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PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL PROCEDIMENT 
DE L’APROVACIÓ DEL PLA DE JOVENTUT

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
FITXA RESUM

De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del proce-
diment administratiu comú de les administracions públiques i amb l’objectiu de millorar la  participació
de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del
PLA DE JOVENTUT, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament,
en la qual es demanarà l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives poten-
cialment afectades per la futura norma sobre:

1 Els problemes que es pretenen atendre amb la iniciativa.

2 La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

3 Els objectius del Pla.

4 Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

I. ENTITAT PROPOSANT AJUNTAMENT DE L’ELIANA

II. REGIDORIA DELEGADA JOVENTUT

III. TIPUS DE NORMA PLA ESTRATÈGIC

IV. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN REGULAR Aprovació del PLA ESTRETÈGIC DE JOVENTUT   

V. NORMATIVA BÀSICA
• Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de 

polítiques integrals de joventut. 
• Llei 18/2010, de 30 de decembre, de Joventut de la Co-

munitat Valenciana.
• Estratègia valenciana de la Joventut.
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VI. SOL·LICITUD D’OPINIÓ PRÈVIA A CIUTADANIA I ORGANITZACIONS POTENCIALMENT AFECTADES

1. Problemes que es 
pretenen atendre amb
la iniciativa

-  Població jove empobrida, que no té accés a una vivenda degut a la precarietat del

mercat laboral.

- Joves adolescents que han experimentat un canvi a les seues vides derivat de la

pandèmia, incrementant el seu estrés i baixant el rendiment acadèmic.

- La crisi provocada por la COVID-19 ha tret a reluir noves adiccions a les xarxes so-

cials i ha fet que molts pares s´adonaren dels problemes adictius dels seus fills a subs-

tàncies estupefacients.

- La lacra de la violéncia de Génere entre els joves.

-  Les hores d´oci dels adolescents del nostre municipi son dedicades en molts cassos

a fer “ botelló”. 

2. Necessitat i oportu-
nitat de la seva apro-
vació

Promoure polítiques que afavorisquen el desenvolupament personal, laboral i

formatiu de les persones joves.

Volem que les persones joves del noste municipi desenvolupe el seu projecte

de vida al poble, mitjançant l´acompanyament en cada moment vital de la per-

sona i en qualsevol fase del seu procés d´emancipació, formació, etc.

Amb aquest Pla es pretén que les persones joves siguen agents de canvi social,

que participen a la toma de decissions en tot alló que correspón a la seua reali-

tat.

3. Objectius del Pla
-  Acompanyar als nostres joves en el procés de l'emancipació per a aconseguir

la seua autonomia total a través de la informació, assessorament i la formació.

-  Vetlar per la inclusió d'aquells joves vulnerables o en risc d'exclusió

-  Enfortir la identitat i autonomia de les persones joves, desenvolupant recur-

sos, habilitats, destreses i capacitats com a instrument per a l'apoderament ju-

venil.

-    Fomentar la participació dels joves en la presa de decisions com a agents de

canvi que són.

4. Possibles solucions 
alternatives regulatò-
ries i no regulatòries

EIXOS ESTRATÈGICS DEL PLA
EIXOS ÁMBITS D´ACTUACIÓ

EMANCIPACIÓ MoBlitat
Ocupació
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Vivenda
FORMACIÓ NO REGLADA Amb titulació homologada

Sense  titulació homologada
PARTICIPACIÓ CIUTADANA Associacionisme 

voluntariat
BENESTAR SOCIAL I  HÁBITS  SALUDA-

BLES
Activitats de prevenció

Intervenció amb grups estables
OCI I TEMPS LLIURE Expressió artística

Celebració de festivitats senyalades
Programació setmanal

Activitats extraordinàries


