ANNEX AL
I PLA LOCAL DE LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA (PLIA)
2021-2024
Ajuntament de Reus

ACCIONS A PORTAR A TERME EN L’ANUALITAT 2022 DISTRIBUIDES SEGONS ELS EIXOS QUE
CONTEMPLA EL PLA:
1. EIX PARTICIPACIÓ
Objectiu general


Fomentar i impulsar la participació infantil i juvenil

Objectius específics




Incorporar la infància i l’adolescència en tots els processos de participació que es fan a la ciutat
Millorar el funcionament dels consells d’infants i de joves
Destinar eines i recursos per fomentar la participació d’infants i joves

Objectius
específics
1.1 Incorporar la
infància i
l’adolescència
en tots els
processos de
participació
que es fan a la
ciutat

1.2 Millorar el
funcionament
dels consells
d’infants i de
joves

1.3 Destinar eines i
recursos per
fomentar la
participació
d’infants i
joves

Accions i actuacions

Connexió
amb els
eixos del
PAM

Connexió amb
altres plans
municipals

1.1.1 Incloure els infants a partir de 14 anys en
els processos participatius de ciutat
1.1.2 Contacte amb els infants a través dels
grups informals existents al territori
1.1.3 Creació de l’escola de ciutadania.
Realització de tallers de foment de la
cultura participativa i democràtica a les
escoles
1.2.1 Redefinició de l’òrgan de participació
infantil segons els principis establerts en
el Reglament de participació ciutadana
(RPC)
1.2.2 Creació d’un òrgan de participació
adolescent segons els principis establerts
en el RPC
1.3.1 Ús de diferents instruments i dinàmiques
de participació ciutadana per escoltar
l’opinió dels infants i joves
1.3.2 Foment de la participació en línia de la
infància i l'adolescència a través dels
diferents usos de la plataforma Reus
Participa
1.3.3 Difusió de la importància de la
participació ciutadana entre la infància i
l'adolescència
1.3.4 Coresponsabilitatzació de les entitats
juvenils de la ciutat en l’organització i
gestió d’activitats
1.3.5 Participació de la infància i l’adolescència
en l'organització dels actes culturals que
es fan a la ciutat
1.3.6 Formació a les entitats entorn eines

Anys
2022,2023,
2024

EIX 1.
Progrés social

Reglament de PC
i Pla Estratègic de
PC

2022
EIX 1.
Progrés social

EIX 1.
Progrés social

Reglament de PC
i Pla Estratègic de
PC

Reglament de PC
i Pla Estratègic de
PC

2022,2023,
2024

d'implicació, col·laboració i participació
en el sí de les entitats que pugui estar
dirigida al relleu generacional

2. Eix Transversalitat
Objectiu general


Incorporar transversalment la perspectiva de la infància i l’adolescència a les polítiques públiques i
actuacions municipals

Objectius específics




Incorporar al PAM la mirada de la infància
Crear, potenciar i consolidar espais de coordinació
Millorar les estratègies i canals de comunicació i col·laboració interna

Objectius
específics
2.1 Incorporar al
PAM la mirada de
la infància

Accions i actuacions
2.1.1. Participació del personal tècnic del PLIA
en les comissions del PAM
2.1.2. Incorporació dels objectius del PLIA en la
comissió de seguiment del PAM

Connexió
amb els
eixos del
PAM
EIX 4.
Gestió,
organització i
planificació

Connexió amb
altres plans
municipals
Reglament de PC
i Pla Estratègic de
PC

2.2.1. Continuïtat dels grups de treball ja
existents (Mutilació Genital Femenina, i
Absentisme i Assetjament) i creació de nous si
esdevé la necessitat

Anys
2022.2023.2
024

2022,2023,2
024

2.2.2. Creació d’un Pla d’actuació contra
l’absentisme
2.2.3 Creació del Servei d'Orientació d'Àmbit
Comunitari
2.2 Crear, potenciar
i consolidar espais
de coordinació

2.2.4 Servei d'orientació i atenció a les famílies
SOAF - REUS- Mas Pintat
2.2.5. Aprovació i execució del Pla Local
d'Educació

EIX 4.
Gestió,
organització i
planificació

Pla Local
d’Educació

2.2.6.Creació d’un ens que vetlli per la
coordinació a nivell municipal per millorar
coordinació entre les àrees municipals que
treballen amb el col·lectiu
2.2.7 Creació una regidoria específica d'infància i
adolescència
2.3 Millorar les
estratègies i canals
de comunicació i
col·laboració
interna

2.31. Creació d’un protocol de comunicació
interna i treball col·laboratiu que estableixi els
mecanismes i canals de col·laboració (circuïts,
canals d'informació, comunicació i
col·laboració), així com les responsabilitats
2.3.2 Sensibilització de la resta de departaments
no relacionats directament amb el col·lectiu
d’infància i adolescència entorn la necessitat de

EIX 4.
Gestió,
organització i
planificació

2022

tenir en compte la seva mirada

3. Eix Igualtat d’oportunitats
Objectiu general
- Vetllar perquè la infància I l’adolescència tingui igualtat d’oportunitats per al seu desenvolupament
personal, social I familiar.
Objectius específics
- Posar les famílies al centre de les polítiques de ciutat




Fomentar la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’àmbit educatiu
Afavorir més i millors espais d’educació no formal vetllant per garantir-ne l’accés de tota la infància i
l’adolescència
Ampliar les oportunitats culturals, d’esport i lleure per a la infància i l’adolescència



Reduir l’escletxa digital entre la infància, l’adolescència i les seves famílies





o

Objectius
específics

Posar les
famílies al
centre de les
polítiques de
ciutat




Creació d’un òrgan de participació de les
famílies amb infants i adolescents



Mentories familiars



Manteniment del programa T'ajudem a
créixer


o

o

Fomentar la
igualtat
d’oportunitats i
l’equitat en
l’àmbit
educatiu

Afavorir més i
millors espais
d’educació no

Accions i actuacions

Subvencions per a l’assistència als
menjadors escolars adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris d’educació
infantil i primària i d’educació secundària
obligatòria de centres educatius sufragats
amb fons públics de la ciutat de Reus



Desenvolupament del Pacte de lluita contra
la segregació escolar educativa



Execució del Pla d'absentisme



Jornades esportives dels Centres d'Educació
Especial de Reus



Projecte “la Caseta Jove”



Programa Pont entre cultures entre el







Conn
exió
amb
els
eixos
del
PAM
EIX
4.
Gestió
,
organi
tzació
i
planifi
cació

EIX
1.
Progr
és
social

EIX
1.
Progr



Connexió
amb
altres
plans
municipal
s



Reglament
de PC i Pla
Estratègic
de PC



Pacte de
lluita contra
la
segregació
escolar
educativa



Pla
d’absentism
e



Pla Local
d’Educació



Pla Local
d’Educació



Anys



2022



2022,
2023,
2024



2022,
2023,
2024





Objectius
específics



Accions i actuacions

Conn
exió
amb
els
eixos
del
PAM



Connexió
amb
altres
plans
municipal
s



Anys



2022,
2023,
2024

col·lectiu del poble gitano i l’escola

formal vetllant
per garantir-ne
l’accés de tota
la infància i
l’adolescència

o

Ampliar les
oportunitats
d’esport i lleure
per a la
infància i
l’adolescència

3.5 Reduir
l’escletxa digital
entre la infància,
l’adolescència i les
seves famílies

Desenvolupament de les propostes
d’educació a temps complert / 360: creació
del Cercador / Catàleg Reus Educa amb
activitats educatives de qualitat, foment de
xarxes de col·laboració entre les AFA, i
formació i implicació de famílies en els
objectius dels centres educatius i creació
d'una línia de finançament per accedir a
activitats educatives fora de l'horari escolar



Manteniment d’una oferta d'activitats
d'estiu variada i de qualitat, accessible a
tota la infància



Programa d’integració a través de l’esport.



Promoció de la participació dels infants i
adolescents en qualsevol club esportiu i
associacions de la ciutat



Olimpíada Escolar



Planet Reus - Activitats esportives



Trobades de Ritmes i Balls



Passaport cultural

3.5.1. Formació en ús de noves tecnologies digitals
a les famílies amb menys accés a les mateixes
3.5.2. Ampliació de l'accés públic a les TIC, tant
en relació a la xarxa d’internet com a l’equipament
necessari per utilitzar-les

és
social



EIX
1.
Progr
és
social



2022,2023,2
024

EIX 1.
Progrés
social

4. Eix Protecció

Objectiu general


Vetllar per la protecció i el benestar de la infància i l’adolescència

Objectius específics



Tenir cura de l’atenció dels infants i adolescents vulnerables i en risc
Fomentar la prevenció i atenció de qualsevol tipus de violència vers la infància i l’adolescència

Objectius
específics

Accions i actuacions

Connexió
amb els
eixos del
PAM

Connexió amb
altres plans
municipals

Anys

4.1 Tenir cura de
l’atenció dels
infants i adolescents
vulnerables i en risc

4.1.1. Servei d’atenció socioeducativa: línia
d’atenció a famílies amb infants de 0 a 3 anys,
servei d’acció diürna, servei d’intervenció en
famílies amb infants i adolescents en situació de
risc i servei d’acompanyament socioeducatiu a
adolescents en situació de risc
4.1.2 Intervenció de Serveis Socials en la
infància i l'adolescència en risc d'exclusió social

2022,2023,2
024

EIX 1.
Progrés social

Pla Local
d’Educació

4.1.3 Xarxa Esports als Barris
4.1.4 Creixent com a pares. Acció de
col·laboració amb el CDIAP
4.2.1 Realització de xerrades als centres
educatius sobre assetjament
4.2 Fomentar la
prevenció i atenció
de qualsevol tipus
de violència vers la
infància i
l’adolescència

4.2.2. Formació a professionals de Benestar
Social i Guardia Urbana sobre temes
d’assetjament relacionats amb els centres
educatius
4.2.3. Intervenció i assessorament en conflictes
als centres educatius mitjançant mediacions

2022,2023,2
024

EIX 1.
Progrés social

Pla Local
d’Educació
Pla de Salut Reus
2018-2022

4.2.4. Atenció psicològica als infants i
adolescents maltractats o en risc de patir-ne.
Programa “El fil d'Ariadna”

5.

Eix Urbanisme, mobilitat, seguretat i espai públic

Objectiu general


Transformació urbana amb perspectiva d’infància i adolescència

Objectius específics







Ampliar les zones verdes i d’esbarjo, espais de trobada i promoció de la salut
Fomentar la mobilitat segura i no contaminant
Aplicar la visió de gènere a l’urbanisme i a les intervencions urbanes
Garantir l'accés a l'habitatge a les famílies de la ciutat
Incorporar la mirada de la infància i l’adolescència en la planificació de la ciutat
Millorar la qualitat i la inspecció de l'hàbitat urbà

Objectius
específics

5.1. Ampliar les
zones verdes i
d’esbarjo, espais de
trobada i promoció
de la salut

5.2. Fomentar la
mobilitat segura i

Accions i actuacions

Connexió
amb els
eixos del
PAM

Connexió amb
altres plans
municipals

5.1.1. Creació d'espais de joc lliure i esbarjo
adaptats a la diversitat de la infància i
l'adolescència i adaptació dels ja existents
5.1.2. Creació del nou parc de les Famílies a la
zona del Roquís

Anys
2022,2023,2
024

EIX 2. Espai
urbà

POUM

EIX 2. Espai
urbà

Pla de mobilitat
urbana

5.1.3. Pla d'actuacions per al desenvolupament de
la Via Verda
5.2.1.Creació de nous carrils bici

2022,2023,2
024

Objectius
específics

Accions i actuacions

Connexió
amb els
eixos del
PAM

Connexió amb
altres plans
municipals

Anys

5.2.2. Adaptació de la senyalització a la infància i
adolescència i, en especial, als que tenen
capacitats diverses
5.2.3. Activació de vies segures de circulació als
diferents barris de la ciutat per fer un
desplaçament segur als centres escolars i centres
cívics i a llocs d’interès. Unificar criteris per
establir llocs segurs de circulació a la ciutat, amb
la unificació dels barris perifèrics i les zones
escolars i d’interès. Fer recorreguts segurs a la
ciutat entre els diferents barris
no contaminant

5.2.4. Ampliació de llocs d’aparcament per a
bicicletes.
5.2.5. Introducció dels infants i adolescents en les
normes bàsiques com a vianants
5.2.6. Introducció dels infants i els adolescents en
les normes bàsiques de conducció de vehicles
com a conductors de bicicletes, patinets, patinets
elèctrics
5.2.7. Motivació del col·lectiu d’infants i
adolescents a promocionar el civisme a la ciutat,
incentivant conductes cíviques. Xerrades «La
Guàrdia Urbana i el Civisme».

5.3. Aplicar la visió
de gènere a
l’urbanisme i a les
intervencions
urbanes

5.4. Garantir l'accés
a l'habitatge a les
famílies de la ciutat

5.5. Incorporar la
mirada de la
infància i
l’adolescència en la
planificació de la
ciutat

5.3.1. Actualització del plec de condicions
municipal de l’espai públic amb visió de gènere i
sostenibilitat

2022
EIX 2. Espai
urbà

5.4.1. Elaboració el nou Pla Local de l'Habitatge
5.4.2. Intervenció en les famílies que presenten
problemes residencials amb l’objectiu que no
perdin el seu habitatge
5.5.1. Creació d’espais participatius per a la
infància i l’adolescència i les seves famílies
lligats a l’urbanisme
5.5.2. Pla director de jocs infantils
5.5.3. Redacció del Pla Estratègic de les zones
verdes de Reus

2022,2023,2
024

EIX 1.
Progrés social

2022,2023,2
024
POUM
EIX 2. Espai
urbà

Reglament de PC
i Pla Estratègic de
PC

5.5.4. Millora de l'espai públic com a element
vertebrador de la ciutat, fent inversions als parcs
5.6.1. Incorporació de representants municipals
d'infància i adolescència en la comissió de
coordinació de projectes urbans
5.6. Millorar la
qualitat i la
inspecció de
l'hàbitat urbà

5.6.2. Desenvolupament d’un sistema d'anàlisi,
inspecció i millora de la qualitat dels espais
públics tenint en compte la infància i
l'adolescència
5.6.3. Establiment d’una tutela municipal de les
zones en transformació tenint en compte la
infància i l'adolescència

2022

EIX 2. Espai
urbà

POUM

9

6.

Eix Salut

Objectiu general


Promoció de polítiques públiques per garantir la salut emocional, social i física de la infància i l’adolescència
de la ciutat

Objectius específics








Oferir informació, assessorament, acompanyament i suport a infants i adolescents a través del
desenvolupament de les pròpies habilitats de competències socioemocionals
Fomentar la prevenció i el tractament de conductes de risc a la infància i adolescència
Informar i orientar sobre les addiccions i riscos associats, així com donar atenció a les famílies, joves i
professionals relacionats amb el tema.
Promoure la salut integral de la infància i l’adolescència
Fomentar espais d’oci i lleure saludables i de qualitat per a la població adolescent
Promoure entorns educatius saludables
Evitar la medicalització de la infància i l’adolescència

Objectius específics

Accions i actuacions

1.4 Oferir informació,
assessorament,
acompanyament i
suport a infants i
adolescents a través
del
desenvolupament
de les pròpies
habilitats de
competències
socioemocionals

1.4.1 Servei de salut emocional

1.5 Fomentar la
prevenció i el
tractament de
conductes de risc a
la infància i
adolescència

1.5.1 Oferta de tallers preventius
(assetjament i ciberassetjament,
sexualitat, consum de drogues,
addicions a les TIC, hàbits
saludables)

1.6 Informar i orientar
sobre les addiccions
i riscos associats,
així com donar
atenció a les
famílies, joves i
professionals
relacionats amb el
tema

1.6.1 Servei d'orientació, assessorament i
atenció sobre el consum de drogues.
Dirigit a joves, menors, famílies i
professionals.

1.7 Promoure la salut
integral de la
infància i
l’adolescència

1.7.1 Diagnosi de la situació de salut
integral dels infants i adolescents de
la ciutat promoguda per la Taula
d'Infància i Adolescència

Connexió
amb els
eixos del
PAM

1.6.2 Servei d'orientació, informació i
suport a les famílies entorn l'ús de les
TIC, els seus riscos i les seves
oportunitats

1.7.2

Servei d'orientació, informació i
suport a les famílies entorn la salut de
la infància i l’adolescència des d'una

I Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) / 2022-2024
Ajuntament de Reus

Anys
2022,2023,2
024

1.4.2 Servei d’orientació i assessorament a
famílies (SOAF)
1.4.3 Programa Família i Ciutat, educació
compartida

Connexió amb
altres plans
municipals

EIX 1.
Progrés social

EIX 1.
Progrés social

EIX 1.
Progrés social

EIX 1.
Progrés social

Pla de Salut Reus
2018-2022
Pla Local
d’Educació

Pla de Salut Reus
2018-2022

2022,2023,2
024

Pla Municipal
sobre Drogues
2021-2025

Pla de Salut Reus
2018-2022

2022,2023,2
024

Pla Municipal
sobre Drogues
2021-2025

Pla de Salut Reus
2018-2022

2022,2023,2
024
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Objectius específics

Accions i actuacions

Connexió
amb els
eixos del
PAM

Connexió amb
altres plans
municipals

Anys

vessant holística i tenint en compte la
importància del context
1.8.1 PLANET REUS : Generar una xarxa
d’entitats al voltant de l’oci i el lleure
saludables
1.8 Fomentar espais
d’oci i lleure
saludables i de
qualitat per a la
població adolescent

1.9 Promoure entorns
educatius
saludables

1.10Evitar la
medicalització de la
infància i
l’adolescència

7.

1.8.2 PLANET REUS : Establir un mapa
de recursos d’oci saludable i
accessible al territori

2022

EIX 1.
Progrés social

Pla de Salut Reus
2018-2022

1.8.3 PLANET REUS: Ampliar i
proporcionar un conjunt
d’alternatives d’oci dirigides a la
població juvenil
1.9.1 Escoles de Salut: Impulsar els entorns
saludables en els centres educatius, a
partir de projectes dels centres
educatius des d'una perspectiva
comunitària.
1.10.1 Coordinació i impuls dels projectes
COMSalut de la ciutat amb l’ICS per
avançar en la prescripció social

EIX 1.
Progrés social

Pla de Salut Reus
2018-2022

EIX 1.
Progrés social

Pla de Salut Reus
2018-2022

2022,2023,2
024

2022,2023,2
024

Eix Comunicació

Objectiu general


Adequar els canals de comunicació i informació amb la infància, l’adolescència i les famílies

Objectius específics





Explorar mecanismes nous i innovadors per fer fluir la informació de manera bidireccional entre Ajuntament,
infants, adolescents i famílies
Millorar i facilitar l’accés comprensible a la informació publicada per l’Ajuntament i garantir la transparència i
el retiment de comptes
Fer ús d’un llenguatge clar, senzill i entenedor en qualsevol de les comunicacions adreçades a la infància i
l’adolescència
Incorporar la participació de l'adolescència en la creació d'informació difosa per l'Ajuntament dirigida al
col·lectiu

Objectius específics

Accions i actuacions

1.11

1.11.1

Explorar
mecanismes nous i
innovadors per fer
fluir la informació
de manera

Conversió de la carpeta ciutadana
en un espai de relació únic amb el
ciutadà i l’Ajuntament, afegir-hi tota
la informació, permetre fer qualsevol
tramitació i aportar serveis proactius

I Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) / 2022-2024
Ajuntament de Reus

Connexió
amb els
eixos del
PAM
EIX 4.
Gestió,
organització i
planificació

Connexió amb
altres plans
municipals

Anys
2022,2023
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Objectius específics

Accions i actuacions

Connexió
amb els
eixos del
PAM

Connexió amb
altres plans
municipals

Anys

ja sigui web o amb una app
multidispositiu

bidireccional entre
Ajuntament,
infants, adolescents
i famílies

1.12Millorar i facilitar
l’accés
comprensible a la
informació
publicada per
l’Ajuntament i
garantir la
transparència i el
retiment de comptes

1.11.2 Consolidació de les xarxes socials
com a canal de comunicació
bidireccional entre els infants i
adolescents i l’Ajuntament
1.11.3 Creació de figures que serveixin de
referents per traslladar informació
d'interès per a la infància a
l'Ajuntament i viceversa (similar als
referents juvenils dels centres de
secundària)
1.12.1 Retiment de comptes de les accions
municipals i en concret dels resultats
dels espais de participació (processos,
òrgans, etc.), específicament dels
dirigits a la infància i l'adolescència
1.12.2 Informació entorn totes les activitats
dirigides a la infància i l'adolescència
a través de canals accessibles a
tothom (comunicació centralitzada i
específica, virtual i en paper o altres
canals accessibles a tothom)

1.13Fer ús d’un
llenguatge clar,
senzill i entenedor
en qualsevol de les
comunicacions
adreçades a la
infància i
l’adolescència

1.13.1 Creació d'un protocol de comunicació
per a la revisió del contingut, imatge i
canal de la comunicació tenint en
compte la infància i l'adolescència
com a receptors

1.14Incorporar la
participació de
l'adolescència en la
creació
d'informació difosa
per l'Ajuntament
dirigida al col·lectiu

1.14.1 Participació de l’adolescència en el
disseny, el contingut i la realització
de les publicacions relacionades amb
el col·lectiu que es fan a les xarxes
socials de l'Ajuntament

I Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) / 2022-2024
Ajuntament de Reus

2022,2023,2
024
EIX 4.
Gestió,
organització i
planificació

2022
EIX 4.
Gestió,
organització i
planificació

EIX 4.
Gestió,
organització i
planificació

2022,2023,2
024
Reglament de PC
i Pla Estratègic de
PC

