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8. SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació del Pla Local i de les seves actuacions ha de ser fonamental per tal
de valorar la idoneïtat de les accions previstes. Ha de ser l’instrument que
permeti que joves, experts, tècnics i polítics valorin la redefinició d’objectius i
l’optimització dels recursos emprats en el projecte. En aquest sentit, és
important que l’avaluació s’orienti a la implementació del pla en un moment
intermig.
Per avaluar el Pla Local realitzarem unes trobades anuals amb els joves,
tècnics i experts. La metodologia a seguir serà semblant a la que hem utilitzat
en l’estudi qualitatiu, tot i que combinant la selecció subjectiva de persones
amb el sorteig aleatori que en permeti la participació d’altres ciutadans.
Aquestes trobades ens han de servir tant per valorar la feina feta com per
perfilar els programes d’actuacions que vulguem fer de cara al futur.
El sistema d’avaluació del Pla Local de Joventut 2008-2001 serà tan funcional
com sigui possible per assegurar que no es converteixi en una càrrega i no
ocupi un temps i un esforç excessiu per als responsables tècnics de l’execució
del pla.

8.1. Avaluació de cadascuna de les accions
Totes les accions realitzades en el marc del Pla Local de Joventut seran
presents al sistema general d’avaluació. Caldrà però integrar l’avaluació de
cada acció com una part quotidiana de la feina i no pas com un element
excepcional que sorgeixi de necessitats del propi Pla Local de Joventut.
Per tant, cada acció serà avaluada per l’Àrea que en té la responsabilitat i el
lideratge segons el seu sistema habitual i sense haver d’incorporar noves eines
que compliquin la gestió a cada responsable d’accions incloses al Pla. Ara bé,
a partir d’aquesta avaluació que ja fa cada responsable d’activitat s’incorporarà
un document de tipus transversal que serà redactat pels responsables tècnics
de serveis o àrees municipals que participen en l’organització de l’acció però
que no són pròpiament qui té la responsabilitat sobre la seva execució.
Aquests documents d’avaluació transversal estaran classificats per accions i es
podran consultar sempre que es desitgi per part de qualsevol de les instàncies
participants en alguna de les accions del pla.
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8.2. Avaluació anual
La taula de coordinació de les accions municipals adreçades als joves de la
ciutat elaborarà una memòria anual prenent com a base informativa els
documents d’avaluació de cadascuna de les accions incloses al Pla Local de
Joventut.
En aquesta memòria la taula de responsables tècnics farà una valoració global
del Pla Local de Joventut i presentarà les conclusions als responsables polítics
de cadascuna de les àrees implicades.
A la vegada, es facilitarà que anualment una representació de les entitats
juvenils de la ciutat, sigui organitzades a través de la Coordinadora d’Entitats
Juvenils de Roquetes o a través d’altres mitjans, tingui accés als documents
d’avaluació del Pla Local de Joventut elaborats per la taula de coordinació i
puguin fer les valoracions que cregui oportunes.
Aquesta avaluació anual servirà per preveure les intervencions del nou exercici
i l’actualització anual de les previsions i dels recursos aportats al Pla Local de
Joventut.

8.3. Enquestes als usuaris
Anualment s’organitzarà de manera coordinada entre totes les àrees implicades
per evitar duplicitats un sistema d’enquestes per conèixer l’opinió dels joves de
la ciutat i l’impacte de les accions empreses en el marc del Pla Local de
Joventut.
Es tindrà en especial consideració el grau de coneixement i d’ús dels serveis
municipals adreçats a la població juvenil de la ciutat i el nivell de satisfacció
dels usuaris d’aquests serveis.

8.4. Avaluació a final de legislatura
A partir de la memòria anterior s’organitzarà una avaluació global del període
complet d’aplicació del pla (2008-2011). Es programaran amb aquesta finalitat
abans d’arribar al període electoral un seguit d’activitats i estratègies de
participació que permetin la recollida d’aportacions per part de joves, entitats,
col·lectius, tècnics i altres professionals.
Aquest procés haurà de permetre valorar les accions fetes i els resultats
obtinguts per extreure conclusions sobre l’evolució del Pla Local de Joventut,
l’ús dels serveis que hi són inclosos, l’abast de les programacions i, sobretot,
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dels recursos per a la seva aplicació. Finalment, aquest procés haurà de
permetre la reformulació del Pla Local de Joventut per al període 2008-2011.

