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1 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
El Pla Local de Joventut de Blancafort 2021-2024 (a partir d’ara PLJ) és l’eina que, durant els
pròxims quatre anys, agruparà i connectarà de manera funcional les polítiques de Joventut i les
línies de treball impulsades des de l’Ajuntament, destinades a satisfer les necessitats juvenils, a
transformar la realitat dels joves i a millorar la seva qualitat de vida en l’àmbit rural.
Aquest pla ha d’ajustar-se, en primer lloc, a les característiques específiques de l’administració
que l’impulsa, en aquest cas l’Ajuntament de Blancafort; després, a les característiques del
territori on s’ha d’aplicar, Blancafort; i, per últim, al marc general on s’ha d’executar, el Pla
Comarcal de Joventut 2021-2024 i al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.
Per a la redacció del PLJ s’ha tingut també molt present tota la documentació i la bibliografia
que, sobre el tema, ha anat produint la Direcció General de Joventut de la Generalitat i
especialment les Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques
locals de Joventut (DGJ, 2012) i la Guia per elaborar la diagnosis del Pla local de Joventut (DGJ,
2011). També s’ha fet ús dels documents propis com els plans locals de Joventut que
precedeixen aquest i tots els projectes de dinamització juvenil que s’han dut a terme al
municipi al llarg dels últims 10 anys.
Es vol destacar que el PLJ manté l’essència que caracteritza el nostre poble i comarca pel que
fa a la disposició natural a optimitzar recursos i serveis mitjançant la mancomunitat, i de
sumar esforços amb altres àrees i administracions per aconseguir les fites del Pla.
Per últim, però no per això menys important, s’ha comptat amb el suport metodològic de les
tècniques de Suport Integral al Territori de la Coordinació territorial de Joventut a la
demarcació de Tarragona i amb el suport tècnic de l’Oficina Jove de la Conca de Barberà.
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2 DIAGNOSI
La diagnosi s'ha elaborat a partir de les consideracions detallades al Pla Comarcal de Joventut
2021-2024, realitzat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà en estreta col·laboració amb
les tècniques mancomunades de Joventut. Aquest conté una diagnosi acurada del context
socioeconòmic de la comarca que és extrapolable a la realitat territorial de Blancafort. Per
aquest motiu, la diagnosi del PLJ 2021-2024 no farà al·lusió a les característiques territorials i
socioeconòmiques que es podran consultar al Pla Comarcal de Joventut.
D’altra banda, sí que es descriurà i s’analitzarà la informació extreta de les enquestes a la
població jove de Blancafort del mes novembre de 2020, ja que ens donarà una fotografia de la
realitat juvenil municipal més detallada, amb expectatives més reals i tenint en compte la
idiosincràsia i el tarannà del seu jovent.

2.1 Descripció territorial i demogràfica
Situació geogràfica

El municipi de Blancafort es troba situat a la part central de la comarca de la Conca de Barberà,
en el vessant meridional de la serra del Tallat. Limita amb els municipis de Vallbona de les
Monges (N), Solivella i Pira (E), Montblanc (S) i l'Espluga de Francolí (W).

Extensió del terme municipal 14,55 km2
Nombre d'habitants 389 (gener 2019)
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Altitud del nucli urbà 428 m
Distància a Montblanc 8 km
Distància a Tarragona 42 km
Distància a Poblet 9 km
Comunicacions
Carretera: TV-2337 a Montblanc
TV-2338 als Omells de Na Gaia
TV-2336 a l'Espluga de Francolí i Solivella

Autopista: AP-2: sortida 9 (Montblanc), a 7 km
Ferrocarril: Estació de Montblanc, 8 km

Activitat econòmica
L'agricultura és la principal activitat de la població. Les terres són majoritàriament de secà i els
conreus més importants són la vinya (364 Ha), els cereals (223 Ha), els ametllers (138 Ha) i les
oliveres (94 Ha).
El Celler Cooperatiu de Blancafort, fundat el 1896, disposa de les infraestructures fonamentals,
la tecnologia i els coneixements enològics més moderns per elaborar vins de gran qualitat. Cal
destacar els vins Blanca-Flor, en totes les seves varietats, així com la mistela i el vermut que es
comercialitzen a la mateixa Cooperativa.

Equipaments municipals
Escola pública, consultori mèdic, centre cultural, pista poliesportiva i de petanca, parc infantil,
piscina, local social, llar de jubilats i pensionistes, alberg municipal, casal dels joves.

Altres serveis
Farmàcia, bar-restaurant, pastisseria, perruqueria, queviures, celler i agrobotiga.

Història
El poble es va formar a la segona meitat del segle XII a redós del seu castell, del qual tan sols
resta el topònim del tossalet on estava situat.
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El primer document on surt esmentat el nom i el castell de Blancafort data del 1207, quan Pere
Romeu i Arnau Fitor deixen al monestir de Poblet un cens anyal de 2 sous.
El 1359, el poble pertanyia a la vegueria de Montblanc. El 1387, entrà a formar part del Ducat
de la mateixa vila de Montblanc i va restar sotmès a la seva sobirania. La història del poble
entre els segles XIV i XVII travessa un període de decadència, caracteritzat pels estralls
provocats per les successives epidèmies, plagues i guerres que assolaren el territori.
En arribar al segle XVIII, durant la Guerra de Successió, el poble es posà a favor de l'arxiduc
Carles i va sofrir els batecs dels exèrcits de Felip V. Amb el Decret de Nova Planta, Blancafort
passa a pertànyer al corregiment de Tarragona, partit de Montblanc.
Seguint la incidència econòmica de la vinya, experimentà un important creixement demogràfic
durant la segona meitat de segle. Patí després les conseqüències de la Guerra del Francès.
L'any 1811, el poble fou saquejat per les tropes del general Suchet. Sense temps per recuperarse d'aquesta guerra, la gent estigué dividida per les lluites entre liberals i absolutistes. El poble,
de tendència carlina, sofrí els embats d'ambdues parts durant aquestes guerres.

Cultura
La Festa Major s'escau el darrer diumenge d'agost. Una setmana abans d'aquesta festa se
celebra la Setmana de la Joventut, i el 22 de juliol es la festa major petita de Santa Magdalena.
Ha estat molt tradicional la devoció dels seus habitants al santuari de la Mare de Déu del
Tallat (Vallbona de les Monges). Celebrava romiatge al santuari per Pasqua Florida, juntament
amb Forès i Solivella.

Demografia
El seu procés demogràfic denota que fou un poble important durant l'edat mitjana, amb uns
400 habitants; després de les epidèmies que assolaren Europa al segle XV, la població es va
reduir a la meitat. Seguint la incidència econòmica de la vinya, durant el segle XVIII tingué un
important creixement que culminà l'any 1860 amb 1.291 habitants, el seu màxim històric.
Actualment, Blancafort té 389 habitants dels quals 66 són joves de 12 a 30 anys. Això suposa
un 17% de població juvenil. Cal destacar que el grup de població jove menor de 18 anys és el
més elevat.
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Dels 14 als 16 anys els joves de Blancafort estudien Educació Secundària Obligatòria a l’Institut
Martí l’Humà de Montblanc, el seu centre públic de referència. Tot i que també poden optar
per estudiar al centre de secundària concertat MD Serra de Montblanc, o bé a l'Institut Joan
Amigó de l'Espluga de Francolí.
Blancafort té un total de 6 entitats que formen el teixit associatiu del municipi. Hi ha una
entitat juvenil anomenada Associació Juvenil Els Garruts i dues de recent creació, una de
dones i d’animals. Totes aquestes entitats i grups promouen la participació a nivell municipal i
especialment entre els joves, a més a més mantenen bones relacions entre elles i cooperen
plegades per a desenvolupar conjuntament activitats lúdiques, culturals, esportives,
educatives, etc.

2.2 Les polítiques de Joventut
Les polítiques de Joventut estan formades per tres estrats diferenciats: el nacional, el comarcal
i el local. En cada un d’aquests trobem diferents documents guies com són el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya, el Pla Comarcal de Joventut de la Conca de Barberà i el Pla Local de
Joventut de Blancafort. Tots aquests documents queden sota la cobertura de la Llei de
polítiques de Joventut de Catalunya, aprovada el setembre del 2010.
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Aquests documents de referència s’ubiquen dins l’engranat de polítiques públiques i
s’executen des de diferents nivell de concreció per tal d’unificar criteris conceptuals i amb la
voluntat de correlacionar els diferents documents de referència.



Antecedents

L’any 1994 el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va iniciar les polítiques comarcals de
joventut gràcies a la signatura del conveni de delegació de competències amb la Direcció de
General de Joventut.
El 2005 Blancafort va signar el primer conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà per tal de disposar del Servei Comarcal de Joventut, és a dir, del tècnic
compartit.
A Blancafort s’han dut a terme fòrums i reunions amb els joves que han permès donar
continuïtat a l'entitat juvenil IEP de Blancafort.
Des del 2016 i a través del Consell Comarcal de Joventut, l’Ajuntament de Blancafort forma
part del Contracte Programa, un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals que permet, entre d’altres
coses, un escenari pluriennal que ofereix més estabilitat financera als ajuntaments.
Actualment, l’Ajuntament de Blancafort està compost per set regidors. El regidor de Joventut
de Blancafort és el Marc París polític de referència, la persona que marca les directius i
polítiques a seguir en matèria de Joventut a través del Pla Local de Joventut.

2.3 Les necessitats de les persones joves
Gràcies a l'enquesta sobre la realitat juvenil (setembre-octubre 2020) s'han pogut extreure les
necessitats de les persones joves de Blancafort, doncs, davant la pandèmia del Covid-19 que es
pateix a ni vell global no ha permès poder realitzar accions participatives com el tradicional
Fòrum local de Joventut.
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Les xarxes socials i les enquestes han servit per poder copsar de primera mà les necessitats de
les persones joves del territori.
a) Dades generals
Pel que fa a Blancafort han participat 11 joves de 12 a 35 anys dels quals el 100% han respost
que han nascut al municipi a la comarca o a Catalunya. Pel que fa a la llengua, el català en un
90% és la llengua d’ús familiar i social.

b) El seu desig futur sobre el nivell d'estudis
Un gran nombre de les persones joves de Blancafort que van participar a l'enquesta van
contestar que estudien i que els hi agradaria assolir una titulació superior no obligatòria.
També destacar que el 46% dels i les joves estan estudiant, un 9% estudiant i treballant i un
36% treballant.
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c) L'habitatge
Una dada per l’esperança, la majoria de les
persones joves de Blancafort que van participar
a l'enquesta han contestat que no volen
marxar i que volen quedar-se. També destaca
que no el lloguer no és una primera opció.

d) Volen continuar vivint al poble si tenen cobertes les següents prioritats:
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d) Salut
El consum d’aliments saludables és un tema pendent pels joves de Blancafort.

Les persones joves de Blancafort prefereixen més assessorament sobre sexualitat i relacions
afectives, destacar que necessiten habilitats per a les relacions afectives positives. També els
interessa les drogues, l’alcohol i el tabac. L’enquesta tenia fins a tres opcions a escollir. Els
segon gràfic ens explica quines són les prioritats.
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f) Activitats que troben a faltar al seu poble
Principalment els joves de Blancafort troben a faltar al poble activitats culturals. La penúltima
opció fa referència a un altres: “Menys despesa pública en activitats i actes que paguem tots i
que nomes participen 4 parats o només serveix per promocionar l'ajuntament de torn”.

Molt significativa és la resposta d’aquest gràfic. Gairebé un 80% l’han deixat en blanc. No
sabem si és perquè no sabien que posar o bé perquè realment estan contents amb la seva
situació.
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g) Equipaments que els agradaria tenir a Blancafort
Destacar que relacionat amb

l'indicador anterior sobre les activitats esportives que els

agradaria que s'organitzessin a Blancafort, els equipaments més motivadors per a ells son un
rocòdrom, un parc de barres i el local. Cal destacar que les respostes del parc de barres, no és
aïllada. En molts municipis de la comarca aquesta l’opció esportiva més votada amb diferència.
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2.4 Avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2020
El PLJ 2016-2020 de Blancafort, s'ha executat mitjançant els projectes de dinamització juvenil
2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 per tal d’afavorir la continuïtat de les polítiques de Joventut del
municipi emmarcades dins del Pla.
L’àmbit de la participació i l’arrelament és el més ampli i el que ha tingut major incidència
perquè la realitat del territori rural -desequilibri territorial, manca de serveis i recursos,
fenòmens demogràfics estructurals que afavoreixen el despoblament,etc.-

afavoreix la

problemàtica del desarrelament juvenil.
Així doncs, s'han realitzat accions encaminades a generar un sentiment de pertinença i
d’arrelament municipal i comarcal entre els joves donant suport a les entitats juvenil i a les
activitats que organitzen els joves, i s'han organitzat activitats participatives que fomenten
l’arrelament. Cal destacar la setmana de la joventut, una de les més antigues de la comarca.
També s'han realitzat accions amb la finalitat d’apoderar i capacitar les persones joves per a la
seva implicació crítica, activa, voluntària i responsable en un context local donant suport
logístic a les entitats juvenils i realitzant trobades i espais de discussió amb joves, en totes les
anualitats excepte la del 2020 arran de la pandèmia.
També s'han treballat en l’àmbit de la cultura accions amb l’objectiu d’apropar la cultura a la
població juvenil i procurar que allò cultural i transformador que aporta cada generació de joves
sigui visible i realitzable. En aquest sentit, s'ha donat suport a les activitats culturals i
artístiques impulsades per joves, es va vetllar perquè els joves reconeguin com a propis els
costums i tradicions locals i es van realitzar accions de promoció cultural, una de les accions
més destacades és la col·laboració dels jovent és la Festa Major, Nadal i els Gegants i grallers
de Blancafort.
Pel que fa l’àmbit de salut, es van dur a terme accions dirigides a promoure una vida saludable
de la joventut. Això es va fer amb activitats de prevenció de conductes de risc a la carretera i
informant i assessorant en matèria de drogues, sexualitat, alimentació, entre d’altres.
L'objectiu de les accions ha estat el de contribuir a desincentivar el consum de begudes
alcohòliques i altres tòxics.
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Conclusions de la diagnosi
Les dades demogràfiques i territorials de Blancafort mostren que ens trobem davant un
fenomen de despoblament que es tradueix en la pèrdua de serveis, l’envelliment de la
població i la falta de sortida pel jovent.
Pel fet de viure a Blancafort els joves tenen més dificultats per accedir als serveis i recursos. El
transport públic, notòriament deficitari, és l’assignatura pendent a la comarca. La solució no
està en mans de l’administració local, per tant, és una problemàtica que s’assumeix amb
resignació.
Conseqüentment, els joves que cursen estudis superiors es queden a viure fora, un fet que es
viu amb naturalitat, però que sovint comporta el desarrelament del jove amb la comarca i el
poble. Aquesta problemàtica, que ja es va tenir en compte en l'anterior Pla Local de Joventut i
continua latent tot i que s’observa un sentiment de pertinença municipal i comarcal més elevat
respecte fa 4 anys.
En l’àmbit de treball i emprenedoria continuen destacant les migracions dels joves en àrees
metropolitanes en la recerca d’oportunitats formatives i laborals. Cal destacar el paper de la
tècnica Referent d'Ocupació Juvenil que impulsa programes destinats a joves amb perfils,
nivells formatius i objectius professionals diferents.
En l’àmbit de la participació, es detecta que la participació en algunes accions és fluctuant i
depèn de moltes altres circumstàncies com l’iterés i la necessitat, la temporalitat.. D’altra
banda, al costat oposat, el col·lectiu de joves que sí que és participatiu està interessat en
realitzar activitats i reclama una major participació en la presa de decisions.
Pel que fa a l’associacionisme, assenyalem que la xarxa d’entitats locals és un dels motors de
Blancafort. Els gegants i l’associació esportiva són unes del motors de la població. Però també
cal destacar les dues associacions de recent creació (Associació feminista de Blancafort i
Associació de rescat i defensa animal de Blancafort. A.R.D.A Blancafort ha estat fundada per
rescatar animals abandonats o perduts a Blancafort) que tot i no ser juvenils estan liderades
per persones joves.
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Blancafort té poca oferta cultural i la demanda és gran i heterogènia. Donar resposta a
aquesta diversitat des de l’Ajuntament és molt difícil i conseqüentment els joves van a buscar
l’oferta a altres municipis.
D'altra banda la situació actual de pandèmia de la COVID-19 afecta a la situació
socioeconòmica general i de retruc al municipi de Blancafort. La vida quotidiana dels joves de
la Conca de Barberà s'està veient afectada pels efectes de la pandèmia (canvis estructurals en
el sistema educatiu, creixement de l'atur juvenil, incertesa social, estrés emocional...).
Per tant, cal fer front als reptes que afecten directament als joves, sense obviar que cal
treballar actuacions que promoguin l'empoderament i la corresponsabilitat dels joves davant
la pandèmia i alhora fomentar accions que motivin als joves en l'optimisme intel·ligent i la
salut emocional.
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3 OBJECTIUS
3.1 Objectius estratègics
Els objectius estratègics marquen les grans línies de treball que seguirà la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de Blancafort durant la vigència del Pla.
La seva concreció s'ha tingut en compte, a partir de la diagnosi detallada anteriorment,
les voluntats i les necessitats expressades pels responsables polítics de l'Ajuntament de
Blancafort.
Per donar resposta a les necessitats detectades el Pla Local de Joventut 2021-2024
treballarà en el marc de dos àmbits:



Arrelament

Contribuir a generar entre els joves un sentiment de pertinença i d’arrelament al
municipi de Blancafort, motivant-los a la participació i a la implicació en l'organització
d'esdeveniments.

 Salut emocional
Proporcionar als joves actuacions que els ajudin a gestionar les seves competències
emocionals, l'autoestima, l'assertivitat i l'autoconfiança en ells mateixos per tal
d'afavorir una actitud positiva davant la vida.

19

3.2 Objectius operatius
Els objectius operatius són aquells que s'estableixen per a fer possible l'assoliment dels
objectius més generals. Aquest es relacionen amb uns indicadors que han de permetre
mesurar quin ha estat el seu grau d'acompliment.

 Arrelament
1. Facilitar, a través de la participació activa, l'intercanvi de coneixements,
competències, habilitats i valors.
2. Apoderar i capacitar les persones joves per a la seva participació i implicació
voluntària en l’organització d’activitats.
3. Reconèixer i fer visible el treball de les associacions de Blancafort formades per
joves
4. Vetllar perquè no es perdin els costums i les tradicions, com a eina d’inclusió,
de dinamització i cohesió social.
5. Potenciar, difondre i revalorar les manifestacions culturals i artístiques juvenils.
6. Afavorir accions que tinguin en compte l’eliminació de barreres culturals i
socials.

 Salut emocional
1. Impulsar programes i accions municipals que fomentin entre els adolescents la
presa de consciència i responsabilitat davant la crisi sanitària i socioeconòmica
de la COVID-19.
2. Afavorir hàbits saludables impulsant accions que fomentin l’oci alternatiu,
l’esport, l’alimentació saludable i el benestar emocional, físic i psicològic.
3. Treballar a través l'esport i el lleure el benestar emocional per a prevenir els
símptomes de malestar emocional davant la situació de pandèmia de la COVID19 o de danys esdevinguts per aquesta crisi.
20

4. Fomentar les relacions interpersonals positives entre els grups de joves i prevenir les
conductes irrespectuoses i la discriminació d’aquells que són diferents. Actuar en
polítiques d’igualtat i gènere amb el fi de superar i/o no reproduir desigualtats.

5. Informar, assessorar i sensibilitzar als joves sobre temes de salut, conductes de
risc, valors i drets humans.
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4 PROJECTES
Els projectes i activitats del Pla Local de Blancafort 2021-2024 són el resultat de les necessitats
i inquietuds expressades pels joves i els agents que hi treballen. Destacar que cada anualitat es
treballa un Pla d'actuació Juvenil municipal en que s'hi recullen totes les activitats que es duran
a terme.
A continuació es detalla una proposta d'intencions relacionades amb les necessitats del jovent
de Blancafort.


Programa: Arrelament

1. Casal de joves
2. Activitats juvenils durant l'estiu
3. Setmana de la Joventut
4. Cicle d’activitats tardor i primavera
5. Suport a les entitats de Blancafort formades per a joves
6. Xerrades sobre mobilitat internacional
7. Activitats juvenils coincidint amb les tradicions i cultura popular
8. Tallers d’orientació professional



Programa: Salut emocional

1. Campanya de sensibilització salut jove (drogues i sexualitat)
2. Activitats sobre autoconeixement, autoconcepte i habilitats per la vida del Programa
educació emocional
3. Activitats esportives relacionades amb els equipaments esportius municipals i
encaminades a potenciar l'actitud positiva i l'autoestima.
4. Activitat d'educació viària
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5 INDICADORS D'AVALUACIÓ


Arrelament
Objectiu operatiu

Indicador d’avaluació
-

Reconèixer, fer visible i donar suport a les
accions empreses per grups de joves i/o
associacions formades per persones joves.

com

a

eina

d’inclusió,

joves.
-

-

de -

dinamització i cohesió social.
Potenciar,

difondre

i

Nombre d’accions realitzades en col·laboració
amb els grups de joves

Vetllar perquè no es perdin els costums i les
tradicions,

Nombre d’accions organitzades per grups de

Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions

revalorar

les

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades

manifestacions culturals i artístiques juvenils.
Afavorir accions que tinguin en compte
l’eliminació

de

barreres

arquitectòniques, -

Nombre de joves participants en els projectes o

culturals i socials.

actuacions

Orientar i acompanyar els joves sobre les diferents trajectòries formatives i educatives i
en la definició del seu objectiu professional.

Nombre de joves orientats



Nombre de projectes i actuacions realitzades

Salut
Objectiu operatiu

Impulsar programes i accions municipals que fomentin entre els adolescents la presa de
consciència i responsabilitat davant la crisi
sanitària i socioeconòmica de la COVID-19.
Afavorir hàbits saludables impulsant accions que fomentin l’oci alternatiu, l’esport,
l’alimentació saludable i el benestar emocional,
físic i psicològic.

Indicador d’avaluació
Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions
Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions
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Treballar a través l'esport i el lleure el benestar
emocional per a prevenir els símptomes de

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades

malestar emocional davant la situació de -

Nombre de joves participants en els projectes o

pandèmia de la COVID-19 o de danys

actuacions

esdevinguts per aquesta crisi.
Fomentar les relacions interpersonals positives
entre els grups de joves i prevenir les conductes irrespectuoses i la discriminació d’aquells que
són diferents. Actuar en polítiques d’igualtat i
gènere amb el fi de superar i/o no reproduir

Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions

desigualtats.
Informar, assessorar i sensibilitzar als joves sobre temes de salut, conductes de risc, valors i
drets humans.

-

Nombre de projectes i actuacions realitzades
Nombre de joves participants en els projectes o
actuacions
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6 RECURSOS HUMANS
 Tècnica de Joventut
La tècnica de Joventut és la persona que, a través del conveni de col·laboració entre l’Oficina
Jove i l’Ajuntament de Blancafort, està a disposició de l’Ajuntament per a realitzar tasques en
matèria de Joventut.
 Tècnics administratius de l’Ajuntament de Blancafort
El personal administratiu de l’Ajuntament de Blancafort és aquell que té com a finalitat
realitzar processos administratius d’acord amb el seu àmbit d’actuació. Algunes de les funcions
són tramitar expedients, revisar i proposar impresos i formularis, fer treballs mecanogràfics i
de càlcul, elaborar i enviar cartes i comunicacions, recepció i enviament del correu intern,
gestió del padró municipal, organitzar, registrar i arxivar la documentació generada i rebuda,
entre d’altres.
 Secretari de l’Ajuntament de Blancafort
El secretari/interventor de l’Ajuntament de Blancafort és l’encarregat de supervisar, gestionar i
fer l’exercici de les funcions públiques necessàries de Secretaria d’Intervenció, que comprèn la
fe pública i l'assessorament legal preceptiu, i/o les funcions d'Intervenció que inclou el control i
la fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària.
 Altres recursos humans
-

Educadora Social de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal

-

Treballadora Social de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal

-

Agutzil

-

Brigada municipal

-

Personal administratiu de l’Ajuntament

-

Tècnica en TIC
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7 TEMPORITZACIÓ I AVALUACIÓ
Data
2021

Fase

Gener

Redacció

Febrer
Febrer desembre

Planificació

Aprovació del Pla local de Joventut pel Ple de
l’Ajuntament de Blancafort.
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual

Execució

Execució dels projectes i activitats

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

2022
Gener
Gener desembre

Planificació
Execució

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

2023
Gener
Gener desembre

Planificació
Execució

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

2024
Gener
Gener desembre

Planificació
Execució

Juny

Avaluació

Desembre

Avaluació

Activitat

Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2021 i de la seva
incidència sobre el PLJ
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual
Execució dels projectes i activitats
Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2022 i de la seva
incidència sobre el PLJ
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual
Execució dels projectes i activitats
Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2023 i de la seva
incidència sobre el PLJ
Incorporació dels objectius del PLJ al pla d’actuació anual
Execució dels projectes i activitats
Avaluació semestral del funcionament dels objectius
anuals.
Avaluació final del Pla d’actuació 2024 i de la seva
incidència sobre el PLJ
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L’avaluació del PLJ es portarà a terme anualment, coincidint amb la realització de la memòria
anual. A mitjans d’any es realitzarà una avaluació intermèdia dels resultats d’execució per
revisar el grau d’assoliment dels objectius.

Un cop finalitzat el termini de vigència del Pla, es portarà a terme una avaluació final específica
que agruparà els resultats dels plans anuals i s’hi afegirà una avaluació unitària conjunta de
tipus qualitativa.

La tècnica de Joventut municipal s’encarregarà de vetllar perquè es faci l’avaluació i per
incloure-hi, en cada cas, els agents del territori implicats (joves, regidors, entitats, etc).
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