el marc estratègic en el qual
s'elabora, el col·lectiu destinatari i els objectius d'aquest.

3.1 Descripció del Pla i Marc Estratègic
El Pla de Joventut és un conjunt d'estratègies i accions que determinen diversos
objectius i línies d'actuació a implementar des de l'Àrea de Joventut cap a la població
objectiu del pla, persones d'entre 12 i 30 anys (Llei 15/2017, de 10 de novembre, de
polítiques integrals de joventut). Els objectius concrets definits en el Pla es determinen
sobre la base de l'elaboració de tècniques d'estudi de la població jove, en aquest cas,
a través de qüestionaris. En particular, el Pla de Joventut de l'Eliana 2022-2026 està
dirigit a la població jove d'entre 12 i 30 anys que està empadronada en el municipi.
Aquest Pla naix amb la finalitat d'establir una eina de planificació eficaç en l'elaboració
de les polítiques públiques a implementar en matèria de joventut i per a la instauració
d'uns principis que consoliden les bases en la confecció d'accions programades en els
exercicis posteriors. Tot això des d'un abordatge integral en la joventut de l'Eliana.
Tant és així que l'elaboració d'aquest pla s'ha concebut entorn de la joventut com a eix
central i, per tant, el disseny, el diagnòstic i les línies d'actuació presentades en el
document s'estableixen a partir de la voluntat general de la joventut a l'Eliana
canalitzada a través de l'equip responsable de l'elaboració del I Pla de Joventut de
l'Eliana i de les directrius marcades des de la Regidoria.
Conforme al marc de l'Estratègia Valenciana de la Joventut i analitzada la informació
proporcionada per les i els joves de l'Eliana, les línies disposades pel consistori i, en
particular, pel departament de joventut, es presenta el següent pla de joventut.
Com es mostrarà a continuació, la primera part del pla presenta el diagnòstic de la
població jove fonamentat en l'anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut
del municipi de l'Eliana; i la segona part presenta el disseny del Pla, que incorpora les
línies estratègiques i una definició dels programes i actuacions que s'han elaborat
seguint les propostes i recomanacions vinculades al diagnòstic.
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3.2 Col·lectiu destinatari i polítiques juvenils
L'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) és l'instrument de planificació de les polítiques de
joventut a la Comunitat Valenciana en les quals s'emmarca el present Pla juntament amb la
Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut. L'article de la citada
norma estableix com a àmbit d'actuació demogràfic les persones d'entre 12 i 30 anys. Unes
edats que tenen la seua raó de ser en els diferents cicles de socialització i educació.
Totes dues normes estableixen dos principis: d'una banda, la necessitat d'implementar
aquestes normes, entre altres, per a garantir un sistema d'atenció públic que proporcione el
desenvolupament vital ple i l'exercici efectiu dels drets de les persones joves. D'altra banda,
exposa la urgència d'aplicar polítiques públiques en matèria de joventut no com una política
circumstancial en un tram de la vida de les persones, sinó com una inversió en el futur de la
societat espanyola, valenciana i elianera.

3.3 Objectius
La finalitat principal d'aquest pla és garantir que els i les joves puguen definir i construir el seu
projecte vital, individual i col·lectiu. Empoderar les persones joves per a situar-les com a
subjectes protagonistes en matèria de joventut tant en el disseny com en l'execució de tota
política pública. Es tracta d'atorgar a les persones joves el que sempre va haver de ser seu: la
responsabilitat i el dret a decidir, des de la transversalitat que caracteritza aquest sector
poblacional, les actuacions que els afectaran. Totes aquestes accions es forjaran garantint
els drets recollits en la Llei 15/2017, de 10 novembre, de polítiques integrals de joventut, com
ara:

«Dret a l'autonomia personal. Dret a l'atenció, a la promoció i a l'educació. Dret a la participació i al ple exercici de la
ciutadania activa. Dret a l'accés, amb garanties, a una ocupació de qualitat. Dret a l'emancipació. Dret d'accés a
l'habitatge. Dret a la protecció social. Dret a la llibertat d'expressió i d'informació. Dret a la no-discriminació i a la
igualtat d'oportunitats. Dret a una vida lliure de violències masclistes. Dret al reconeixement i el respecte de la
identitat de gènere. Dret a aprendre les llengües oficials i a expressar-s'hi. Dret a la llibertat de pensament, de
consciència i de religió o creences. Dret a la justícia de menors, a la no-privació de la llibertat i també als serveis de
prevenció i reinserció social. Dret a la mobilitat. Dret a la salut sexual i reproductiva, a la vida sana i a decidir sobre el
propi cos, i també a l'educació per a la salut. Dret a l'esport i a l'activitat física. Dret a un entorn ambiental sostenible i
saludable, i a la protecció davant d'un entorn contaminat. Dret a l'accés gratuït i universal a internet i a les tecnologies
de l'informació i la comunicació. Dret a l'accés a la informació i a la transparència de les administracions públiques.
Dret al consum responsable i a la protecció com a consumidores. Dret a l'oci i el benestar.»
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En conclusió, el Pla de Joventut de l'Eliana 2022-2026 pretén potenciar la joventut des dels
prismes plurals i heterogenis que componen el seu col·lectiu per a plasmar, mitjançant les
accions que es deriven del pla, les vertaderes inquietuds i necessitats del jovent de l'Eliana.

4.METODOLOGÍA
Per a l'elaboració del Pla Municipal de Joventut de l'Eliana 2022-2026, s'ha seguit una
articulació metodològica que permetera captar, en la complexitat de l'elaboració d'aquest
estudi, els diversos objectius de cada fase. S'ha recorregut a una metodologia per
complementació encadenada, dividida en tres (3) fases i tres (3) subfases:

FASE 1
DIAGNÓSTIC

SUBFASE 1.1:
REVISIÓ
ESTADÍSTICA
IDOCUMENTAL

SUBFASE 1.2:
ANÁLISI
QUANTITATIU
DEL TREBALL DE
CAMP

SUBFASE 1.3:
AVALUACIÓ DE
POLÍTIQUES
PÚBLIQUES
IMPLEMENTADES

FASE 2:
CONCLUSIONS I
LÍNIES
D'ACTUACIÓ

FASE 3:
AVALUACIÓ
FUTURA I
SEGUIMENT
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FASE 1 DIAGNÓSTIC

Subfase 1.1: Revisió estadística i documental
La primera fase té com a objectiu fonamental la congregació i l'estructuració de dades
municipals i supramunicipals que aporten valor en l'elaboració del municipi. Per a això, s'ha
realitzat una revisió estadística i documental tant en l'àmbit legislatiu com en l'àmbit
estadístic i una revisió d'estratègies, plans i altres estudis sobre la joventut d'àmbit local, la
qual cosa permet fer un primer acostament i estudi amb la recopilació i sistematització de
les dades quantitatives en les diverses matèries de l'àmbit d'interès del departament de
joventut. També s'han portat a terme diverses reunions amb els agents implicats en matèria
de joventut (associacions, empleats públics, personal electe, etc.) que han permès
desenvolupar conclusions amb una major precisió.
Amb l'objectiu de realitzar una fotografia inicial de la joventut de l'Eliana, aquesta primera
fase ha congregat i estructurat la quantitat més gran de documents i dades quantitatives
possibles que pogueren dotar de valor l'estudi previ i la realització del Pla de Joventut de
2022-2026. La recol·lecció i ordenació de les dades s'ha executat entorn de 4 fases:
a) Treball de fonts de dades quantitatives
Aquest apartat ha consistit a realitzar una explotació de fonts de dades quantitatives de:
Estadístiques municipals
Plans i actuacions implementats a l'Eliana que prèviament hagen recollit informació
sobre la joventut de l'Eliana (Pla d'Absentisme Escolar, Pla d'Inclusió Social, Plans per als
col·legis, etc.)
Portals estadístics externs (Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana, INE, ARGOS, SEPE, LABORA, etc.)
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b) Explotació de fonts jurídiques
L'apartat de l'explotació de fonts jurídiques ha consistit breument a ajustar, especialment
d'acord amb la norma autonòmica, aquest Pla al marc normatiu en matèria de joventut.
En l'apartat tercer —Marc normatiu— s'han recollit les múltiples normes de tota
l'administració multinivell, per tant, aquest punt ha consistit a, especialment, cerciorar-se que
el Pla Jove de l'Eliana 2022-2026 guarda estreta relació amb l'Estratègia Valenciana de la
Joventut, ja que es tracta del marc teòric de referència.
c) Projecció de les característiques de les persones joves a l'Eliana
Aquest punt ha consistit a realitzar una anàlisi sociodemogràfica de la joventut de l'Eliana
desagregada per propietats que doten de valor futures polítiques públiques:
El percentatge que representen en la població de l'Eliana i evolució
Intervals per edat
Nivell formatiu
Ocupació
Habitatge
Altres
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d) Exposició de l'organització administrativa i política de la joventut de l'Eliana, així com el
seu marc associatiu.
En aquest punt s'han tractat els diferents punts en relació amb la joventut, tals com:
Educació i espais públics.
Infraestructures.
Departaments amb matèries clau per al desenvolupament i la implementació de
polítiques públiques que afecten la joventut.

Subfase 1.2: Anàlisi quantitativa del treball de camp
L'objectiu d'aquesta fase s'ha realitzat amb la finalitat principal de sistematitzar i codificar les
respostes a través dels qüestionaris de les persones joves per a convertir aqueixes dades en
elements de valor per a, posteriorment, poder ser treballats i materialitzats en línies d'actuació del
departament de joventut.
En suma, la segona fase d'anàlisi quantitativa del treball de camp ha consistit a recopilar totes les
dades que van proporcionar les persones joves a través de les enquestes per a agrupar-les en
blocs de demandes, preocupacions i altres característiques de la joventut. La metodologia del
qüestionari realitzat a les persones joves s'exposa en el punt «Metodologia del qüestionari jove».
De totes maneres, la metodologia general per a l'elaboració del qüestionari jove ha seguit les
següents lògiques:
Recopilació dels resultats dels qüestionaris i transmutació a patrons sectorials que permeten
sintetitzar respostes i materialitzar-les posteriorment en actuacions a través de les línies d'actuació
acordades en aquest pla. Els patrons sectorials s'han establit a partir de:
Classificació per ordre de moda en base quantitativa (els patrons més repetits)
Segmentació per propietats dels joves: edat, gènere, nivell educatiu, centre educatiu, etc.
Ordenació, per segona vegada, de les dades segons freqüència de resposta i característiques
de les persones enquestades. Exemple: les xiques d'entre 16 i 18 anys de centres educatius

privats tenen una freqüència de resposta en la pregunta “X” que projecta una inquietud
genèrica en aquest segment de les persones enquestades.
De qualsevol manera, s'ha mantingut una relació de respostes general, és a dir, tots els
enquestats sense segmentació per particularitats.
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Subfase 1.3: Avaluació de les polítiques públiques implementades
La fase d'avaluació de polítiques públiques té una doble finalitat. D'una banda, complementar
les dades recollides a través de les enquestes per a confirmar les dinàmiques oferides per les
persones joves i, de l'altra banda, realitzar una metodologia analítica que permeta obtindre
relacions entre l'eficiència d'una política i la seua relació amb els dades extretes en aquest Pla de
Joventut 2022-2026.
D'aquesta manera, en aquesta fase s'han avaluat les polítiques implementades per l'Àrea de
Joventut sobre diferents temàtiques recorrent al tipus d'avaluació ex post. L'avaluació ha sigut
eficaç per l'existència, prèviament, d'indicadors que han monitorat les polítiques de joventut i
han anat guiant els programes d'activitats del departament.

FASE 2 CONCLUSIONS I LÍNIES
D'ACTUACIÓ
Amb tota la informació agrupada i analitzada, es presenten unes línies d'actuació de totes les
dades analitzades en forma d'eixos, programes i accions d'actuació que s'estableixen d'acord
amb les demandes, necessitats i característiques de la joventut i amb els principis marcats pel
departament de joventut.

FASE 3 AVALUACIÓ FUTURA I
SEGUIMENT
Aquesta fase consisteix a consolidar una dinàmica constant d'avaluació en la implementació
d'accions en l'àmbit juvenil. Per a això, en aquesta fase s'estableixen accions de monitoratge,
avaluació i rendició de comptes que, junt amb un equip de seguiment responsable, determinarà la
qualitat del servei del departament de joventut en relació a la població jove de l'Eliana.
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5.DIAGNÒSTIC
El diagnòstic és la fase prèvia i bàsica per al desenvolupament del pla de joventut. A partir del
diagnòstic de la joventut és possible realitzar el disseny dels instruments que posteriorment
s'utilitzaran per a recollir informació concreta d'aquest sector de la població (a través d'enquestes
en aquest cas), així com la recopilació de tota la informació existent sobre la joventut de l'Eliana
en un mateix document.
El diagnòstic, per tant, consistirà, d'una banda, en l'anàlisi demogràfica (5.1) de la població
objectiu del present pla a través de les bases de dades existents fins a l'actualitat en fonts
municipals i supramunicipals, i d'altra banda, en l'estudi i l'avaluació de polítiques públiques (5.2)
implementades en matèria de joventut fins ara per a extraure tota la informació que puga ser
vàlida per a una millora en el diagnòstic de la població jove de l'Eliana.
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5.1 Demografia
A continuació es presenten els objectius del diagnòstic demogràfic, l'exposició de la
demografia de l'Eliana i l'avaluació de les polítiques públiques implementades amb l'objectiu
d'establir les propietats i singularitats de la població jove de l'Eliana de manera prèvia al
qüestionari jove complementari.
5.1.1 Objectius del diagnòstic demogràfic
En aquest apartat, s'exposa una radiografia general de la demografia de l'Eliana a través de
dades secundàries de diverses bases de dades nacionals i autonòmiques: Institut Nacional
d'Estadística (INE), Portal d'Informació de la Generalitat Valenciana (ARGOS), Institut Valencià
d'Estadística (IVE), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i el Servei Valencià d'Ocupació i
Formació (LABORA).
L'objectiu de l'anàlisi demogràfica és conèixer, a través de l'estudi de la distribució, la
composició i l'estructura de la població, les característiques de la demografia elianera per a
adequar l'acció i les estratègies de les polítiques públiques municipals a les peculiaritats,
demandes i necessitats dels veïns i les veïnes de l'Eliana. També, la realització d'un estudi
previ equival a garantir l'eficiència dels recursos públics, l'eficàcia en la dotació de serveis i
equipaments de tota activitat departamental del consistori i l'anticipació de necessitats
futures en la implementació de polítiques públiques. A més, l'estudi demogràfic de la
població de l'Eliana facilita l'explicació de processos socioeconòmics locals: activitats
empresarials, inversions i infraestructures, estratègies institucionals, dinàmiques vitals de la
població, lògiques de socialització de la població jove, etc.

5.1.2 Exposició demogràfica
a) Població
El municipi de l'Eliana pertany a la comarca Camp de Túria i a la província de València.
L'Eliana compta amb una població de 18.302 habitants repartits en una extensió territorial de
8,77 km², la qual cosa comporta una gran densitat poblacional (2.023,09 habitants per km²).
Respecte a la comarca i a la província a la qual pertany, l'Eliana representa un 10,89% (cinquè
municipi amb més població a la comarca) i un 0,72% de la població respectivament. La
mitjana d'edat dels habitants de l'Eliana és de 42,76 anys. Respecte a l'objecte d'aquest pla, la
població jove, a l'Eliana viuen un total de 3.743 persones amb edats compreses entre els 12 i
30 anys, un 19,89% sobre la població total de l'Eliana.
PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT L'ELIANA

14

b) Urbanisme
Urbanísticament, l'Eliana s'articula en dos ambients urbans clarament diferenciats: el nucli
urbà principal, més densament poblat i que reuneix els serveis públics essencials, i la resta
del teixit urbà articulat en diferents urbanitzacions de baixa densitat. El nucli urbà de l'Eliana
és molt reduït respecte a la totalitat de la seua extensió territorial i se circumscriu,
principalment, al nucli tradicional existent fins a mitjan segle XX (al voltant d'un 3% del territori
total de l'Eliana). No obstant això, concentra prop de la meitat de la població del municipi.
D'aquesta manera, els barris que envolten el nucli urbà i hi confinen representen una major
part de la població en forma de terrenys urbanitzats.
Aquesta exposició urbanística no té actualment tanta importància com anys enrere pel que
fa a la vinculació de les persones joves de l'Eliana amb el municipi; tanmateix, aquest pla ha
tingut en compte aquesta possible determinació diagnosticant les necessitats, demandes i
característiques de les persones joves amb un gran percentatge pertanyent als barris
urbanitzats.
Els barris que, en conjunt, conformen l'Eliana són els següents:
Vistahermosa, El Carmen, Sant Agustí i El Escorial, Montepilar, Gallipont i Pinadeta del
Cel, Entrepins, l'Almassereta, Els Ametlers, El Paraiso, Bonavista, Hendaia i el Llac.
c) Educació
Respecte al nivell formatiu de la població de l'Eliana, es presenta un nivell de formació
màxima predominantment de segon grau (formació professional mitjana i superior tècnica),
abastant fins al 54% de la població. A aquest, hi segueix la formació en tercer grau (estudis
universitaris), nivell educatiu que aconsegueix el 33%. Quant a la distribució per gèneres,
aquesta és bastant equitativa. Es pot assenyalar també que el 8,5% de la població únicament
ha aconseguit els estudis de primer grau i la població que no posseeix estudis descendeix
fins a un 3,5% de la total.
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d) Equipaments
Un dels principals instruments per a formar i educar la població jove són els equipaments
amb els quals compta el municipi. L'Eliana disposa d'equipaments de múltiples àrees:
centres educatius, formatius, mediambientals, esportius, culturals, d'oci, entre altres. Alguns
d'aquests es presenten a continuació:

Aquests equipaments estan disponibles per al desenvolupament de les diferents accions
socials, educatives i formatives municipals. Els joves de l'Eliana tenen a la seua disposició
diversos llocs per al desenvolupament de les seues activitats esportives, culturals,
educatives, trobades i per a l'accés a la informació i formació.
El Centre d'Informació Juvenil (CIJ), com a punt central i servei integral d'informació,
formació i acompanyament de la joventut de l'Eliana (12 a 30 anys) desenvolupa una tasca
essencial per a adequar les accions del departament de joventut a les necessitats i
demandes dels joves, així com una funció de derivació als joves i coordinació amb altres
àrees departamentals del municipi.
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e) Característiques socioeconòmiques i habitatge
D'acord amb les dades oferides pel portal ARGOS, l'últim any d'actualització (any 2019) la
mitjana nacional del preu bàsic d'habitatge és de 758 € per m². La situació d'habitatge a
l'Eliana ascendeix fins a 1.887 € per m². Malgrat la gran pujada del nombre d'edificacions els
últims anys al municipi, la demanda d'habitatge a l'Eliana és molt alta, fet que produeix un
encariment exponencial de l'habitatge a mesura que hi ha més demanda i més finits són els
recursos (els terrenys urbanístics).
Aquesta situació provoca que hi haja uns certs grups socioeconòmics que tenen dificultats
per a l'accés a l'habitatge a l'Eliana i, en particular, les persones joves. Les persones joves són
especialment vulnerables en el mercat de l'habitatge en tot el país i, especialment, a l'Eliana
on hi ha un mercat altament tensat que els força a abandonar el seu municipi.
A més, a l'Eliana no existeix un parc d'habitatge per a oferir a les persones més joves o a les
de grups socioeconòmics més vulnerables, i és inexistent l'habitatge social. Aquesta
circumstància es veu agreujada per uns sous de les persones més joves (16-29 anys) que no
poden fer front a lloguers tan alts, atés que suposen un % de la nòmina molt més elevat del
recomanat. A Espanya, segons les dades aportades pel Consell de la Joventut d'Espanya, el
salari mitjà dels joves d'entre 16 i 29 anys en 2021 és de 973 euros mensuals, la qual cosa
suposa que, si destinen un màxim del 30% de la nòmina al lloguer de l'habitatge, les
persones joves poden fer front a un lloguer de, màxim, 291,90 €, molt llunyà al lloguer mitjà a
l'Eliana.
Les externalitats negatives per a l'Eliana són terribles. Els preus desorbitats i la inexistència de
mecanismes per part de l'administració que corregisquen les fallades del mercat a l'Eliana
produeixen un èxode de la població més jove i una exclusió en termes socioeconòmics de
les persones amb menys recursos, la qual cosa comporta un envelliment de la ciutadania
amb una molt descompensada taxa de reposició i una conversió cap a una ciutat excloent
amb les persones amb menys recursos i, especialment, amb les persones més joves, cosa
que provoca que persones originàries o amb fort arrelament a la identitat de l'Eliana es
troben obligades a anar-se'n del seu municipi.
No obstant això, malgrat no ser l'habitatge una competència de l'Ajuntament de l'Eliana, el
consistori ha implementat diverses polítiques orientades a pal·liar el problema exposat, com
ara:
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Programa d'ajudes al lloguer jove
L'any 2017 es convoquen les primeres ajudes de lloguer jove dirigides a joves de 18 a 30
anys. Aquest programa consisteix en una subvenció en règim de lliure concurrència dirigida
a persones joves que reuneixen els requisits per a ajudar-los en el lloguer de l'habitatge amb
fins a 600 € anuals. Des de la implantació d'aquest programa han sigut beneficiaris/àries un
total de 26 joves de l'Eliana.
Conveni per a la cessió de dret de tanteig i retracte
L'Ajuntament recentment va signar el conveni per a la cessió de dret de tanteig i retracte que
permet a l'Ajuntament comprar habitatges per a atendre les necessitats residencials del
municipi.
A més, cal destacar que el consistori està implementant diverses polítiques dirigides a la
consolidació del teixit empresarial a l'Eliana, com la finalització del polígon industrial, que
comportarà la implantació d'empreses i l'oportunitat de generar llocs de treball, la qual cosa
afavorirà el sector juvenil de la nostra població. A més, el suport abans, durant i després de la
pandèmia ha sigut constant a fi de mantindre un teixit comercial local fort que genere
prosperitat i riquesa, també cap als joves.
f) Ocupació juvenil
Conforme a les dades facilitades pel SEPE, l'ocupació juvenil respecte a la població jove és la
següent: el nivell d'atur, a gener de 2022, és d'un 7,47% amb una xicoteta tendència a l'alça
provocada per la crisi sanitària, però molt lluny de la mitjana de l'estat espanyol.

PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT L'ELIANA

18

g) Marc associatiu
El teixit social i l'associacionisme té un valor important a l'Eliana. Hi ha un total de 55
associacions distribuïdes per temàtiques de la següent manera:
el teixit associatiu i veïnal de l'Eliana és extens i parteix d'interessos col·lectius i sectorials, la
finalitat dels quals és millorar les condicions de la ciutadania, els seus interessos i
preocupacions. El canal habitual per a la formalització i institucionalització reglada és
mitjançant el Registre municipal d'Associacions habilitat a aquest efecte. La localitat compta
amb un total de 12 associacions culturals, 17 associacions socials i ONG, 2 associacions
empresarials i de comerciants, 7 associacions esportives, 5 associacions educatives lligades
majorment als centres d'ensenyament, 5 associacions veïnals en què es troben
representades també les urbanitzacions i 6 associacions festives per a la defensa de
tradicions celebrades en diferents períodes de l'any.
Respecte a l'associacionisme juvenil, les 2 úniques associacions corresponen al grup Scout
Impetus II i als Júniors Aigua Viva. Totes dues associacions desenvolupen activitats
comunitàries i amb finalitats socials orientades a l'educació per a la salut, medi ambient, oci i
temps lliure saludable i per al desenvolupament personal. Les seues activitats són molt
variades: jocs ,campaments, eixides al camp, excursions, etc.

17
SOCIALS

5
EDUCATIVES
12
CULTURALS
5 VECINALS

2 EMPRESARIALS

7
ESPORTIVES
6
FESTIVES
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5.2 Avaluació de les polítiques públiques implementades
L'avaluació de les polítiques públiques és un procés necessari per a fer complir els principis
de bon govern i bona governança, entre altres. Des de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de
l'Eliana hi ha un compromís per la realització d'aquesta màxima i, conscients del marge de
millora respecte a l'avaluació ex ante, monitoratge i ex post, es presenta a continuació una
anàlisi respecte a les actuacions del departament de joventut en l'exercici immediatament
anterior i representatiu del progrés i el desenvolupament del departament.
En termes generals i pel que fa a la programació pressupostària consignada en el Pressupost
Municipal 2021 aprovat per majoria absoluta en Ple, el departament de joventut —que per al
2021 disposava d'una consignació pressupostària de 68.795 €— ha executat el 98,88% del
pressupost, això són 68.009,21 €.
A continuació es presenta la relació de serveis implementats en l'exercici 2021 respecte a
l'Àrea de Joventut:
Centre d'Informació Juvenil (CIJ)
Des del Centre d'Informació Juvenil (CIJ), situat a la Casa de la Joventut (edifici compartit
amb la Biblioteca Municipal), es presta un servei d'atenció i assessorament integral dels
serveis del departament a les persones joves de l'Eliana. D'aquesta manera, es tramiten,
gestionen i programen les activitats socioculturals, d'oci i temps lliure; les ajudes i
subvencions i tots els serveis dirigits a la joventut. Des d'aquest espai:
S'ha tramitat el Carnet Jove a un total de 115 persones entre 14 i 30 anys.
S'han inscrit en el servei d'informació juvenil via WhatsApp Jove 624 persones entre 14 i
30 anys.
S'ha atés presencialment en 228 ocasions, en 526 ocasions per via telefonia mòbil i en
371 ocasiones per via correu electrònic.
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Espais Joves
Respecte als espais joves, destaca la Casa de la Joventut, un espai multidisciplinari dirigit a
les persones joves de l'Eliana que compta amb les següents instal·lacions: Centre
d'Informació Juvenil (CIJ), sala polivalent de tallers i reunions i sala d'actes. No obstant això,
aquests espais actualment es troben alterats per a la seua millora a través de la reforma
integral de la Biblioteca i de la Casa de la Joventut.
Amb tot, en aquests espais joves:
137 dies la sala d'actes i de reunions ha sigut utilitzada per a la realització de diversos
tallers i activitats, per exemple:
Programa Creativa't
Sala de becaris l'Eliana Et Beca
Altres
Respecte a la Sala d'actes, fins a 92 dies la instal·lació ha sigut utilitzada per a:
Taller de teatre
Activitats de tallers i d'informació
Altres
Activitats formatives
Respecte a les activitats formatives, s'han implementat diverses activitats de formació i
ocupació juvenil entre les quals destaca:
Activitats de formació i ocupació juvenil i taula d'experiències, en la qual van participar 43
joves de manera presencial i virtual.
Oci i salut
Pel que fa a les activitats d'oci i salut:
En el mes de maig, va haver-hi una participació en les activitats d'oci saludable de 26
persones.
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Cursos i tallers
Referent a les accions relatives a cursos i tallers destaca:
Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil el mes de juliol.
Ateses les circumstàncies sanitàries i els límits establits per les autoritats, el nombre de
participants va ser de 25 persones. No obstant això, fins a 42 persones hi van sol·licitar la
participació.
Tallers lúdics d'estiu, en els quals es van executar diversos tallers amb un participació de
56 persones.
plataformes digitals
fotografia
ball
arts escèniques
Programes juvenils
En referència als programes juvenils, s'han implementat diversos programes juvenils, entre
els quals destaca:
L'Eliana Emprén: 15 participants
L'Eliana Creativa't: 12 participants
Curs d'arts escèniques: 15 joves d'entre 12 i 14 anys.
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Respecte a les activitats d'oci i temps lliure:
Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil: 42 sol·licituds i 25
participants d'entre 17 i 21 anys.
Taller lúdic d'estiu: 9 participants d'entre 12 i 14 anys
Taller d'arts escèniques: 12 participants entre 13 i 14 anys.
Taller de YouTube: 10 participants entre 12 i 14 anys.
Curs de tècniques d'assistència immediata en emergències i primers auxilis: 25
participants entre 18 i 20 anys.
Scape Room: 40 participants entre 14 i 16 anys.
Trobada d'orientació als cicles formatius: 300 alumnes de 4t d'ESO a través de l'IES
l'Eliana.
Exposició «No em toques el WhatsApp»: 250 joves entre 15 i 23 anys.
Participació en la Fira del Comerç: 11 persones participants.
Conferència «Com guanyar el duel als exàmens»: 15 participants entre 19 i 23 anys.
Conferència «Incorpórate»: 17 persones entre 19 i 23 anys.
Nadal a la Biblioteca: 17 participants entre 19 i 23 anys.
Campus Jove de Nadal, a través d'aquest campus es van oferir diversos cursos en els
quals van participar:
Taller de cuina saludable: 17 persones entre 12 i 17 anys.
Taller d'arts escèniques: 17 joves entre 12 i 17 anys.
Taller d'interpretació amb càmera i televisió: 17 participants entre 12 i 17 anys.
Espai 3.0: 150 persones participants entre 12 i 17 anys.
Respecte a les ajudes i subvenciones concedides a la persones joves de l'Eliana:
L'Eliana et Beca: 49 beques, 25 estudiants van ser-ne beneficiaris.
Beca de corresponsals: 2 estudiants de 1r de Batxillerat.
Una única persona beneficiària del Lloguer Jove.
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6.QÜESTIONARI JOVE
Per a la correcta identificació de les característiques, les demandes, les necessitats i les
preocupacions de les persones joves a l'Eliana, l'equip responsable d'aquest Pla de Joventut
ha optat per implementar un mètode d'investigació i un treball de camp que permetera
complementar el diagnòstic de la població, les bases de dades municipals i supramunicipals
i l'avaluació de polítiques públiques implementades.
El procediment utilitzat per a l'obtenció d'un diagnòstic fidedigne a la realitat és l'enquesta.
L'enquesta és el procediment, dins dels dissenys de les investigacions descriptives, més
utilitzat en les ciències socials. L'equip responsable del departament de joventut ha recopilat
dades mitjançant un qüestionari prèviament dissenyat, sense modificar l'entorn ni el
fenomen, on s'ha recollit la informació necessària per a una correcta caracterització de les
persones joves de l'Eliana. Les dades, com es mostrarà a continuació, s'han obtingut
realitzant un conjunt de preguntes normalitzades dirigides a una mostra representativa.
A continuació es presenta la metodologia (4.1) i la interpretació del qüestionari jove (4.2) per
al Pla de Joventut de l'Eliana 2022-2026:

6.1 Metodologia del qüestionari jove
A continuació s'exposa el conjunt de procediments utilitzats per a aconseguir l'objectiu que
regeix l'elaboració del Pla Municipal de Joventut. La indicació d'aquest mètode comença
delimitant l'objecte i àmbit d'aplicació del qüestionari jove, posteriorment es presenta un
diagnòstic inicial, la determinació de la població objectiu del qüestionari, el mètode de
recollida d'informació i la mostra poblacional, i posteriorment es procedeix a una
interpretació de totes les dades extretes del qüestionari jove.
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6.1.1 Objecte i àmbit d'aplicació
El qüestionari jove realitzat té per objecte la recollida de dades de les persones joves
empadronades a l'Eliana. La captació d'aquesta informació té com a finalitat percebre,
distingir i singularitzar els interessos, les preferències i el nivell de coneixement respecte a
l'Àrea de Joventut, dels veïns i les veïnes de l'Eliana d'entre 12 i 30 anys.
A l'efecte del Pla Municipal de Joventut de l'Eliana 2022-2026 i d'acord amb l'àmbit
d'aplicació de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut i
l'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ), les persones joves són aquelles amb edats
compreses entre 12 i 30 anys. No obstant això, la diferenciació d'estrats d'edat —exposada
en la fitxa tècnica— té assignats dos mètodes de captació de dades diferenciats que tracten
d'examinar la realitat dels joves conforme als processos vitals en els quals es troben
immersos.

D'aquesta manera, els qüestionaris per a la franja d'edat de 12 a 17 anys s'han realitzat als
centres d'ensenyament de primària i secundària de l'Eliana, mentre que els dels i les joves de
18 a 30 anys s'han recopilat de manera totalment telemàtica —per la dificultat que comporta
reunir-los—. Aquesta diferenciació del mètode de recollida de dades s'ha establert d'acord
amb la capacitat d'obrar —referida a la majoria d'edat— i tenint en compte el lloc de captació
de les persones joves. El grup de persones entre 12 i 17 anys és més localitzable que la resta,
ja que es troba concentrat als centres educatius, on s'han portat a terme les enquestes sota
la tutela dels mateixos centres. Per a la recollida de dades i l'elaboració dels qüestionaris, s'ha
realitzat un diagnòstic inicial que es presenta a continuació.
6.1.2 Diagnòstic inicial, determinació de la població objectiu, mètode de recollida
d'informació i mostra poblacional
a) Diagnòstic inicial
La cohort d'edat a Espanya dels 12 als 30 anys representa el 19,89% de la població, un total
de 9.418.868 persones de l'estat. A la Comunitat Valenciana i a l'Eliana la població jove
representa pràcticament el mateix percentatge sobre la seua població: el 19,85% i el 20'45%
respectivament. Les dades exposades il·lustren la minoria que representa, sobre la població
total, la joventut al país, a la comunitat i al municipi de l'Eliana. Tant és així, que a Espanya les
persones majors de 50 anys són el doble que la població jove, prop del 40% del total del
cens. Per tant, no hi ha dubte que la joventut és quantitativament un col·lectiu reduït.
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Aquest fet provoca que, per una qüestió quantitativa, les institucions i les estratègies
instrumentalitzades a partir de les polítiques públiques s'orienten cap al gruix de la població,
cada vegada més envellida. No obstant això, la qüestió numèrica no és totalment explicativa
per a comprendre l'omissió estructural de les institucions amb la joventut, sinó que el descuit
està determinat principalment per les característiques del nínxol de població: una població
menys participativa, menys cohesionada, amb un capital social en procés de construcció i,
part de la seua població, amb una capacitat d'obrar —per la seua minoria d'edat— limitada.
Amb tot, el vincle no té una única direcció de causalitat, sinó que és bidireccional. La causa
que la joventut es trobe desvinculada de les tradicionals vies de participació i dels eixos
associatius no sols s'explica per les circumstàncies socioeconòmiques o les tendències
sociològiques amb dinàmiques individualistes, sinó que part d'aquesta realitat és
responsabilitat del tracte de les institucions, públiques i privades, a les persones joves.

b) Determinació de la població objectiu
Respecte a aquest pla, la població objectiu esmentada —de 12 a 30 anys— es desagrega en
3 trams d'edat: de 12 a 17 anys, de 18 a 24 anys i de 25 a 30 anys. Conforme a aquests
paràmetres, l'Eliana compta amb un percentatge de població jove semblant en els 3 trams
respecte al conjunt de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, no obstant això, destaca que
proporcionalment hi ha més persones joves entre la població de 12 a 17 anys i de 18 a 24
anys que de 25 a 30 anys, franja que ocupa un percentatge menor a l'Eliana respecte als dos
àmbits comparatius.
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Respecte al procediment per a la recollida de dades de la població objectiu, els trams d'edat
s'han reagrupat per al disseny del procediment de recollida d'informació de la població
objectiu. Per tant, per una qüestió metodològica diferenciada, l'anàlisi de les enquestes
s'estableix en 2 grups d'edat (diferents enquestes, ubicacions i processos vitals)Per tal raó:
Grup d'edat 1: les persones d'entre 12 i 17 anys
Grup d'edat 2: les persones d'entre 18 i 30 anys

c) Mètode de recollida d'informació
Tal com hem esmentat, s'ha optat per dos mètodes de recollida d'informació d'acord amb la
diferenciació dels dos grups d'edat establits.
Respecte al grup d'edat 1:
La població d'entre 12 i 17 anys té unes característiques vitals que permeten desenvolupar
mètodes de recollida d'informació diferents en la qüestió material respecte a la població
d'entre 18 i 30 anys. La raó principal d'aquesta diferenciació se sustenta en el fet que a
l'Eliana hi ha 1.260 persones joves entre 12 i 17 anys, de les quals un gran percentatge forma
part dels centres educatius situats al municipi. Així doncs, els joves d'entre 12 i 17 anys, que
representen el 33,64% de la joventut a l'Eliana, es troben majoritàriament en centres
educatius i, per tant, més localitzables per a l'equip responsable del diagnòstic i la recollida
d'informació de la joventut de l'Eliana. És per això que la recollida d'informació via enquestes
realitzades en els centres educatius —exposades en la fitxa tècnica de l'annex 1—, és més
extensa respecte als subjectes estudiats i respecte a les preguntes realitzades en les
enquestes telemàtiques de la població d'entre 18 i 30 anys.
D'aquesta manera, la gran concentració de persones joves en els centres educatius ha
permés realitzar un estudi quantitativament superior que garanteix la caracterització de
l'heterogeneïtat d'una edat determinant (12-17 anys) de moltes desigualtats que
posteriorment es veuen reflectides en etapes formatives superiors. A més, la seua
representació faculta a l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de l'Eliana i a altres departaments
la prevenció de demandes i necessitats de la població jove en anys posteriors.
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Respecte al grup d'edat 2:
S'ha realitzat un estudi diagnòstic a través d'enquestes telemàtiques per a permetre, d'una
banda, realitzar als individus objecte d'estudi l'enquesta en una ubicació i un medi més
flexible per a ells, garantint així una participació major i, d'altra banda, arribar a una població
més inconnexa i escampada en diferents ubicacions i etapes vitals que dificulten el seu
accés en la recollida d'informació.
No obstant això, l'estudi diagnòstic en el grup d'edat 2 s'ha realitzat després d'un estudi previ
a la recollida d'informació via enquestes. D'aquesta manera, l'estudi previ ha permés
identificar paràmetres comuns en la joventut de l'Eliana que ha facultat que no
necessàriament es trie quantitativament un gran nombre de persones joves per a realitzar
l'estudi diagnòstic encertat, sinó que amb un nombre menor de persones que facen les
enquestes —per ser representatives de la resta de les persones joves mitjançant aquests
paràmetres— s'han determinat les característiques, les necessitats i les demandes de la
població jove entre 18 i 30 anys a l'Eliana.
D'aquesta manera, l'estudi previ ha consistit en la revisió estadística i documental de fonts
municipals i en l'anàlisi quantitativa de les dades recollides per a altres actuacions,
especialment les referents al padró, així com en la revisió de polítiques públiques
implementades amb anterioritat. D'aquesta manera, ha sigut possible descriure una població
jove a l'Eliana amb característiques comunes en termes comparats amb altres poblacions
objectiu, però presentant algunes peculiaritats, especialment el que refereix a la formació
acadèmica. En tot cas, les enquestes s'han realitzat amb una lògica representativa després
d'una cerca de població jove de tots els àmbits amb l'objectiu d'establir una dinàmica en la
captació d'informació —via enquestes—, fidedigna amb la realitat i prestant especial atenció
a les minories i a les persones més vulnerables.
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En tots dos grups d'edat s'ha aplicat una metodologia d'enquestes descriptives
caracteritzada per recaptar i documentar dades per a descriure en quina situació es troba la
població objecte d'estudi en el moment en què es realitza l'enquesta.
En el cas del grup d'edat 1, sobre les 348 persones joves d'entre 12 i 17 anys enquestades,
s'ha aplicat una metodologia descriptiva a través d'enquestes semitancades i en el grup
d'edat 2, sobre les 78 persones joves d'entre 18 i 30 anys enquestades, s'ha aplicat una
metodologia descriptiva a través d'enquestes semi obertes. De totes maneres, en ambdós
dissenys de les enquestes s'ha donat l'oportunitat d'oferir dades no aportades per l'equip
responsable en el disseny de les enquestes.

6.1.3 Mostra poblacional
a) Mostra poblacional grup d'edat 1
L'univers o mostra poblacional del grup d'edat 1, amb la respectiva enquesta objecte
d'anàlisi, és de xiquets i xiquetes d'entre 12 i 17 anys empadronats a l'Eliana. La concentració
d'aquesta cohort d'edat en els centres educatius ha facilitat la trobada de l'equip de treball
amb un gran nombre de xiquets i xiquetes pertanyents a la població objectiu, així com ha
permès una successió de preguntes que en altres estrats poblacionals són difícilment
realitzables.
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b) Mostra poblacional grup d'edat 2
L'univers o mostra poblacional del grup d'edat 2, amb la respectiva enquesta objecte
d'anàlisi, és de dones i homes d'entre 18 i 30 anys empadronats a l'Eliana. Atès que no és
possible entrevistar a tota la població objectiu, ha calgut fer una selecció, una mostra de
persones a les quals realitzar l'enquesta. S'han seguit els procediments necessaris per a
obtindre mostres representatives, atès que el respecte d'aqueixos procediments és crucial
per a poder utilitzar les dades obtingudes en l'enquesta per a descriure i analitzar la població
de la qual ha sigut extreta, sempre tenint en compte que existeix un marge d'error (la
magnitud del qual figura en la fitxa tècnica de l'enquesta)

Nota: En el quadre no es troben les persones amb edats compreses entre 12-17 anys, ja que
han sigut estudiades mitjançant un altre mètode de recopilació de dades i tenen la seua
pròpia fitxa tècnica.
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6.1.4 Qüestionari
El qüestionari en ambdós grups d'edat consisteix en una sèrie de preguntes encadenades
que serveixen per a recaptar les opinions de les persones joves de l'Eliana sobre diferents
temes, en aquest cas són fonamentalment de caràcter social. No obstant això, per a
determinar l'adequació de la mostra amb la població objectiu s'han reflectit inicialment les
característiques demogràfiques de les persones entrevistades, atès que un dels objectius és
conèixer si existeixen diferències en el que opina cadascun d'aqueixos grups. No es
conserva en el fitxer de dades de les enquestes cap informació que permeta la identificació
de les persones que hi han participat.
El qüestionari s'elabora a partir d'una tasca de documentació que inclou la consulta tant
d'estudis anteriors com dels d'altres institucions. En el disseny de les preguntes es posa una
cura especial perquè totes siguen compreses per totes les persones entrevistades,
independentment del seu nivell de formació o qualsevol altra característica. També que
siguen equilibrades i no n'incorporen en la redacció cap mena de biaix. En la majoria de les
preguntes les opcions de resposta són fixes i han sigut associades a un codi numèric,
reflectit en el fitxer de dades. En canvi, hi ha d'altres sense opcions de resposta prefixades, en
les quals es demana a les persones enquestades que expressen les respostes amb les seues
pròpies paraules. Posteriorment, es classifiquen totes aquestes respostes mitjançant un
procés de codificació.
La recollida d'informació en el grup d'edat 1, com s'ha esmentat, s'ha realitzat a través
d'enquestes presencials en els centres educatius situats a l'Eliana. La recollida d'informació
en el grup d'edat 2, d'acord també amb el que s'ha explicat anteriorment, s'ha realitzat a
través d'enquestes telemàtiques. En tots dos grups, diferenciat el grup 1 i 2, s'ha aplicat el
mateix qüestionari a totes les persones seleccionades.

6.2 Interpretació
A continuació s'exposa la interpretació de les dades extretes dels recursos citats en aquest
pla amb l'objectiu de caracteritzar la població jove de l'Eliana i extraure patrons conjunts que
garantisquen l'eficàcia de les polítiques públiques en matèria de joventut.
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6.2.1 Caracterització de la mostra per grup d'edat
Aquest apartat té per objecte exposar els diferents tipus de persones que, conforme al
disseny de l'enquesta i les respostes donades per les persones enquestades, s'atenen per a
creuar les dades i determinar les consegüents línies d'actuació del Pla de Joventut de l'Eliana
2022-2026. A causa de la diferenciació dels dos grups d'edat, la caracterització és molt més
extensa i determinant en les persones d'entre 18 i 30 anys que en les persones d'entre 12 i 17
anys, menors d'edat i tutelades en les seues accions.
a) Caracterització de la mostra del grup d'edat 1
En el grup d'edat 1 tan sols existeix una caracterització sobre la base d'un tram d'edat —
entre 12 i 17 anys—, la determinació del gènere i la població de residència.
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La taula 7 exposa, d'una banda, les característiques de la mostra demogràfica del grup d'edat 1 i,
d'altra banda, les respostes codificades per blocs de les persones estudiades mitjançant el
qüestionari de l'annex 2.
Respecte a les característiques dels i les enquestades, d'un total de 348 persones d'entre 12 i 17
anys enquestades, hi ha quasi una paritat total entre dones i homes en el total de les enquestes i en
cadascun dels centres educatius on s'han realitzat. Totes les persones enquestades són
empadronades a l'Eliana i es troben en el tram d'edat 12-17 anys (grup d'edat 1).
Pel que fa als centres educatius, se seleccionà la totalitat dels centres educatius de secundària del
municipi, i es va establir un procediment idèntic per a la realització d'enquestes. Els centres
educatius que no es troben representats en el Pla no van donar resposta a l'equip responsable en
la recollida d'informació.
No obstant això, per una qüestió quantitativa i de col·laboració participativa, l'Institut d'Educació
Secundària Obligatòria de l'Eliana representa un 67,53% del total de la població enquestada del
grup d'edat 1. A més, l'IES l'Eliana es tracta de l'únic centre públic en l'etapa ESO a l'Eliana i presenta
un alumnat amb unes característiques més diverses i concordes als objectius i principis establits
en el present Pla. Malgrat tot, els dos centres educatius que han participat en la realització de
qüestionaris —Helios i Rivas Luna— representen un 30% de les persones joves enquestades.
Respecte a les respostes del grup d'edat 1 a les preguntes realitzades en el qüestionari de l'annex
2, tenint en compte la gran quantitat de preguntes formulades —i les respectives respostes—,
s'han agrupat les qüestions formulades en 3 blocs:

Bloc 1: Cursos formatius
Respecto al primer bloc, destaca l'heterogeneïtat de respostes perquè no existeix una unanimitat
absoluta respecte a una demanda concreta de cursos formatius. No obstant això, l'esport és la
resposta més comuna juntament amb els videojocs, la formació acadèmica i la cuina. No existeixen
grans diferències per sexe o centre educatiu, encara que respecte al sexe hi ha una xicoteta
tendència que mostra que els homes tenen més interès per l'esport, els videojocs i la informàtica, i
les dones per la formació, les habilitats culinàries i l'esport; respecte al centre educatiu, els centres
privats tenen una tendència cap a la demanda de formació acadèmica i l'IES l'Eliana cap a l'esport i
l'ofimàtica.
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Bloc 2: Mancances del municipi
Respecto a les mancances del municipi, destaca que el 30,75% de les persones
enquestades no hi veuen cap mena de mancança. Un 14,66% de les i els joves demanden
zones d'esbarjo i un 9,48% noves zones esportives. De forma més minoritària, demanden
més botigues o més cursos formatius, entre altres. Amb tot, destaca que l'alumnat dels dos
col·legis privats objectes d'estudi tenen una demanda major d'instal·lacions esportives i
zones d'esbarjo.
Bloc 3: Temps lliure
Respecte a les activitats en les quals inverteixen les persones enquestades el seu temps
lliure, destaca un ús de la tecnologia molt predominant seguit (per la meitat de respostes) de
quedar amb amics i amigues, l'esport o l'estudi. Segons les respostes donades, els alumnes
de l'IES l'Eliana inverteixen més temps en l'estudi i la tecnologia, i els enquestats de col·legis
privats en la tecnologia i quedar amb amics. Respecte al sexe, no hi ha tendències a
destacar.
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b) Caracterització de la mostra del grup d'edat 2
Conforme a l'estudi previ citat en el mètode de recollida d'informació 2.2.2, el disseny i la
recollida d'informació del grup d'edat 2 (18 a 30 anys) es presenta de la següent manera.
Com es mostra en el quadre 8, en les persones enquestades predominen les dones (61,54%)
d'entre 18 i 24 anys (71,59%), amb estudis superiors (71,8%) i no pertanyents a cap
associació malgrat estar vinculades al municipi a través d'algun sector (65,38%).
Per tant, la mitjana de la persona jove enquestada és una dona amb estudis superiors d'entre
18 i 24 anys no pertanyent a cap associació de l'Eliana però vinculada al municipi a través de
l'esport, la cultura festiva, l'oci i el centre d'estudi o treball, entre altres. D'aquesta manera, les
enquestes han sigut realitzades de manera majoritària a les persones més característiques
de l'Eliana però donant una representació a tota mena de joves per a analitzar en termes
comparats les possibles diferències en les actituds, demandes i necessitats que pogueren
sorgir entre les persones joves atenent la seua edat, la seua formació acadèmica, el nivell
associatiu i la vinculació amb l'Eliana.
D'una banda, l'abast a les persones d'entre 25 i 30 anys és més complicat a causa del procés
vital en què es troben, però s'ha aconseguit que un 28,21% de les persones enquestades
siguen d'aquesta franja d'edat. D'altra banda, les característiques socioeconòmiques de
l'Eliana i el nivell acadèmic de les persones empadronades en el municipi genera que una
majoria dels enquestats tinguen estudis superiors —a més, aquestes persones solen tindre
major vinculació en xarxes associatives—; no obstant això, s'ha aconseguit que un 28,51%
de les persones joves enquestades siga pertanyent a la població amb formació acadèmica
mitjana o bàsica.
Finalment, les característiques de les persones joves molt menys propenses a vincular-se de
manera oficial en una associació no ha impedit que un 34,62% de les persones enquestades
hagen sigut joves pertanyents a una associació de l'Eliana. En tot cas, tots els enquestats i les
enquestades tenen algun tipus de vinculació amb l'Eliana per la dificultat material i jurídica
d'accedir a aquelles persones no vinculades al municipi en cap àrea.
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La joventut de l'Eliana coincideix de manera majoritària en interessos, preocupacions i canals
de comunicació de l'Ajuntament que tenen a la seua disposició i que més coneixen o usen.
Com amb el grup d'edat 1, les diverses preguntes del qüestionari, adjuntat en l'annex 4, s'han
estructurat en 3 blocs (Bloc 1-Canals de comunicació / Bloc 2-Interessos / Bloc 3Preocupacions). La mitjana de respostes tampoc no es veu altament afectada per les
variables considerades per a l'estudi de la població del grup d'edat 2: edat, estudis,
pertanyent a associacions i vinculació amb l'Eliana.
Quant als canals de comunicació, els i les joves coincideixen que la pàgina web de
l'Ajuntament i l'Instagram municipal són els més coneguts amb diferència enfront d'uns altres
com el canal de YouTube municipal o el grup de Telegram.
Respecte als interessos, malgrat la gran formació acadèmica de les persones joves de
l'Eliana en termes comparats, hi ha un gran consens a continuar augmentant l'activitat del
departament de joventut entorn de la formació i els cursos especialitzats. Una demanda que
també es veu reflectida en l'interès de les persones joves per la gran participació que tenen
aquestes activitats, com es mostra en l'apartat de l'anàlisi de les polítiques públiques
implementades.
Pel que fa a les preocupacions, malgrat la incorporació dels trams d'edat 18-24 anys i 25-30
anys en un mateix bloc d'edat, en el quadre es mostren diferenciats per a captar possibles
variacions com les que s'exposen en el paràgraf següent, determinades pel procés vital en el
qual es troben i, especialment, per la finalització de l'últim tram acadèmic.
La divisió d'aquestes dos franges d'edat mostra com les persones joves que es troben en els
trams entre 18 i 24 anys tenen una preocupació majoritària entorn de la salut mental i la salut
física. En canvi, les persones d'entre 25 i 30 anys manifesten com a principals preocupacions
l'ocupació estable i l'habitatge.
No obstant això, en conjunt ambdós grups coincideixen que els assumptes que més els
preocupen són la salut mental, la salut física, l'ocupació estable i l'accés a l'habitatge.
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7.LÍNIES D'ACTUACIÓ
En l'elaboració de l'estudi diagnòstic d'aquest Pla, s'ha realitzat una anàlisi detallada de les
principals demandes, necessitats i problemàtiques de la població jove de l'Eliana amb la
finalitat d'obtindre una visió global de la situació de les persones joves del municipi. El procés
per a la confecció del diagnòstic s'ha estructurat entorn d'un eix central: la participació de les
persones joves. Si bé el treball previ mitjançant l'anàlisi de bases de dades i la participació de
membres del departament de joventut ha ajudat a confeccionar amb més detall el present
Pla, la participació de les persones joves en el I Pla de Joventut de l'Eliana, principalment a
través d'enquestes, és la principal font d'informació que l'equip responsable ha emprat per a
elaborar les línies d'actuació.
Les línies d'actuació del I Pla de Joventut de l'Eliana constitueixen el referent d'orientació de
la pràctica institucional i les decisions de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de l'Eliana en
matèria de joventut. Les línies d'actuació estan encaminades a la consecució del
desenvolupament ple de la joventut, a proporcionar una millor atenció jove i transversal en
totes les àrees de l'Ajuntament de l'Eliana i a proveir a les i els joves una perspectiva de vida
present i futura amb garanties.
Les línies d'actuació s'han realitzat a partir de tots els elements que integren l'estudi
diagnòstic i de l'anàlisi i la interpretació de les dades de les enquestes a les persones joves
amb la finalitat d'aconseguir el marc general idoni per a elaborar en cada exercici les
concretes polítiques públiques en matèria de joventut que siguen més concordes a la realitat
social de les persones joves a l'Eliana.
En conclusió, l'objectiu del departament de joventut de l'Eliana i de l'Ajuntament de l'Eliana
en el seu conjunt és detectar necessitats de les persones joves, orientar polítiques
transversals i actuar directament amb els i les joves donant-los suport, dinamitzant,
assessorant-los i posant a l'abast de les seues possibilitats els recursos i serveis necessaris
per a desenvolupar un projecte de vida propi en igualtat de condicions i amb totes les
garanties. Totes les accions que es proposen en el present Pla es vinculen directament amb
l'objectiu esmentat, articulant les estratègies a partir de línies, programes i accions concretes;
a més de relacionar-les amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que s'hi
pretenen aconseguir.
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Els Objectius de Desenvolupament Sostenible constitueixen una crida universal a l'acció per
a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones
en tot el món. En 2015, tots els estats membres de les Nacions Unides aprovaren 17
objectius com a part de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en la qual
s'estableix un pla per a aconseguir els objectius en 15 anys.
Com a municipi, l'Eliana tracta d'incloure aquests objectius en cada política implementada
amb la finalitat d'assolir-los pel benefici de tota la comunitat.

7.1. Eixos i programes de les línies d'actuació
El I Pla Municipal de Joventut de l'Eliana 2022-2026 s'estructura entorn de tres (3) línies
d'actuació:
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1- Atenció Jove
L'objectiu principal de l'eix de l'Atenció Jove és escoltar les persones joves en les seues
demandes i necessitats per a executar les polítiques i els recursos existents a les
característiques dels i les joves, així com a crear noves eines que contribuïsquen al benestar
de les persones joves. A més, l'Atenció Jove també té com un dels objectius principals
impulsar els equipaments, els recursos i els serveis de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de
l'Eliana, així com dar a conèixer aquests espais, els recursos i les accions dirigides a la
població jove. En conjunt, es tracta de consolidar espais d'Atenció Jove —com el Centre
d'Informació Juvenil (CIJ)— com espais de referència per als i les joves, però també per a la
població en general i els empleats públics amb un objectiu clar cap a la interoperativitat. La
comunicació és un dels elements centrals d'aquesta línia de treball. En conjunt, aquest eix
busca establir els serveis d'Atenció Jove com el CIJ com un referent per a les persones joves
de l'Eliana.
Els objectius específics de l'Atenció Jove seran:
Fomentar l'accés del servei i els recursos destinats a la gent jove i millorar-ne la qualitat.
Fomentar la participació de les persones joves.
Fomentar i impulsar el coneixement de recursos i serveis dirigits a la població jove.
Els Objectius de desenvolupament sostenible que s'esperen assolir en aquest eix són:
Objectiu 10: Reducció de desigualtats
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2- Orientació i Benestar
L'objectiu principal d'aquest eix és fomentar l'accés de les persones joves de l'Eliana als
recursos a la disposició del departament de joventut que puguen contribuir a facilitar
l'autonomia dels i les joves, així com a establir les eines necessàries per a orientar i assessorar
les persones joves en les necessitats i interessos que tinguen per a configurar el seu projecte
de vida. Tot això garantint la igualtat d'oportunitats a través de la reducció de desigualtats
socials que existeixen per les diferències materials de les persones joves. Amb tot això, l'eix
d'orientació té la finalitat de facilitar a les persones joves uns recursos de qualitat que en
milloren les oportunitats i en faciliten l'autonomia.
Els objectius específics de l'orientació seran:
Fomentar l'ús dels recursos del departament de joventut.
Facilitar eines d'orientació acadèmica.
Potenciar els mecanismes d'ajuda per a l'orientació professional i laboral.
Proporcionar els recursos i serveis necessaris per a remoure els obstacles cap a
l'emancipació i l'obtenció d'habitatge.
Informar i fomentar estils de vida saludables.
Els Objectius de desenvolupament sostenible que s'esperen assolir en aquest eix són:
Objectiu 3- Salut i benestar
Objectiu 4- Educació de qualitat
Objectiu 8- Treball decent i creiximent econòmic
Objectiu10- Reducció de las desigualtats
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3- Participació
L'objectiu principal de l'eix de participació és la implicació de les persones joves en l'Eliana.
Es tracta de potenciar una major conscienciació dels i les joves en el seu entorn social així
com de dinamitzar-ne la col·laboració pública i impulsar un model jove cultural divers que
responga als diferents processos vitals de la joventut. Paral·lelament, aquest objectiu
incorpora el principi d'igualtat a través de la cohesió social i la igualtat d'oportunitats que
implica la participació de la joventut. Amb tot això, aquest eix busca una implicació major de
les persones joves en l'Eliana.
Els objectius específics de la participació són:
Potenciar la participació, el voluntariat i l'associacionisme
Generar i facilitar l'accés a la cultura de les persones joves a través de l'assessorament, el
foment de la seua creativitat i impulsant espais de creació.
Dinamitzar els col·lectius joves i impulsar els seus espais.
Fomentar la inclusió social de diferents col·lectius de la joventut, especialment els més
vulnerables, a través de la participació.
Els Objectius de desenvolupament sostenible que s'esperen assolir amb aquest eix són:
Objectiu 5: Igualtat de gènere
Objectiu 10: Reducció de les desigualtats
Objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides

7.2 Accions a implementar
A continuació es presenten les accions específiques emmarcades en els eixos i programes
exposats i que donen resposta a les necessitats detectades en relació amb l'estudi
diagnòstic del present pla i amb les principals línies estratègiques del departament de
joventut.
En el present apartat es mostren les accions específiques a implementar sobre la base de les
línies estratègiques del departament de joventut i en desenvolupament dels eixos i
programes establits per al I Pla Municipal de Joventut de l'Eliana. Les accions específiques
que s'exposen han tingut en compte les necessitats detectades en la població jove a través
dels qüestionaris realitzats per a l'elaboració d'aquest Pla, entre altres.
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El primer eix, l'Atenció Jove, exposa 3 programes amb les accions específiques a
desenvolupar en el marc d'aquest programa.
En primer lloc, el programa d'espais joves mostra els centres i els equipaments on les
persones joves de l'Eliana tenen l'oportunitat de desenvolupar les seues inquietuds, així com
els espais a explotar pel departament de joventut per al seu major ús i gaudi.
En segon lloc, el programa de serveis estableix els serveis impartits pel departament de
joventut i les accions específiques per a consolidar-ne l'activitat i difondre l'exercici d'aquests
serveis.
En tercer lloc, el programa de comunicació desenvolupa les accions específiques per a
millorar i adaptar els instruments comunicatius amb la població jove, amb tot el que això
suposa.
A continuació es presenten les accions específiques a executar, en el marc dels programes,
establint els objectius estratègics de l'acció, els destinataris i destinatàries d'aquesta i la
descripció de la política.
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El segon eix, l'Orientació, exposa 5 programes i desenvolupa, de la mateixa manera que
l'apartat anterior, les accions específiques en el marc dels programes exposats en aquest
eix.
En primer lloc, el programa de formació exposa les accions específiques a implementar per
a satisfer la demanda de formació de persones joves i garantir la igualtat d'oportunitats en
l'àmbit acadèmic i professional.
A continuació, el programa d'ocupació estableix las accions específiques a executar en una
àrea molt demandada pels joves per les circumstàncies estructurals en les quals es troba
aquest col·lectiu. Es tracta de consolidar una dinàmica en la qual fa temps que treballa el
departament de joventut i, sobretot, difondre l'activitat que es fa des dels diferents
departaments del consistori per a ajudar a la cerca d'ocupació de les persones joves de
l'Eliana.
D'altra banda, el programa d'habitatge desenvolupa, dins dels límits competencials
municipals, les accions específiques que és necessari continuar executant per a pal·liar el
problema de l'habitatge entre les persones joves.
En quart lloc, el programa de salut exposa unes accions específiques en matèria de salut
mental i física que es presenten com un pilar fonamental en l'acció del departament de
joventut en pro del benestar de les persones joves a l'Eliana.
En cinqué lloc, el programa de tecnologia determina diverses accions a executar amb un
doble objectiu. Per una banda, revertir la situació de moltes de les persones joves amb un
ús inadequat o excessiu de les xarxes socials o la tecnologia, en conjunt. I per una altra
banda, explotar els avantatges de la tecnologia i formar acadèmicament i professionalment
les persones joves en un sector molt atractiu per a ells i elles.
El sisé programa, d'igualtat, determina un camp d'acció molt variat que s'executarà a través
d'accions específiques molt variades relatives a la igualtat de gènere, la justícia social, la
lluita contra l'assetjament escolar o la formació i orientació en la matèria des d'una
perspectiva genèrica.
Finalment, el programa de mobilitat estableix una sèrie de polítiques a desenvolupar amb
un doble fi: d'una banda, orientar les persones joves sobre l'ús de transport públic i, d'una
altra banda, informar i orientar sobre els beneficis i els avantatges d'usar el transport
sostenible.
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A continuació es presenten les accions específiques a executar, en el marc dels programes,
establint els objectius estratègics de l'acció, els destinataris i destinatàries als quals va
dirigida i la descripció de la política.
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El tercer eix, la participació, exposa 3 programes i desenvolupa, de la mateixa manera que els
apartats anteriors, les accions específiques en el marc dels programes exposats en aquest
eix.
En primer lloc, el programa de participació i associacionisme exposa les accions
específiques a implementar per a continuar enfortint el teixit associatiu de les persones joves
a l'Eliana, així com les accions específiques per a consolidar la participació directa i la
col·laboració de les persones joves en els assumptes públics, com les beques de
corresponsals.
En segon lloc, el programa d'oci i cultura desenvolupa accions específiques les vies per les
quals es pretén fer partícip i expandir alternatives d'oci i la cultura entre la població jove, així
com proporcionar les vies necessàries per a satisfer els interessos culturals de les i els joves.
En últim lloc, el programa de voluntariat determina les accions per a fomentar, donar a
conèixer i facilitar el voluntariat en les diverses entitats del municipi.
A continuació es presenten les accions específiques a executar, en el marc dels programes,
establint els objectius estratègics de l'acció, els destinataris i destinatàries de la mateixa i la
descripció de la política.
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8.AVALUACIÓ I SEGUIMENT

L'avaluació de polítiques públiques és un procés sistemàtic i raonat de generació de
coneixement, a partir de la recopilació, anàlisi i interpretació d'informació, encaminat a la
comprensió global d'una intervenció pública —en aquest cas, el Pla de Joventut—, per a
aconseguir un judici valoratiu, basat en evidències, respecte del seu disseny, posada en
pràctica i efectes (resultats i impactes).
En particular, l'avaluació d'aquest Pla permet mesurar l'efectivitat de les intervencions
públiques realitzades amb la implementació del Pla de Joventut. Aquesta avaluació del Pla
es determina conforme als objectius marcats en les línies d'actuació del document estratègic
de joventut de l'Eliana.
El desenvolupament i aplicació del present Pla té un caràcter processual i es realitzarà al llarg
dels quatre anys de vigència amb el propòsit que, quan finalitze, el conjunt de mesures
estiga implementat. Per a garantir l'execució de les mesures establides així com l'eficàcia
d'aquestes, durant el mateix període de vigència s'establirà, en coordinació amb la resta de
departaments, una avaluació constant per a valorar el grau d'implementació, els ritmes i les
possibles dificultats i problemes emergents que puguen sorgir-ne.
L'avaluació i el seguiment del Pla Jove de l'Eliana, per tant, té dues finalitats fonamentals.
D'una banda, l'avaluació permet establir el mètode a través del qual podem determinar en
quina mesura els projectes desenvolupats aconsegueixen els objectius indicats prèviament
i, per tant, en quin grau el present Pla s'ha implementat de manera efectiva. D'altra banda,
l'avaluació i el seguiment permet adaptar i consensuar en temps real les necessitats i
demandes de les persones joves a l'Eliana.
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Per a la realització d'aquesta avaluació i seguiment s'establiran una sèrie d'indicadors referits
als objectius del Pla que permetrà mesurar el grau d'execució de les accions programades.
La metodologia utilitzada per a avaluar l'acompliment d'aquests programes és el mètode per
Monitoratge i Avaluació (M&E), d'aquesta manera, es realitzaran periòdicament memòries
per a valorar el grau d'implementació en els períodes establits per l'equip de control creat ad
hoc per al procés avaluatiu del present Pla que, en tot cas, no serà menor a 2, a mitjan
exercici i al final d'aquest.

8.1 Actors que intervenen en el seguiment i avaluació del Pla
El Pla de Joventut de l'Eliana presenta la joventut com un element transversal en la política
pública municipal, per aquest motiu, l'avaluació del Pla es realitzarà en coordinació amb els
diferents serveis municipals que intervenen en matèria de joventut. Aquest mètode
d'avaluació comporta que en l'avaluació i el monitoratge estaran representats els diferents
actors que hi poden intervindre: representació política, personal tècnic i persones joves
objecte del present Pla (associada i no associada). Per a això, a continuació es determina la
manera de participació de cada actor esmentat i la seua integració en l'avaluació del Pla de
Joventut de l'Eliana.

1.Òrgan tècnic de control
L'equip de control serà l'òrgan creat per a avaluar les accions executòries del Pla de Joventut
de l'Eliana i garantir l'eficàcia i l'eficiència de les accions establides així com la coordinació
amb la resta d'agents implicats. L'equip de control, a més, serà l'encarregat de recollir i
sistematitzar els indicadors de les diferents accions realitzades per a l'elaboració dels
informes i memòries periòdiques amb la periodicitat que el mateix òrgan establirà.
Aquest òrgan està conformat pel personal tècnic de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de
l'Eliana.
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2. Seguiment polític
El seguiment polític s'efectuarà a través d'un espai d'informació i interacció per al perfil polític
amb una periodicitat mínima d'una vegada a l'any al final de cada exercici de vigència del Pla.
Aquest espai està conformat per la representació política competent per raó de matèria, així
com aquells actors de la mateixa naturalesa triats per l'autoritat d'aquest espai.

3.Equip de control interàrees
L'equip de control interàrees és l'òrgan encarregat de liderar l'execució del Pla de Joventut i
garantir, mitjançant la col·laboració i coordinació entre els diferents departaments de
l'Ajuntament, un grau de compliment correcte. L'avaluació d'aquest òrgan es desenvoluparà
sobre la base dels indicadors, informes i memòries de l'òrgan tècnic de control. La
periodicitat de reunió d'aquest òrgan l'establirà l'òrgan tècnic de control en col·laboració amb
la coordinació política. En tot cas, tindrà com a mínim una periodicitat anual.
Aquest òrgan estarà integrat per representants de diferents departaments, regidories,
serveis i seccions de l'Ajuntament de l'Eliana implicats en les mesures i accions del Pla de
Joventut de l'Eliana.

4.Comissió de seguiment juvenil
La Comissió de seguiment juvenil es presenta com un espai d'informació, interacció i
participació de la ciutadania jove. La finalitat d'aquesta comissió és agrupar la percepció
general de les persones joves a l'Eliana durant el procés d'implementació dels programes
establits pel Departament de Joventut i la percepció una vegada executada la política.
D'aquesta manera, aquest espai de participació i col·laboració amb les persones joves serà
útil per a conèixer el grau d'eficàcia percebuda per les persones joves sobre l'efectivitat del
Pla i poder adequar o reorientar aquesta política a les necessitats reals de la població jove.
Aquesta comissió estarà integrada per personal de l'equip tècnic, per la representació
política competent per raó de matèria i per les persones joves associades o no triades per a
aquesta comesa.
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8.2 Pla de seguiment avaluatiu
Per a avaluar les mesures del Pla de Joventut mitjançant la metodologia exposada,
l'avaluació per monitoratge, s'estableix el següent pla de seguiment avaluatiu:
Per a complir amb l'objectiu avaluatiu del Pla s'establirà la sistematització de la descripció de
la política realitzada mitjançant la incorporació d'aquesta política en la corresponent acció,
programa i eix per raó de matèria del present Pla.
A través d'unes fitxes tècniques, que s'emplenaran després de l'execució de cada política, es
procedirà a l'avaluació del que s'haja executat. Les fitxes tècniques esmentades
incorporaran, com a mínim, els següents indicadors:
Descripció de la política pública executada.
Anàlisi quantitativa de l'acció.
Anàlisi qualitativa de l'acció.
Anàlisi avaluativa general a través d'una ponderació entre costos i resultats de la política.
No obstant això, abans de l'avaluació de cada política pública implementada, s'incorporarà
aquesta política en l'acció, programa i eix corresponent del Pla de Joventut.
Les fitxes tècniques presentades s'elaboraran amb una periodicitat mínima anual al final de
cada exercici després de ser entregades als departaments responsables per raó de matèria.
D'aquesta manera, l'Òrgan Tècnic de Control realitzarà un informe anual que recopilarà totes
les polítiques realitzades durant l'exercici incloent-hi també les fitxes tècniques avaluatives
d'aquestes.
Aquestes fitxes seran incloses en les memòries corresponents als processos avaluatius que
es produïren per a incorporar-les en els informes anuals de l'equip de control tècnic del
departament de joventut i la posterior avaluació. Les fitxes tècniques es presentaran a través
de graus d'implementació de les polítiques específiques després d'incloure-les en l'acció,
programa i eix corresponent, segons el nivell d'execució en el qual es trobe una d'elles.
L'assignació del nivell d'implementació segons l'escala que a continuació es presenta es
realitzarà per l'Òrgan Tècnic de Control.
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L'escala presentarà sis nivells possibles d'execució per a cadascuna de les polítiques
públiques que s'establiran prèviament a les accions, programes i eixos presentats en el
present Pla per raó de matèria.
Aquests nivells seran:
Desestimada: accions que no es duen a terme per múltiples motius que es resumeixen
en la falta de viabilitat econòmica, jurídica o tècnica de l'acció en qüestió.
No iniciada: no s'ha posat en marxa en el període analitzat però n'està prevista l'execució
durant el període de vigència del Pla.
Iniciada: accions que s'han iniciat recentment, però encara no hi ha resultats d'execució.
Consolidada: accions que es troben en un nivell d'implementació avançat.
Finalitzada: accions totalment completades i considerades tancades.
Avaluada: accions de les quals s'ha realitzat la fitxa de monitoratge prèvia a la seua
avaluació.

8.3 Avaluació del Pla
L'avaluació de el I Pla de Joventut de l'Eliana es realitzarà des d'una metodologia ex post,
això és el mecanisme que avaluarà les accions que s'han determinat implementar, però com
s'ha esmentat també s'avaluarà mitjançant una metodologia de monitoratge, això és,
l'avaluació i la rendició de comptes constant del Pla que es farà servir com una eina
imprescindible per a actualitzar el Pla durant el temps de vigència. De la mateixa manera, es
realitzarà una avaluació final del Pla després d'acabar el seu període de vigència.
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a)Avaluació ex post
L'Equip de Control Tècnic i la direcció política competent per raó de matèria de joventut,
realitzarà, en tot cas, una avaluació en l'equador de cada exercici i una avaluació al final de
cada exercici, comprenent totes dues avaluacions a una metodologia ex post.
Aquesta avaluació consistirà a agrupar totes les polítiques implementades —i les
corresponents fitxes avaluatives— a l'acció, programa i eix que li corresponga del present
Pla. Una vegada vinculades a cada acció, es determinarà el grau de compliment de l'objectiu
estratègic que s'hi presenta. D'aquesta manera, es classificaran les accions, els programes i
els eixos segons el següent grau de compliment:

b)Avaluació de monitoratge
Sense perjudici de les dues avaluacions ex post presentades, es realitzarà una avaluació de
monitoratge constant sobre el grau de compliment de les accions, programes i eixos
establits en el Pla, a través de les tres (3) fases que es presenten a continuació:
1. Avaluació de les actuacions a implementar: l'avaluació de les polítiques a implementar
tindrà per objecte l'anàlisi i l'estudi de les actuacions programades en l'Àrea de Joventut per
a determinar els objectius a satisfer i establir un punt de referència que permeta avaluar la
política pública una vegada efectuada. En aquesta fase es determina a quina acció,
programa i eix del Pla de Joventut pertany la política a executar.
2. Avaluació de les polítiques implementades: conforme al marc de referència dels objectius
determinats en la fase anterior, l'avaluació de les polítiques implementades farà referència al
grau d'efectivitat de la política executada.
3. Avaluació anual: aquesta fase avaluativa consistirà a agrupar i compilar totes les dades
quantitatives i qualitatius de les polítiques desenvolupades amb una periodicitat d'un any.
D'aquesta manera, es referenciarà el compliment anual de les accions programades i el
progrés del departament de joventut segons les accions marcades en el present Pla. Així,
una vegada establides les polítiques públiques implementades en la corresponent acció,
programa i eix, se'n determinarà el grau.
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c)Avaluació final del Pla de Joventut
En finalitzar el període de vigència del Pla Jove de l'Eliana, es realitzarà una avaluació general
de l'efectivitat i funcionament a través d'un exercici de rendició de comptes, que es realitzarà
sobre la base del grau de satisfacció del compliment dels eixos establits en el Pla. És a dir,
s'avaluarà de l'1 al 10 el grau de satisfacció d'execució del Pla de Joventut segons els
objectius marcats, sent 1 un nul compliment dels objectius establits en el Pla, i 10 un
compliment total dels objectius establits en les línies d'actuació.
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