
Resultats del Pla d'accions 2015 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016 

Acció completada Acció en procés Acció pendent Acció per eliminar Falten els indicadors

1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de 

discriminació com el sexe, l'origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre.
1

1.1 Prevenir el risc d'exclusió social dels i les joves amb mesures que facilitin reduir aquest risc i mantenir la cohesió social barcelonina, parant 
especial atenció a aquells que es troben per sota del llindar de la pobresa.

Participar en jornades d'estudi i debat sobre oportunitats per a joves per fomentar la inclusió i la responsabilitat social.
1a Jornada de l'Associació de Professionals de Joventut de Catalunya a Barcelona. Hi van participar 3 tècnics del Departament de Joventut. Trobada 
tècnica de relació entre municipis i Oficina Jove de la Generalitat.

1

Desplegar el projecte “Rossinyol”, ampliant-lo a altres centres de la ciutat
El curs 2014-15 el nombre de centres participants han estat 8, amb 82 joves participants.
El curs 2015-16 el nombre de centres participants han estat 9, amb 82 joves participants.
Durant el curs 2015-2016 s’han format  41 parelles en el marc del projecte Rossinyol. En total hi han participat 82 joves, 9 centres escolars (1 més que 
l’any anterior al districte de Sants-Montjuïc) i 3 universitats. Les actuacions s’han dut a terme en 3 districtes (Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris), amb 
la implicació dels tècnics d’educació corresponents. El projecte està gestionat per la Fundació Servei Solidari.

1

Donar a conèixer i sensibilitzar els i les adolescents sobre els drets humans a través de les xerrades informatives de l'Oficina d’Atenció de 
l’Agència de Drets Civils i no discriminació, de l'OAR (pel que fa a la llibertat de creença i pensament) i de la Xarxa d'escoles per la Igualtat i la No-
Discriminació.
Durant el 2015, 262 joves d’ESO i Batxillerat han participat en els Programes Formatius de 4 centres educatius diferents. S'han produït 10 queixes de 
joves gestionades de de l’Oficina.

1

Crear un canal de coordinació entre la xarxa de Punts d'Informació Juvenil (PIJ) i l'Institut Municipal de Discapacitats.
Aquesta acció encara no s'ha dut a terme. S'està pendent d'establir un sistema de coordinació.

3

Pàg.1Resultats del Pla d'accions 2015 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de 

discriminació com el sexe, l'origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre.
1

1.2 Garantir el suport als adolescents sobre la seva orientació sexual i/o identitat de gènere i els conflictes amb l'entorn que això pugui genera.

Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP la qüestió de l'orientació sexual i/o identitat de gènere i els conflictes a l'entorn que això pugui 
generar, amb elements divulgatius i potenciant la pàgina web.
Curs 2014-2015 s'ha desenvolupat la temàtica de l'homofòbia a 35 centres (total 73 centres). Educació emocial: 23 centres.

1

1.3 Fomentar mesures d'acció positiva respecte a la dona jove en resposta a la doble discriminació que pateix.

Abordar les qüestions de prevenció de la violència de gènere a les quinzenes temàtiques dels punts JIP.
Violència de gènere. 63 centres dels 73.

1

Incorporar informació sobre l'Oficina d’Atenció de l’Agència de Drets Civils i no discriminació als Punts PIJ.
S'ha fet una formació al mes de novembre de 2015, amb els informadors del PIJ. A partir d'aquí s'ha establert una relació de coordinació per coses 
puntuals.

1

Prevenció de relacions abusives per raons de diversitat en el marc de la Xarxa d'Escoles per a la Igualtat i la No Discriminació.
El 2015 continua el desplegament de la primera fase de la prova pilot del Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació, que es 
porta a terme a diversos centres educatius de la ciutat, concretament a 6 escoles (4 de titularitat pública i 2 concertades, una laica i altra religiosa) i a 5 
instituts d’educació secundària (3 de titularitat pública i 2 centres concerts, un laic i un religiós). 
La implementació del Programa implica els següents punts: formació del professorat als centres d’experimentació, desenvolupament d’activitats a l’aula 
per part del professorat en les seves àrees d’ensenyament, tallers especialitzats amb l’alumnat sobre les temàtiques treballades als nivells que s’avaluen 
(tres d’educació primària i dos de secundària) i material didàctic de suport consistent en maletes pedagògiques (biblioteques itinerants) per a cada cicle 
educatiu que es deixen en préstec a cada centre. Es fa una avaluació de procés i de resultats, a càrrec d’un equip de la Universitat de Barcelona, que va 
passar qüestionaris a l’alumnat abans de la implementació del Programa, al final del primer any (juny de 2015) en els nivells senars d’escoles i instituts en 
els 11 centres d’experimentació i en 11 centres més que actuen com centres de control, que no implementen el Programa, i que tenen característiques 
semblants als 11 seleccionats per a la primera fase. D’altra banda, s’ha començat el treball de camp de la segona fase, que s’adreça a comunitat 
educativa i territori, i que està a càrrec d’un equip de l’IGOP de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de 

discriminació com el sexe, l'origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre.
1

1.4 Fer atenció a la detecció de les conductes intimidatòries, violentes i agressives que poden viure els i les adolescents (especialment la violència 
de gènere i l'assetjament o bullying), promovent recursos per a la informació, la sensibilització i l'acompa

Oferir informació a través dels punts JIP al jove que viu o veu situacions d'intimidació.
En algun centre s'ha treballat a l'aula la qüestió del bullying a petició del centre (4 centres). El curs 2015-16 s'ha generat una quinzena temàtica sobre 
aquest tema.

1

Informar sobre les conductes intimidatòries, violentes i agressives que poden viure els i les adolescents (especialment la violència de gènere i 
l'assetjament o bullying) a les quinzenes temàtiques dels punt JIP.
Durant curs 2014-15 s'ha treballat la diada de la pau i la no violència a 68 centres. També s'han fet diferents activitats singulars a proposta de l'alumnat per 
treballar aquesta qüestió, i 3 dinamitzacions a grups-classe a petició dels centres. ##Falten les accions en el marc del 25 de novembre.

1

Oferta de xerrades i tallers participatius sobre drets civils duts a terme per l'Oficina d’Atenció de l’Agència de Drets Civils i no discriminació als i 
les alumnes de secundària.
Durant el 2015, 262 joves d’ESO i Batxillerat han participat en els Programes Formatius de 4 centres educatius diferents.

1

1.5 Fomentar la cultura de la pau, l'educació per la igualtat, la lluita contra el racisme i el respecte per la diferència als espais educatius.

Abordar la qüestió de la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de discriminació com el sexe, l'origen, 
la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre, en les quinzenes temàtiques dels punts JIP.
A les quinzenes temàtiques dels punts JIP es tracten els drets dels adolescents, així com els valors de respecte i de no discriminació.

1

Donar suport als projectes d’entitats i institucions que promoguin el respecte als drets humans, la dignitat de les persones i treballin la prevenció 
de situacions de discriminació.
En total, es van presentar 282 sol·licituds per un import de 1.024.519,14€ . Van rebre subvenció 216 (76,60% sobre les presentades)
En relació a les 216 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 745.909,00 € i import atorgat 354.84000 € (47,57% sobre el sol·licitat)
En relació al territori: ciutat  presentades 121 i atorgades 83 sol·licituds (68,60%) i districtes presentades 161 i atorgades 133 sol·licituds (82,61%) 
En relació al programa: Ga presentades 128 i atorgades 116 (90,62%)  i Gb presentades 154i atorgades 100 (64,9% de les presentades a Gb)

1

Pàg.3Resultats del Pla d'accions 2015 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de 

discriminació com el sexe, l'origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre.
1

1.6 Facilitar l'accés a l'aprenentatge idiomàtic i cultural al jovent barceloní, en especial als joves nouvinguts, i promoure l'ús social del català entre 
els i les joves de Barcelona.

Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi nocturnes.
L'any 2015 el total de sessions ha estat 513 i el nombre d'usos ha estat 3.312.

1

Dur a terme campanyes d’aprenentatge i coneixement del català entre la gent jove.
Falta coordinar-se amb el CNL. Està pendent.

3
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Promoure el reconeixement de la diversitat juvenil de la ciutat de Barcelona i també la interacció, el 

coneixement i el diàleg.
2

2.1 Donar suport a projectes que visibilitzin i atorguin valor a la diversitat juvenil de la ciutat des de la mirada del col·lectiu adolescent i jove.

Impulsar el projecte "Temps per a tu", per a joves i adults amb discapacitat.
Durant l'any 2015 hi han hagut 9 grups del programa Temps per Tu distribuïts territorialment de la següent forma: Districte Les Corts: (Centre Cívic Can 
Déu) amb dos grups de temps d'oci amb 14 participants cadascun i un grup d'arts escèniques amb 9 participants. Districte Sants Montjuïc: Centre Cultural 
Albareda, amb un grup amb 12 participants. Districte de Gràcia: (Centre Cultural La Violeta) amb 2 grups de 8 particpiants cadascun. Districte de Sant 
Martí: (Associació Catalana per la Paràlisi Cerebral) amb un grup de 8 participants. La temporalitat d'aquests grups ha estat en període de curs escolar. Al 
Districte d'Horta-Guinardó s'han fet dos grups en període vacacional (estiu i nadal) amb 15 participants en cada període i al Districte de les Corts s'ha 
organitzat un grup durant les vacances de nadal amb 7 particpants. En total durant l'any 2015 han participat en el programa Temps per Tu 100 joves amb 
discapacitat.

1

Ampliar el projecte “Imagina’t Barcelona” a dos territoris de Barcelona. Implicant-hi altres agents (Consell de la Joventut de Barcelona, Consell 
Municipal de Benestar i ICUB)
Durant el curs 2014-15 s'han implicat 2 centres, que han realitzat 6 tallers, amb 180 participants en total. 
A l’últim semestre del curs 2014-2015 s’ha desenvolupat el projecte Imagina’t Barcelona a 2 centres educatius del districte de l’Eixample (IES Maragall i 
IES Fort Pius). A cada un d’ells s’han desenvolupat 3 tallers, implicant a les tres línies del curs de 4t d’ESO, amb un total de 6 grups classe i 180 
participants.

1

2.2 Crear espais d’intercanvis cultural entre joves de diferents orígens en els equipaments juvenils partint dels seus diferents interessos.

Impulsar propostes de bancs del temps i altres espais d'intercanvi.
Durant el 2015 s'ha portat a terme un grup de treball en l'intern de l'Ajuntament per analitzar el paper de l'administració en relació als bancs del temps i 
altres iniciatives d'intercanvim, el resultat del qual ha quedat plasmat en un document de conclusions i línies d'actuació per l'any 2016.

1

Oferir a la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat: intercanviar experiències als diferents equipaments i barris de la ciutat i desenvolupar 
activitats conjuntes d’intercanvi entre els diferents equipaments.
Està en procés de redefinició. Parlar amb Alícia. ## El CJB proposa un pla participatiu.

5
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Promoure el reconeixement de la diversitat juvenil de la ciutat de Barcelona i també la interacció, el 

coneixement i el diàleg.
2

2.3 Promoure el coneixement per part dels i les joves del teixit associatiu juvenil als barris i donar suport especial als projectes que treballen per 
reduir les desigualtats i les discriminacions socials.

Donar a conèixer el teixit associatiu entre els i les adolescents des dels punts JIP.
Durant el curs 2014-2015 s'han rebut i s'han respost un total de 1.172 consultes en aquest àmbit, un 8,65% del total de consultes rebudes.

1

Avaluar l'activitat del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) per tal de fer el seguiment de la seva incidència 
sobre el suport a l'activitat associativa dels joves.
En total, durant el 2015 s'han realitzat 13.634 usos del CRAJ.
Total d’informacions:  9.160 demandes d’informació. De forma presencial: 2.921, telefònicament: 3.165 i per correu electrònic: 3.074. Mitjana mensual 832 
demandes d’informació.
Total de càpsules informatives i cicles: 431 entitats i 546 persones han participat al llarg de les 25 sessions formatives que s’han ofert. Mitjana mensual de 
39 entitats i 2 sessions.
Total Assessoraments: 281 assessoraments a 252 entitats i 400 persones. Mitjana mensual de 25 assessoraments i 23 entitats.
Total de serveis: 3.107 usos a 1.376 entitats. Mitjana mensual de 282 usos i 125 entitats.
Total de promoció: 655 usos: Vivers 653 usos i TGA 2 usos. Una mitjana mensual de 22 projectes i de 60 usos.

1

Desplegar el projecte Brigades d’acció al barri (BAB), ampliant-lo a altres centres de la ciutat
El projecte no ha tingut continuïtat el curs 2014-2015. I no està previst que es torni a desenvolupar.

4
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.3

3.1 Consolidar la visibilització dels serveis que s’ofereixen tant a l’adolescència com a la joventut partint de la xarxa de punts d’informació a les 
oficines d’atenció al ciutadà (OAC), els punts de salut, els punts d’assessorament per a les dones, etc.

Impulsar el creixement i consolidar la xarxa de punts JIP a la ciutat.
Durant l'any 2015 s'han posat en marxa 3 nous punts JIP en centres públics. 
Actualment la xarxa compta amb 73 punts en funcionament.

1

Disposar d'informació sobre els PIJ a les sales d’estudi nocturnes.
No s'ha realitzat.

3

Unificar i aplicar la imatge institucional als Punts d’Informació Juvenil (PIJ).
El 2015 ja s'ha aplicat el nou disseny a un PIJ com a prova pilot. Està previst acabar-ho de desenvolupar el 2016. 2

2

Renovar la web de la xarxa de PIJ per unificar les ja existents.
Està en procés i acabarà l'abril de 2016.

2

Valorar i incorporar les aportacions dels i les joves sobre l’ús dels serveis juvenils que s’ofereixen.
Aquesta acció es fa sempre en el desenvolupament de la tasca dels punts JIP.

1
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.3

3.2 Garantir una bona informació, orientació i assessorament a través d’una xarxa de punts d’informació juvenil a tota la ciutat.

Formar els equips dels Punts d’Informació Juvenil que assessoren en temes laborals i enviar periòdicament materials informatius.
Durant el 2015 s'han fet 11 reunions on s'han tractat les accions laborals des de la Xarxa. I els assessors laborals tenen relació relació directa amb els 
informadors, els formen sobre el temes que van sorgint.

1

Garantir que tots els districtes de la ciutat disposin d'un Punt d'Informació Juvenil, i fer-ne la màxima difusió.
Tots els districtes de la ciutat ja tenen un punt d'informació juvenil. Cada PIJ fa la seva difusió, es fa a través del web dels PIJ, el web de Joventut i les 
xarxes socials (cada PIJ en té). Campanyes de comunicació de l'ajuntament.

1

Realitzar una campanya d’informació sobre itineraris acadèmics.
En total, durant l'any 2015 s'han dut a terme 194 sessions informatives, a 83 centres, en les quals han participat 6.467 joves. Hi ha menys sessions i més 
participants perquè s'ha anat adequant més l'oferta a la demanda.

1

Realitzar campanyes d’informació sobre treball a l’hivern i treball a l’estiu mitjançant els PIJ.
Durant l'any 2015 s'han dut a terme 41 sessions sobre treballar a l'estiu i 72 sessions sobre treballar a l'hivern, amb 1.462 participants en total.

1

Desenvolupar una campanya d’informació sobre mobilitat internacional per a joves mitjançant els PIJ.
Durant el 2015 s'han dut a terme amb 15 sessions de dinamització amb 497 participants.

1

Desenvolupar una campanya d’informació sobre turisme juvenil a través dels PIJ.
Durant el 2015 s'han dut a terme 20 accions de dinamització (s'han reduït el nombre de PIJ que fan aquesta activitat, perquè abans era una campanya i 
ara és un cicle) amb un total de xxxx participants.

5

Incorporar l’assessorament laboral i l’emprenedoria als espais d’informació jove de cada districte en col·laboració amb Barcelona Activa per 
fomentar les polítiques actives d’ocupació.
El 2015 hi ha una assessoria en emprenedoria a un districte de la ciutat (Ciutat Vella). Viver emprenedoria de La Fontana.

1
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.3

Objectiu: Millorar la mobilitat sostenible del jovent barceloní.4

4.1 Incentivar l’ús del transport públic tot facilitant l’accés als joves i millorant-ne la xarxa.

Senyalitzar el transport públic i la bicicleta en els productes de comunicació de les sales d’estudi per fomentar el seu ús.
Aquesta informació s'ofereix als productes de comunicació i al web de Joventut.

1
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Fer l'educació, entesa des d'una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la 

cohesió social, la formació i la promoció de la participació ciutadana de l'adolescència i la joventut.
5

5.1 Fomentar l’acció educativa integral des d’un punt de vista transversal, on els agents que hi intervenen són diversos i complementaris (escola, 
esplais i agrupaments, ciutadania en general, etc.) i on tant els valors com els coneixements són importants

Establir convenis de col·laboració amb les federacions educatives en l’àmbit del lleure per tal de reconèixer la funció social de les associacions 
educatives en el temps del lleure així com el seus valors educatius i formatius.
Durant el 2015 s'han establert 7 convenis individuals i 1 conveni conjunt amb les entitats següents: Acció Escolta de Catalunya, Centres Juvenils Don 
Bosco, Escoltes Catalans, ESPLAC (Esplais Catalans), Federació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
Salesians Sant Jordi. Valor dels convenis 155.060,00 € (Departament de joventut

1

Posar en funcionament la mesura de govern "Servei per a adolescelents i famílies amb filles i filles adolescents".
El setembre de 2015 s'ha posat en funcionament el quart punt "Aquí t'escoltem" a Les Corts. 1093 participants als tallers i 111 adolescents (usuaris únics) 
en consultes individuals i confidencials.
El centre per Famílies amb adolescents al Centre La Sedeta. La tasca ha consistit a donar a conèixer el servei. S'han atès 145 persones de 22 unitats 
familiars diferents.

1

5.2 Prioritzar la inversió en educació pública per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, establint mecanismes de suport econòmic a les famílies 
desfavorides, tant en l’accés a l’educació formal com a la no formal.

Oferir programes d’ajuda econòmica a famílies amb dificultats per finançar activitats impulsades per entitats educatives i del lleure.
El 2015  també s’ha realitzat un conveni conjunt en el que han participat 7 de les principals federacions (1 més que l’any passat) per tal de promoure la 
participació d’infants, adolescents i joves en les activitats educatives que realitzen aquestes federacions al llarg de l’any. Valor del conveni 50.000,00 €
Caldria contemplar que el departament d’infància i família realitza convenis semblants i que hi ha tota la campanya d’estiu (les dades del 2013)

1

Pàg.10Resultats del Pla d'accions 2015 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Fer l'educació, entesa des d'una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la 

cohesió social, la formació i la promoció de la participació ciutadana de l'adolescència i la joventut.
5

5.5 Impulsar més decididament criteris de participació en les institucions educatives, donant reconeixement i cobertura a les iniciatives 
participatives de la comunitat educativa, les associacions escolars, els consells escolars i les entitats estudiantils.

Promoure els projectes de l'associacionisme educatiu com a eines d'integració i cohesió social.
Per part de les entitats educatives (Agrupaments i esplais), s'han presentat a  les subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat 
per a l'any 2015.un total de 91 sol·licituds: Ga 71 ( 78,02% ) i Gb 12  (21,97%). Aprovades  89 (97,8)

1

Obrir canals de suport recíproc entre escoles, entitats de voluntariat, de solidaritat i de cooperació, per mitjà dels quals les escoles enforteixin les 
entitats i aquestes facilitin una educació en valors per a l'alumnat.
Mesura de govern ‘Voluntariat Escolar amb les Famílies’ que promou el voluntariat en família. Aquest projecte transversal està liderat pel Comissionat de 
Participació Ciutadana i Associacionisme i l’antiga Regidoria d’Adolescència i Joventut hi participa, entre d’altres.

1

Promoure la participació dels adolescents en el Consell Escolar Municipal.
Durant el 2015 el CEMB va promoure diferents activitats per promoure la participació dels escolars al Consell: 
- Constitució de la subcomissió de l'alumnat en el marc del CEMB
- Jornada de formació per a representants de l’alumnat en els consells escolars de centre, organitzada per la regidoria d’Adolescència i Joventut, l’Institut 
Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Escolar Municipal i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). Cent vint-i-cinc  
representants de l’alumnat als consells escolars de centre i delegats i delegades de 45 centres de secundària de la ciutat van participar a la jornada de 
formació del 19 de febrer de 2015 a l’Espai Jove La  Fontana.

1
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Promoure la capacitació personal i l'autoconeixement professional i personal dels adolescents i els 

joves.
6

6.1 Generar espais educatius de formació integral d’adolescents i joves, on es potenciïn les habilitats com la creativitat, l’emprenedoria, la 
sostenibilitat, la mobilitat, la flexibilitat, l’eficiència i la polivalència.

Oferir des dels punts JIP suport tècnic i metodològic, així com aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als i les joves que volen tirar 
endavant projectes.
S'han dut a terme 55 activitats singulars durant el curs 2014-2015. Les propostes de dinamització inclouen campanyes solidàries, campionats esportius, 
dinamització de comissions de delegats als centres, calendari festiu al centre escolar, etc.

1

Crear un cicle sobre emprenedoria dins de la xarxa de PIJ.
S'ha col·laborat amb el cicle d'emprenedoria del Consell Comarcal del Barcelonès.

1

6.2 Crear un model consensuat i coordinat d’orientació formativa i laboral per adolescents i joves (entre tots els agents implicats) que afavoreixi 
l’orientació formativa del jovent, les transicions escola-treball, i un millor autoconeixement personal per tal

Participar en el Programa" Dedeuauna" a la zona sud de Nou Barris, Centre Les Basses. Dos grups de joves de 16 a 18 i un grup de 19 a 24.
Durant l'any 2015 (dades curs escolar 2014-15)  han passat pel programa "Dedeuauna" de Nou Barris un total de 215 joves. Des del mes d'octubre s'ha 
endegat un projecte pilot del programa "Dedeuauna" al Districte de Sant Martí, però pel moment encara no s'ha pogut consolidar el grup.

1

Consolidar els assessoraments laborals de la xarxa PIJ.
El 2015 s'han realitzat 1.054 assessories.

1

Desenvolupar campanyes d’informació sobre treball, oportunitats laborals, i assessorament sobre drets i deures laborals.
Aquesta acció queda recollida en el les campanyes d’informació sobre treball a l’hivern i treball a l’estiu que es fan mitjançant els PIJ.

1

Informar sobre les campanyes de la Xarxa de Punts d'Informació Juvenil "Treballa a l'estiu" i "Treballa a l'hivern" als centres d’educació 
secundària, via punts JIP.
Tots els punts JIP en funcionament en el moment de cadascuna de les campanyes han rebut la difusió.

1
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Promoure la capacitació personal i l'autoconeixement professional i personal dels adolescents i els 

joves.
6

6.3 Establir un programa de formació avançada de les persones que s’encarreguen de l’assessorament en serveis d’orientació.

Formar les persones que s’encarreguen dels serveis d’orientació acadèmica i professional dels PIJ.
S'han dut a terme 4 accions formatives als 6 tècnics responsables dels serveis d'orientació acadèmica i professional.

1

6.4 Millorar els mecanismes de seguiment personalitzat de casos de joves usuaris de serveis d’assessorament formatiu i orientació educativa.

Donar continuïtat al programa Pla Jove, que dóna suport a l'alumnat que acaba l’ESO sense obtenir el graduat i les seves famílies.
Curs 2014-15 total participants al Pla jove: 5.982.

1

Coordinar amb el Consorci d’Educació el traspàs d’estudiants amb dificultats d’orientació educativa als assessoraments juvenils.
A través de la via de serveis d'orientació del Consorci d'Educació iniciada en diferents llocs de la ciutat, es traspassen joves d'un servei a l'altre. En 
aquests moments hi ha 3 Districtes on s'està fent.

1

Oferir un Servei d’Orientació als Centres d’Adults i d’Ensenyament Secundari, per tal d’orientar els i les joves cap a la continuïtat dels estudis 
després de l’ESO.
Curs 2014-15 hi ha 3 centres ofereixen el servei.

2
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Millorar l'adequació de l'oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats dels joves.7

7.1 Ampliar les ofertes de places públiques en cicles formatius, (PQPI), formació d’adults, formacions no reglades, ensenyament d’idiomes, etc., 
així com el suport als joves que compaginen treball i estudis a través d'una oferta de biblioteca nocturna.

Promoure l'oferta de formació professional a través del Pla estratègic 2012-2015.
El curs 2014-2015 han cursat estudis d'FP a la ciutat de Barcelona un total de 31.261, xifra pràcticament idèntica a la del curs anterior, tot i que un 0,9% 
superior. D'aquests 11.683 al grau mitjà i 19.578 al superior. Cal destacar que respecte el curs antyerior baixen els matriculats a grau mitjà mentre que 
augmenten els matriculats a grau superior.Els estudiants de grau mitjà representen el 19,4% sobre Catalunya, i els de grau superior el 33%.

1

7.3 Reforçar els programes de control de l’absentisme i l’abandonament prematur del sistema escolar.

Donar suport educatiu a les famílies a través del Programa de Suport Educatiu a les Famílies
Durant l'any 2015 (curs 2014-15) s'han dut a terme 303 accions formatives a 176 centres. La mitjana de participants és de 16 persones.

1

Impulsar els Tallers de diversificació curricular d'estades a empreses per a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.
Curs 2014-2015
Districte Nou Barris
5 instituts/67 alumnes          
Districte Sant Andreu
4 instituts/34 alumnes
Districte Sant Martí (pilotatge 2n i 3r trimestre)
2 instituts/24 alumnes
Districte Sants-Montjuïc (pilotatge 3r trimestre)
5 instituts/13 alumnes

1
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Millorar l'adequació de l'oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats dels joves.7

7.4 Establir mecanismes i serveis de suport i acompanyament al jovent que té més dificultats per superar adequadament l’ESO.

Desenvolupar una campanya d’informació sobre itineraris acadèmics als PIJ.
En total, durant l'any 2015 s'han dut a terme 194 sessions informatives, a 83 centres, en les quals han participat 6.467 joves. Hi ha menys sessions i més 
participants perquè s'ha anat adequant més l'oferta a la demanda.

1

Posar en funcionament el Servei d'atenció en línia per ajudar a fer els deures a l'alumnat de secundària.
Encara no ha començat, en procés de creació.

2

7.5 Promoure mecanismes de foment i reconeixement de l’èxit escolar.

Donar suport a la formació professional com un ensenyament tècnic de qualitat que doni prestigi social i feina.
El curs 2014-2015 s'han ofert estudis de 16 famílies de grau mitjà, i de 19 famílies de grau superior. Pel que fa a la inserció laboral, un 14% dels graduats 
estan en situació de cerca de feina mentra que la resta ja estan treballant ( 32,89% ), treballen i estudien ( 13,69% ), o bé continuen estudiant ( 39,42 % ). 
Aquests index d'inserció són superiors als d'altre tipus d'estudis, i evidentment als de la població jove en general.

1
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.1 Millorar l’eficiència dels recursos existents a la ciutat posant-los al servei de l’acció formativa dels diferents agents educatius de la ciutat 
(creació d’espais polivalents i ús intensiu dels equipaments escolars, accessibilitat a la xarxa de transport

Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi nocturnes.
L'any 2015 el total de sessions ha estat 513 i el nombre d'usos ha estat 3.312.

1

Desenvolupar xerrades específiques sobre proves d’accés, beques i ajuts als PIJ.
Durant el 2015 es va fer una xerrada sobre Proves d'Accés amb 14 participants.

1
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.2 Incrementar i adequar les necessitats existents en cada moment als recursos de suport educatiu existents (sales d’estudi, etc.).

Mantenir la xarxa de sales d’estudi nocturnes permanents i ampliar les puntuals, tant en biblioteques de districte com de barri, equipaments 
municipals i instituts.
les 8 sales permanents han tingut 70487 usos.
Les sales d'estudi puntuals al gener-febrer han estat 21 i 20 al període de maig-juny amb 3214 usos al primer període i 15750 usos al segon. 
Al 2015 les sales permanents i puntuals han tingut un total de 89451 usos.

1

Mantenir l'oferta d'activitats (tallers especialitzats d'ampliació de coneixements i millora de tècniques d'estudi) a les sales d'estudi nocturnes 
permanents.
S'han realitzat 13 tallers, amb la programació de 38 sessions. El nombre d'inscrits ha estat 111 i la mitjana d'assistència ha estat de 5,6 persones a cada 
taller.

1

Oferir tallers especialitzats d’ampliació de coneixements i millora de tècniques d’estudi a les sales d’estudi nocturnes.
S'han realitzat 13 tallers, amb la programació de 38 sessions. El nombre d'inscrits ha estat 111 i la mitjana d'assistència ha estat de 5,6 persones a cada 
taller.

1

Ampliar la xarxa de punts JIP a tots els centres d’educació secundària de la ciutat que sigui possible.
Durant l'any 2015 s'han posat en marxa 3 nous punts JIP en centres públics. 
Actualment la xarxa compta amb 73 punts en funcionament.

1
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.3 Establir sistemes de col•laboració amb els teixits productiu, social i educatiu de la ciutat a fi de facilitar la formació dels joves en el si de les 
empreses i institucions.

Establir contactes amb la xarxa d’empresa NUST de presentació de projectes d’iniciativa social.
Durant el 2015 s'ha iniciat la col·laboració amb el projecte Labora, presentació a les empreses de la Xarxa NUST per a la seva implicació . Van participar 
en la trobada que es va realitzar.

1

Oferir el servei de sales d’estudi nocturnes permanents a la Xarxa de Biblioteques de la ciutat.
Fins setembre de 2015 les sales d'estudi permanents a Biblioteques són 6, a partir de setembre s'obre la nova sala permanent a la Biblioteca Joan 
Maragall de districte de Sarrià-Sant Gervasi i passen a ser 7. Durant el 2015 hi hagut 67983 usos d'aquestes sales amb una mitjana d'ocupació del 35%.

1

Oferir el servei de sales d’estudi nocturnes permanents als equipaments juvenils.
El nombre de sales a equipaments juvenils és de 2 fins el mes de setmebre de 2015 ( Espai Jove Garcilaso i INS Montserrat). Al mes de setembre  es 
substitueix la Sala d'estudi de INS Montserrat per la Sala Joan Maragall ( Biblioteca) i únicament es manté una sala d'estudi a equipament juvenil, a l'Espai 
Jove Garcilaso. El total d'usos han estat de 2504 i la mitjana d'ocupació ha estat del 18%.

1

8.4 Crear xarxes de col•laboració entre els centres de formació professional i les universitats, els centres tecnològics, les institucions socials i 
empreses, per afavorir l’obertura dels itineraris formatius dels alumnes i la permeabilitat entre professional

Promoure la modalitat d'FP dual, implicant les empreses en la formació professional.
Aquest curs 2014-2015 l'oferta de places de formació dual és de més de 500 places, amb la implicació de 19 instituts. Cal destacar el projecte dual 
municipal, amb la implicació d'uns 250 alumnes aproximadament. El grau d'inserció laboral dels alumnes de dual és lleugerament superior al de la 
formació professional tradicional, dons només un 13,81% estan buscant feina, mentre que un 38,67% estan treballant, 20,44% treballen i estudien i un 
27,07% continuen estudiant.

1

Pàg.18Resultats del Pla d'accions 2015 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.5 Fomentar el coneixement d’idiomes, incrementant l’oferta pública i generant espais i mecanismes d’intercanvi de llengües.

Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi nocturnes.
L'any 2015 el total de sessions ha estat 513 i el nombre d'usos ha estat 3.312.

1
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Facilitar l'accés dels i les joves al treball.9

9.1 Desenvolupar programes de pràctiques per a joves a les institucions municipals i empreses públiques per garantir unes condicions dignes.

Oferir pràctiques curriculars per a alumnes universitaris, de cicle formatiu o de postgrau.
Hi ha hagut 2 estudiants de FP dual des del mes de setembre a desembre en els PIJ.

1

9.3 Potenciar l’ocupabilitat juvenil (fomentant programes de formació i assessorament ocupacional) i els convenis amb empreses de la ciutat.

Desenvolupar campanyes d’informació sobre treball a l’hivern i treball a l’estiu.
Durant l'any 2015 s'han dut a terme 41 sessions sobre treballar a l'estiu i 72 sessions sobre treballar a l'hivern, amb 1.462 participants en total.

1

Destinar recursos a la captació d’empreses per a les campanyes d’informació sobre treball de temporada.
El nombre d'empreses captades ha estat de 14 a l'estiu i 13 a l'hivern.

5

9.4 Millorar els canals de comunicació i coordinació dels diferents serveis d’assessorament laboral i oferta ocupacional.

Coordinar la xarxa PIJ amb l’Oficina Jove de Treball de la Direcció General de Joventut.
Contracte-programa signat el 2015 que té per objecte establir i regular la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en 
totes les accions comunes de joventut. Import: 45.000 €.

1
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Fomentar l'ocupació de qualitat per als i les joves, evitant la temporalitat i facilitant la promoció de nous 

usos del temps que permetin la conciliació amb el projecte personal de cada persona (educatiu, 
10

10.3 Promocionar l’oferta ocupacional (borses de treball) de proximitat, defugint del model de borses de treball per a joves com a reducte d’ofertes 
precàries.

Aprofundir els contactes entre la xarxa PIJ i els eixos i els centres comercials de proximitat per a les campanyes de treball temporal.
S'han realitzat 3 visites a centres comercials de proximitat per portar cv amb els participants al taller.

1

10.4 Fomentar la formació en drets i deures dels treballadors i treballadores, així com la seguretat i la prevenció de riscos laborals als diferents 
espais formatius, especialment amb les entitats sindicals.

Desenvolupar i fer públics els assessoraments juvenils laborals pel que fa als drets i deures laborals.
S'han dut a terme xxx

5

Objectiu: Fomentar l'emprenedoria, el cooperativisme, la creativitat i el foment de l'autoocupació.11

11.2 Desenvolupar mesures que facilitin els tràmits, els incentius i la minimització de riscos en l’autoocupació.

Crear un assessorament específic d’emprenedoria i autocupació a la xarxa PIJ.
El 2015 hi ha hagut 66 assessoraments.

1

Pàg.21Resultats del Pla d'accions 2015 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



4Àmbit: . Habitatge
Objectiu: Afavorir l'emancipació juvenil facilitant l'accés a l'habitatge.12

12.1 Desenvolupar mesures que facilitin l’accés a l’habitatge de lloguer (promovent la recuperació, la rehabilitació i la plena ocupació del parc 
d’habitatges buits de la ciutat, fomentant i regulant noves modalitats per garantir el dret a l'habitatge digne i

Aprofitar la borsa de joves del Consell Comarcal per a promoure l'habitatge compartit.
106 assessories d'habitatge compartit.

1

Facilitar la inscripció dels joves a la Borsa de Lloguer Social, informant-los i assessorant-los a través dels PIJ i de les Oficines d'Habitatge.
Tant els PIJ com les Oficines d'Habitatge assessoren els joves que demanen informació sobre la Borsa de Lloguer Social. No es comptabilitza 
específicament aquestes sol·licituds d'informació. 13 contractes nous de BJH.

1
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4Àmbit: . Habitatge
Objectiu: Afavorir l'emancipació juvenil facilitant l'accés a l'habitatge.12

12.2 Enfortir i impulsar els serveis d’informació, assessorament, mediació, suport i cooperació interjuvenil perquè els i les joves puguin emancipar-
se.

Formar, de manera específica, els informadors dels PIJ sobre aspectes d’habitatge, com la borsa jove d’habitatge de lloguer, l’habitatge 
compartit, el servei d’informació i assessorament i el dret de superfície.
S'ha fet una formació específica durant el 2015 sobre habitatge compartit.

1

Impulsar mesures i assessoraments especialitzats en habitatge compartit.
106 assessories d'habitatge compartit.

1

Facilitar des dels punts d’informació juvenil la derivació cap a les assessories de les Oficines d'Habitatge.
Hi ha hagut 866 consultes als PIJ durant el 2015 que majoritàriament s'han derivat des del PIJ a les Oficines d'Habitatge.

1

Desenvolupar cicles o campanyes d’habitatge dins de la xarxa PIJ per informar els i les joves sobre les possibilitats existents en col·laboració 
amb el Consorci d’Habitatge.
S'han fet 5 activitats (xerrades i espais de compartir o market place) amb 57 assistents.

1

Realitzar accions d’interrelació entre joves amb intenció d’emancipar-se creant grups per compartir un habitatge.
Es va fer una acció durant el 2015 amb 38 assistents.

1

12.3 Facilitar les condicions perquè els joves puguin optar a un habitatge de protecció oficial, posant èmfasi en el lloguer.

Promoure i difondre nous sistemes d’accés a l’habitatge de protecció oficial, com el dret a superfície, amb col·laboració amb el Consorci 
d’Habitatge.
Es va fer una acció de "noves formes d'accedir a l'habitatge", concretament de la masoveria urbana. 14 assistents.

1
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Fomentar hàbits saludables.13

13.1 Fomentar la pràctica de l’esport facilitant l’accés dels i les joves a les instal•lacions públiques existents (escoles i instituts, parcs i jardins, etc.) 
proporcionant nous espais urbans adaptats als interessos dels joves on es permetin esports marítims

Acompanyar des dels punts JIP la sortida a propostes de nois i noies relacionades amb l’esport com a hàbit saludable i com a eina de 
socialització.
S'han rebut 17 propostes diferents d'activitats relacionades amb l'esport: hip hop, campionat de ping-pong, torneig de futbol, escacs, zumba, etc.

1

13.2 Promoure referents de salut juvenils com a eina d’eficàcia comunicativa i referencial per als i les joves.

Participar des de la Direcció d'Adolescència i Joventut en grups de treball de salut i drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social.
Entre els dos grups s'han realitzat un total de 12 sessions. La responsable del projecte per part de la Direcció d'Adolescència i Joventut ha assistit a totes 
les sessions.

1

13.3 Implementar programes d’oci saludable per al jovent i els adolescents a través d’activitats socioculturals i esportives.

Reforçar, dins l’educació secundària, l’adopció de conductes i estils de vida saludables que fomentin les decisions autònomes basades en la 
llibertat individual de les persones.
Des de la Direcció de Joventut, s'han promogut accions en el marc del programa de les quinzenes temàtiques dels punts JiP. Es proposen als centres 
diferents quinzenes relacionades amb aspectes de salut ("El dia de la SIDA", "Dia de la felicitat", "Aprèn a cuidar-te”, "Salut emocional"). El curs 2014-15 
s'han fet les següents accions: 55 accions d'Aprèn a cuidar-te, 23 de Salut emocional i 60 sobre el VIH, 32 diada de la felicitat. A més a més, s'han fet 
intervencions temàtiques a l'aula d'aquestes qüestions.

1

Garantir que hi hagi màquines expenedores de preservatius, sempre a un preu econòmic i en punts on l’afluència de gent jove és més elevada.
S'han mantingut les 63 màquines existents, atès que s'ha vist que eren suficients.

1
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Fomentar hàbits saludables.13

13.4 Desenvolupar campanyes formatives sobre sexualitat, nutrició, seguretat viària i hàbits saludables en general entre adolescents i joves en edat 
escolar.

Abordar les qüestions de salut a les quinzenes temàtiques dels punts JIP.
Des de la Direcció de Joventut, s'han promogut accions en el marc del programa de les quinzenes temàtiques dels punts JiP. Es proposen als centres 
diferents quinzenes relacionades amb aspectes de salut ("El dia de la SIDA", "Dia de la felicitat", "Aprèn a cuidar-te”, "Salut emocional"). El curs 2014-15 
s'han fet les següents accions: 26 accions d'Aprèn a cuidar-te, 23 de Salut emocional i 60 sobre el VIH, 32 diada de la felicitat. A més a més, s'han fet 
intervencions temàtiques a l'aula d'aquestes qüestions.

1

Dur a terme el conveni amb la Creu Roja per al foment d’accions socioeducatives amb joves i adolescents.
Durant el 2015 s'ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona (Direcció d'Adolescència i Joventut) i l'entitat Creu Roja per al foment del 
voluntariat i la participació entre els joves. El valor d’aquest conveni és de 7.348,00 €.

1

Dur a terme diferents accions d’informació i assessorament a mares i pares d’aquells temes més importants que afecten als seus fills i filles, així 
com assegurar que tractin els diferents temes de salut amb naturalitat.
Centre per famílies, que ha obert les portes el 2015. #posar flyer.

1
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Prevenir conductes de risc.14

14.1 Mantenir i reforçar els serveis d’atenció i assessorament sobre salut (trastorns alimentaris, malalties de transmissió sexual, drogoaddiccions, 
ludopaties, sociopaties, etc.) i millorar-ne la coordinació i el treball en xarxa amb les unitats d'atenció dir

Impulsar la difusió d’informació dels serveis sociosanitaris existents i dels programes específics de prevenció del consum de cànnabis, drogues 
de disseny i d’altres.
S'han dedicat a aquesta temàtica un total de 26 i s'han tingut 3.474 consultes individuals en l'àmbit de la salut, un 25,6% del total de les consultes.

1

14.5 Desenvolupar campanyes municipals de sensibilització, establir protocols de col·laboració entre agents i generar eines d’informació sobre 
noves addiccions.

Abordar les qüestions de salut a les quinzenes temàtiques dels punts JIP.
Des de la Direcció de Joventut, s'han promogut accions en el marc del programa de les quinzenes temàtiques dels punts JiP. Es proposen als centres 
diferents quinzenes relacionades amb aspectes de salut ("El dia de la SIDA", "Dia de la felicitat", "Aprèn a cuidar-te”, "Salut emocional"). El curs 2014-15 
s'han fet les següents accions: 26 accions d'Aprèn a cuidar-te, 23 de Salut emocional i 60 sobre el VIH, 32 diada de la felicitat. A més a més, s'han fet 
intervencions temàtiques a l'aula d'aquestes qüestions.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Apropar la política municipal dels diferents agents als joves.15

15.1 Impulsar el contacte directe entre els representants polítics i els ciutadans i ciutadanes joves.

Fomentar les audiències públiques a tota la ciutat.
Durant el curs 2014-2015, 30 centres escolars han participat a les audiències públiques, amb 966 alumnes participants. El projecte va adreçat a nois i 
noies entre 11 i 17 anys. 
CURS 2014-2015
41 centres escolars participants
1722 alumnes participants
 
Les dades són de la XX Audiència Pública als nois i noies de Barcelona (d'àmbit de ciutat) i a les 6 Audiències Públiques de nois i noies dels districtes de: 
 
Les Corts
Sarrià – Sant Gervasi
Nou Barris
Sant Martí
Ciutat Vella 
Sant Andreu. 
 
CURS 2015-2016
30 centres escolars participants
966 alumnes participants
 
Les dades són de la XXI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona (d'àmbit de ciutat) i a les 4 Audiències Públiques de nois i noies dels districtes de: 
 
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Marti
Sarria Sant Gervasi

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Apropar la política municipal dels diferents agents als joves.15

15.4 Fomentar la gestió cívica dels serveis i equipaments juvenils (desenvolupant al màxim possible la implementació del Pla d’Equipaments 
Juvenils existent) per part dels mateixos joves, prioritzant les entitats i les plataformes juvenils.

Establir la gestió cívica del CRAJ, com a mesura per promoure la gestió cívica de serveis municipals adreçats a joves.
Pròrroga de l’acord de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona per la gestió indirecta del centre de recursos 
per a les associacions juvenils (CRAJ) Aportació municipal 160.000,00€ Finalització 30 de juny de 2016.

1

15.5 Promoure espais de codecisió entre les associacions juvenils i l’Ajuntament (tant en l’àmbit de la ciutat com dels districtes).

Establir un programa de convenis amb xarxes associatives juvenils de districte.
Durant el 2014 s'han establert convenis amb una xarxa associatives de districte: Consell de la Joventut d’Horta‐Guinardó. El valor total d'aquests convenis 
és de 5.435,00 €.

1

Establir un conveni únic amb el Consell de Joventut de Barcelona.
Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) per la realització de programes que facilitin el marc necessari pel 
desenvolupament de la població adolescent i jove de la ciutat, així com el foment i la promoció de l’associacionisme juvenil de la ciutat 2015. Aportació 
municipal 276.944,40 €. Direcció de Programa d’Adolescència i Joventut, Direcció de Programa de Drets Civils, Direcció de Programa de Salut, Direcció de 
Programa de Dones, Direcció de Serveis a les Famílies i Serveis Socials, Comissionat de Participació, iutadana i Associacionisme, Direcció de Serveis de 
Solidaritat i Cooperació Internacional.

1

Impulsar una taula de diàleg entre les associacions i l’Ajuntament de Barcelona que impulsi l’activitat juvenil i associativa.
Reunions individuals amb cadascuna de les federacions educatives al llarg del 2015  en el marc de seguiment dels diferents convenis i  taula de treball 
vinculada a la Mesura de suport a l’asssociacionisme educatiu  convocada el 18/11/2015.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Apropar la política municipal dels diferents agents als joves.15

15.6 Donar suport a la creació, el manteniment i el funcionament de consells de la joventut o d’altres tipus de coordinadores als districtes, sempre 
que hi hagi entitats actives i participatives.

Establir un programa de convenis amb xarxes associatives juvenils de segon grau.
Existeix un programa de convenis principalment amb entitats educatives del lleure, amb plataformes juvenils, entitats socioeducatives i de l’àmbit de la 
salut. Convenis amb: Acció Escolta de Catalunya 12.970,00€, Centres Juvenils Don Bosco 5.200,00€, , Escoltes Catalans 17.640,00€ , ESPLAC (Esplais 
Catalans) 19.795,00€, Federació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés24.150,00€, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 22.155,00€. En total 
105.060,00 €. Existeix un programa amb plataformes juvenils de segon i tercer grau. Consell de la Joventut de Barcelona 276.944,40 €, dels quals 
142.094,00 € Joventut. 

Consell de Joventut d’Horta i Guinardó 5.435,00 (Joventut)

1

15.7 Reconèixer el Consell de la Joventut de Barcelona com a interlocutor principal del jovent barceloní amb l’Ajuntament, i a les plataformes 
territorials existents amb els districtes.

Establir un conveni únic amb el Consell de Joventut de Barcelona.
1 Pròrroga de l’acord de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona per la gestió indirecta del centre de recursos 
per a les associacions juvenils (CRAJ) Aportació municipal 160.000,00€. 
2 Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) per la realització de programes que facilitin el marc necessari pel 
desenvolupament de la població adolescent i jove de la ciutat, així com el foment i la promoció de l’associacionisme juvenil de la ciutat 2015. Aportació 
municipal 276.944,40 €. Direcció de Programa d’Adolescència i Joventut, Direcció de Programa de Drets Civils, Direcció de Programa de Salut, Direcció de 
Programa de Dones, Direcció de Serveis a les Famílies i Serveis Socials, Comissionat de Participació, Ciutadana i Associacionisme, Direcció de Serveis 
de Solidaritat i Cooperació Internacional, Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà – Àrea d’Hàbitat Urbà, IMEB, IMU.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Implicar els i les joves en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques 

públiuqes, i fer-los veritables protagonistes de les polítiques de joventut.
16

16.1 Promoure espais i recursos d’educació per a la participació pròxims, vinculants i col·lectius.

Treballar des dels punts JIP amb el Districte de Sant Andreu per a la Comissió de Seguiment de l’Audiència Pública de Districte formada per nois 
i noies dels centres participants en l’Audiència.
Des dels punts JIP s’ha participat activament en el procés i s’ha assistit a totes les activitats programades.

1

Oferir des dels punts JIP suport tècnic i metodològic, així com aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als i les joves que volen tirar 
endavant projectes.
S'han dut a terme 55 activitats singulars proposades per l'alumnat durant el curs 2014-2015.

1

16.2 Millorar els canals de participació dels i les joves en les polítiques públiques, especialment pel que fa referència al Pla d’Adolescència i 
Joventut.

Establir un programa de convenis amb el Consell de la Joventut de Barcelona.
1 Pròrroga de l’acord de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona per la gestió indirecta del centre de recursos 
per a les associacions juvenils (CRAJ) Aportació municipal 160.000,00€. 
2 Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) per la realització de programes que facilitin el marc necessari pel 
desenvolupament de la població adolescent i jove de la ciutat, així com el foment i la promoció de l’associacionisme juvenil de la ciutat 2015. Aportació 
municipal 276.944,40 €. Direcció de Programa d’Adolescència i Joventut, Direcció de Programa de Drets Civils, Direcció de Programa de Salut, Direcció de 
Programa de Dones, Direcció de Serveis a les Famílies i Serveis Socials, Comissionat de Participació, Ciutadana i Associacionisme, Direcció de Serveis 
de Solidaritat i Cooperació Internacional, Direcció de Projectes d’Hàbitat Urbà – Àrea d’Hàbitat Urbà, IMEB, IMU.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

17.1 Donar visibilitat, tant en els mitjans de comunicació com en l’espai públic, als projectes i la tasca de les entitats amb la finalitat que obtinguin 
reconeixement social.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ).
En total, durant el 2015 s'han realitzat 13.634 usos del CRAJ.
Total d’informacions:  9.160 demandes d’informació. De forma presencial: 2.921, telefònicament: 3.165 i per correu electrònic: 3.074. Mitjana mensual 832 
demandes d’informació.
Total de càpsules informatives i cicles: 431 entitats i 546 persones han participat al llarg de les 25 sessions formatives que s’han ofert. Mitjana mensual de 
39 entitats i 2 sessions.
Total Assessoraments: 281 assessoraments a 252 entitats i 400 persones. Mitjana mensual de 25 assessoraments i 23 entitats.
Total de serveis: 3.107 usos a 1.376 entitats. Mitjana mensual de 282 usos i 125 entitats.
Total de promoció: 655 usos: Vivers 653 usos i TGA 2 usos. Una mitjana mensual de 22 projectes i de 60 usos.

Total de consultes 
9.160 de les quals 2.921 presencials, 3.165 telefòniques i 3.074 telemàtiques-
Temes consultats: informació associacionisme 1.398, Informació sostenibilitat 75, Informació internacional 18, Serveis 2429, Assessoraments 481, Vivers 
juvenils 1968, La Fontana 1894 i altres 897

Serveis d’informació:
327 entitats actualitzades en el cens
10 entitats del mes amb una visualització de 45 visites a la web
11 fitxes temàtiques  publicades, 36 actualitzades i 1.103 descàrregues.
9 Butlletins 901(monogràfics)
10 plantilles de gestió associativa elaborades
225 activitats d’entitats publicades a la web
290 demandes publicades en el taulell d’anuci (60 ofertes laborals, 76 voluntariat, 83 formació…)
48 butlletins info (1 setmanal) amb 1.578 subscritptors
4 trameses postals
414 nous seguidors a twitter i 369 a facebook

Total Assessoraments i càpsules
S'ha realitzat 281 assessoraments a 251 entitats i 400 persones.
 Constitució d´associacions: 48 assessoraments a 48 entitats.
Legal, Fiscal, Comptable i Laboral: 79 assessoraments a  79 entitats.
Finançament Associatiu: 82 assessoraments a 81 entitats.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

Assessoria de projectes: 33 assessoraments a 33  entitats.
Gestió de grups i resolució de conflictes:  1 assessoraments a 1 entitat.
Comunicació:  10 assessoraments a 10  entitats.
Assessoria de voluntariat:  28 assessoraments a 36 persones.

S'han dut a terme 6 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions oferint 25 sessions a 431 entitats i a 546 persones.
• Cicle de sessions informatives de legal, fiscal i comptable.
• Cicle de sessions informatives de gestió de projectes
• Cicle de sessions informatives de resolució de conflictes
• Cicle de sessions informatives de finançament públic
• Cicle de sessions informatives de finançament privat
• Cicle de sessions informatives de comunicació

Serveis generals
Bústies: 17 bústies amb una mitjana d’ocupació anual del 92,50%
Servei d’allotjament d’entitats: 6 espais amb una ocupació anual del  62,12%
Can Girona:, 23 usos, 22 entitats i 758 persones 
Lloguer espais: 2.128 usos, 398 entitats i 35.572 persones.
Lloguer de material: 707 usos
Lloguer de material sostenible: 35 usos

Serveis de promoció: viver de projectes juvenils.
Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils que han generat 653usos, amb una mitjana mensual de 246 usuaris un mitjana de 22 projectes anuals en marxa.
Viver Garcilaso: mitjana de 10 projectes de periodicitat anual, 206 usos anuals i una mitjana de 100 usuaris mensuals.
Viver Palau Alòs: mitjana de 5 projectes de periodicitat anual, 111 usos anuals i una mitjana de 51 usuaris mensuals
Viver Fontana: mitjana de  7 projectes de periodicitat anual, 336 usos anuals i una mitjana de 95 usuaris mensuals

Potenciar des de l’Administració pública, el coneixement i la informació de les diferents associacions i entitats existents a les escoles o instituts 
de cada zona.
El curs 2014-2015 s'han fet 1.172 consultes en total, que suposa el 8,65% del total de consultes.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

Garantir que les subvencions municipals per a joves puguin cobrir la despesa estructural de les entitats en tant que part del projecte associatiu.
Ga - Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils" de la convocatòria de 
Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015: S’han presentat 128 sol·licituds i han rebut subvenció 116 (90,62% 
de les sol·licituds Ga). En relació a les 116 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 299.535,00 € i import atorgat 159.705,00 € (53.31% sobre 
el sol·licitat).

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

17.2 Treballar per a la consolidació de les associacions juvenils i coordinadores associatives, fomentar la creació d’entitats, procurar un 
acompanyament tècnic i facilitar els tràmits burocràtics existents.

Oferir servei d’assessorament a entitats juvenils a través del CRAJ.
S'ha realitzat 281 assessoraments a 251 entitats i 400 persones.
Constitució d´associacions: 48 assessoraments a 48 entitats.
Legal, Fiscal, Comptable i Laboral: 79 assessoraments a  79 entitats.
Finançament Associatiu: 82 assessoraments a 81 entitats.
Assessoria de projectes: 33 assessoraments a 33  entitats.
Gestió de grups i resolució de conflictes:  1 assessoraments a 1 entitat.
Comunicació:  10 assessoraments a 10  entitats.
Assessoria de voluntariat:  28 assessoraments a 36 persones.
S'han dut a terme 6 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions oferint 25 sessions a 431 entitats i a 546 persones

1

Establir un programa de subvencions per a entitats i grups juvenils.
Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015
Hi ha dos programes: 

 c)Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils
 d)Projectes específics de rellevància especial en el camp de la promoció social i cultural de l’adolescència i de la joventut 

En total, es van presentar 282 sol·licituds per un import de 1.024.519,14€ . Van rebre subvenció 216 (76,60% sobre les presentades)
En relació a les 216 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 745.909,00 € i import atorgat 354.84000 € (47,57% sobre el sol·licitat)
En relació al territori: ciutat  presentades 121 i atorgades 83 sol·licituds (68,60%) i districtes presentades 161 i atorgades 133 sol·licituds (82,61%) 
En relació al programa: Ga presentades 128 i atorgades 116 (90,62%)  i Gb presentades 154i atorgades 100 (64,9% de les presentades a Gb).

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

Establir un programa de convenis amb federacions i associacions, educatives del lleure, sindicals, polítiques, drets civils i igualtats, cultura i 
participació i salut.
Existeix un programa de convenis principalment amb entitats educatives del lleure, amb plataformes juvenils, entitats socioeducatives i de l’àmbit de la 
salut.
Convenis amb: Acció Escolta de Catalunya, Centres Juvenils Don Bosco, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell de Joventut d’Horta i Guinardó, 
Creu Roja, Escoltes Catalans, ESPLAC (Esplais Catalans), Federació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés, Fundació Privada Catalana Comtal, 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Salesians Sant Jordi,

1

17.3 Afavorir la consolidació dels projectes associatius oferint espais/locals i facilitant l’ús de l’espai públic (promovent la creació d’espais 
polivalents, l’ús cívic dels equipaments escolars per part de les associacions, etc.).

Establir un protocol d’emergència per a aquelles entitats que es queden sense local per evitar un període llarg d’inactivitat que vagi en perjudici 
del funcionament habitual.
A partir de la "Mesura de govern de lleure educatiu", la regidoria d'Adolescència i Joventut ja va engegar una línia de subvencions per a l'arranjament i 
l'adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a activitats d'educació en el lleure d'infants, adolescents i joves que aquest 2015 s’ha tornat a fer.
S’han presentat 17 sol·licituds i han rebut subvenció 11 sol·licituds (64,70% de les presentades)
En relació a les 11 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 98.537,67 € i import atorgat 98.537,67 € € (100% sobre el sol·licitat)
2015 en procés d’elaboració diagnosi de la situació dels locals de les entitats de lleure vinculades a l’associacionisme educatiu. Es preveu presentació de 
l’informe durant el primer semestre de 2016.

1

17.4 Establir mesures de suport economicofinancer per a organitzacions i associacions juvenils, afavorint les entitats que tenen en compte 
l’aplicació i millora del Codi ètic de les associacions.

Facilitar l’accés a altres equipaments no juvenils a les associacions, especialment quan es troben en desús, permetent l’ús dels materials i 
donant facilitats econòmiques.
Mesura de govern del Pla de Locals. Però caldria veure com està ja que no ho porto directament.
2016 eix de treball en el marc de la Mesura de govern de lleure educatiu

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

17.5 Incentivar i millorar el reconeixement social, l’experiència i l’aprenentatge del jovent associat.

Oferir servei d’assessorament a entitats juvenils a través del CRAJ.
S'ha realitzat 281 assessoraments a 251 entitats i 400 persones. Mitjana mensual de 25 assessoraments i 23 entitats. 
Constitució d´associacions: 48 assessoraments a 48 entitats.
Legal, Fiscal, Comptable i Laboral: 79 assessoraments a  79 entitats.
Finançament Associatiu: 82 assessoraments a 81 entitats.
Assessoria de projectes: 33 assessoraments a 33  entitats.
Gestió de grups i resolució de conflictes:  1 assessoraments a 1 entitat.
Comunicació:  10 assessoraments a 10  entitats.
Assessoria de voluntariat:  28 assessoraments a 36 persones.
S'han dut a terme 6 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions oferint 25 sessions a 431 entitats i a 546 persones.

1

Reconèixer les associacions i els sindicats d’estudiants com a espais d’educació en ciutadania i en la participació democràtica.
S'entén que aquesta acció està realitzada a través de les diverses accions del Pla que impliquen convenis, subvencions, taules de diàleg i coordinació 
amb les entitats per part de la Direcció d'Adolescència i Joventut. No disposo d’indicadors específics tret de que les estudiantils participen del programa 
d’educació del CJB  i que reben subvenció

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

Mantenir campanyes de visualització com les que s’han dut a terme amb les associacions educatives a tots els districtes, i generar materials 
específics per a la seva difusió.
Mesura de govern de lleure educatiu:
Març/abril 2015
Producció i distribució de 15.000 quadríptics (1.500 a cada districte)
Banderoles (500 banderoles cara b)
Noticia al web de Joventut.
Butlletí de joventut
Xarxes socials

Setembre 2015
Producció i distribució de 8.380 quadríptics
Producció i distribució de 1.026 cartells

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.1 Disposar d’espais i programes de referència on la població adolescent i jove es pugui relacionar, com espais i programes fonamentals per 
donar suport als projectes juvenils.

Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils.
Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils que han generat 653usos, amb una mitjana mensual de 246 usuaris un mitjana de 22 projectes anuals en marxa.
Viver Garcilaso: mitjana de 10 projectes de periodicitat anual, 206 usos anuals i una mitjana de 100 usuaris mensuals.
Viver Palau Alòs: mitjana de 5 projectes de periodicitat anual, 111 usos anuals i una mitjana de 51 usuaris mensuals
Viver Fontana: mitjana de  7 projectes de periodicitat anual, 336 usos anuals i una mitjana de 95 usuaris mensual

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

Mantenir i millorar l’oferta dels serveis d'informació, assessorament, recursos i promoció, fomentar-ne la difusió entre totes les associacions 
juvenils de la ciutat.
Els resultats que hi ha descrits en altres anys no em quadren amb els indicadors que crec que hauríem de recollir que bàsicament son les dades del CRAJ

Total de consultes 
9.160 de les quals 2.921 presencials, 3.165 telefòniques i 3.074 telemàtiques-
Temes consultats: informació associacionisme 1.398, Informació sostenibilitat 75, Informació internacional 18, Serveis 2429, Assessoraments 481, Vivers 
juvenils 1968, La Fontana 1894 i altres 897

Serveis d’informació:
327 entitats actualitzades en el cens
10 entitats del mes amb una visualització de 45 visites a la web
11 fitxes temàtiques  publicades, 36 actualitzades i 1.103 descàrregues.
9 Butlletins 901(monogràfics)
10 plantilles de gestió associativa elaborades
225 activitats d’entitats publicades a la web
290 demandes publicades en el taulell d’anuci (60 ofertes laborals, 76 voluntariat, 83 formació...)
48 butlletins info (1 setmanal) amb 1.578 subscritptors
4 trameses postals
414 nous seguidors a twitter i 369 a facebook

Total Assessoraments i càpsules
S'ha realitzat 281 assessoraments a 251 entitats i 400 persones.
 Constitució d´associacions: 48 assessoraments a 48 entitats.
Legal, Fiscal, Comptable i Laboral: 79 assessoraments a  79 entitats.
Finançament Associatiu: 82 assessoraments a 81 entitats.
Assessoria de projectes: 33 assessoraments a 33  entitats.
Gestió de grups i resolució de conflictes:  1 assessoraments a 1 entitat.
Comunicació:  10 assessoraments a 10  entitats.
Assessoria de voluntariat:  28 assessoraments a 36 persones.

S'han dut a terme 6 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions oferint 25 sessions a 431 entitats i a 546 persones.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

• Cicle de sessions informatives de legal, fiscal i comptable.
• Cicle de sessions informatives de gestió de projectes
• Cicle de sessions informatives de resolució de conflictes
• Cicle de sessions informatives de finançament públic
• Cicle de sessions informatives de finançament privat
• Cicle de sessions informatives de comunicació

Serveis generals
Bústies: 17 bústies amb una mitjana d’ocupació anual del 92,50%
Servei d’allotjament d’entitats: 6 espais amb una ocupació anual del  62,12%
Can Girona:, 23 usos, 22 entitats i 758 persones 
Lloguer espais: 2.128 usos, 398 entitats i 35.572 persones.
Lloguer de material: 707 usos
Lloguer de material sostenible: 35 usos

Serveis de promoció: viver de projectes juvenils.
Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils que han generat 653usos, amb una mitjana mensual de 246 usuaris un mitjana de 22 projectes anuals en marxa.
Viver Garcilaso: mitjana de 10 projectes de periodicitat anual, 206 usos anuals i una mitjana de 100 usuaris mensuals.
Viver Palau Alòs: mitjana de 5 projectes de periodicitat anual, 111 usos anuals i una mitjana de 51 usuaris mensuals
Viver Fontana: mitjana de  7 projectes de periodicitat anual, 336 usos anuals i una mitjana de 95 usuaris mensuals

Oferir servei d’assessorament a entitats juvenils a través del CRAJ.
S'ha realitzat 281 assessoraments a 251 entitats i 400 persones. Mitjana mensual de 25 assessoraments i 23 entitats
Constitució d´associacions: 48 assessoraments a 48 entitats.
Legal, Fiscal, Comptable i Laboral: 79 assessoraments a  79 entitats.
Finançament Associatiu: 82 assessoraments a 81 entitats.
Assessoria de projectes: 33 assessoraments a 33  entitats.
Gestió de grups i resolució de conflictes:  1 assessoraments a 1 entitat.
Comunicació:  10 assessoraments a 10  entitats.
Assessoria de voluntariat:  28 assessoraments a 36 persones.

S'han dut a terme 6 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions oferint 25 sessions a 431 entitats i a 546 persones.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.2 Fomentar la dinamització dels equipaments juvenils i de l’espai públic i afavorir-ne l’accessibilitat (patis dels equipaments escolars, etc.).

Fomentar la coordinació i l'intercanvi d'experiències entre els diferents equipaments de la Xarxa d'Equipaments Juvenils.
Acció pendent de realització. Cal parlar amb Alícia. ##

3
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.6 Fomentar programes de divulgació i promoció de l’associacionisme.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils.
Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015
Hi ha dos programes: 

 a)Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils
 b)Projectes específics de rellevància especial en el camp de la promoció social i cultural de l’adolescència i de la joventut 

En total, es van presentar 282 sol·licituds per un import de 1.024.519,14€ . Van rebre subvenció 216 (76,60% sobre les presentades)
En relació a les 216 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 745.909,00 € i import atorgat 354.84000 € (47,57% sobre el sol·licitat)

En relació al territori: ciutat  presentades 121 i atorgades 83 sol·licituds (68,60%) i districtes presentades 161 i atorgades 133 sol·licituds (82,61%) 

En relació al programa: Ga presentades 128 i atorgades 116 (90,62%)  i Gb presentades 154i atorgades 100 (64,9% de les presentades a Gb).

Subvencions per l'arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d'educació en el lleure d'infants, adolescents i joves, i a 
centres de culte d'entitats religioses
 
S’han presentat 17 sol·licituds i han rebut subvenció 11 sol·licituds (64,70% de les presentades).)
En relació a les 11 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 98.537,67 € i import atorgat 98.537,67 € € (100% sobre el sol·licitat)

Serveis de promoció: viver de projectes juvenils.
Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils que han generat 653usos, amb una mitjana mensual de 246 usuaris un mitjana de 22 projectes anuals en marxa.
Viver Garcilaso: mitjana de 10 projectes de periodicitat anual, 206 usos anuals i una mitjana de 100 usuaris mensuals.
Viver Palau Alòs: mitjana de 5 projectes de periodicitat anual, 111 usos anuals i una mitjana de 51 usuaris mensuals
Viver Fontana: mitjana de  7 projectes de periodicitat anual, 336 usos anuals i una mitjana de 95 usuaris mensuals

Total de promoció
655 usos: Vivers 653 usos i TGA 2 usos. Una mitjana mensual de 22 projectes i de 60 usos.

S'ha realitzat 281 assessoraments a 251 entitats i 400 persones. Mitjana mensual de 25 assessoraments i 23 entitats
 
Constitució d´associacions: 48 assessoraments a 48 entitats.

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

Legal, Fiscal, Comptable i Laboral: 79 assessoraments a  79 entitats.
Finançament Associatiu: 82 assessoraments a 81 entitats.
Assessoria de projectes: 33 assessoraments a 33  entitats.
Gestió de grups i resolució de conflictes:  1 assessoraments a 1 entitat.
Comunicació:  10 assessoraments a 10  entitats.
Assessoria de voluntariat:  28 assessoraments a 36 persones.

S'han dut a terme 6 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions oferint 25 sessions a 431 entitats i a 546 persones.

Serveis de promoció: viver de projectes juvenils.

Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils que han generat 653usos, amb una mitjana mensual de 246 usuaris un mitjana de 22 projectes anuals en marxa.
Viver Garcilaso: mitjana de 10 projectes de periodicitat anual, 206 usos anuals i una mitjana de 100 usuaris mensuals.
Viver Palau Alòs: mitjana de 5 projectes de periodicitat anual, 111 usos anuals i una mitjana de 51 usuaris mensuals
Viver Fontana: mitjana de  7 projectes de periodicitat anual, 336 usos anuals i una mitjana de 95 usuaris mensuals

Total de promoció
655 usos: Vivers 653 usos i TGA 2 usos. Una mitjana mensual de 22 projectes i de 60 usos.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

Centre de Recursos pera les Associacions Juvenils (CRAJ).
Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015
Hi ha dos programes: 

 a)Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils
 b)Projectes específics de rellevància especial en el camp de la promoció social i cultural de l’adolescència i de la joventut 

En total, es van presentar 282 sol·licituds per un import de 1.024.519,14€ . Van rebre subvenció 216 (76,60% sobre les presentades)
En relació a les 216 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 745.909,00 € i import atorgat 354.84000 € (47,57% sobre el sol·licitat)

En relació al territori: ciutat  presentades 121 i atorgades 83 sol·licituds (68,60%) i districtes presentades 161 i atorgades 133 sol·licituds (82,61%) 

En relació al programa: Ga presentades 128 i atorgades 116 (90,62%)  i Gb presentades 154i atorgades 100 (64,9% de les presentades a Gb).

Subvencions per l'arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d'educació en el lleure d'infants, adolescents i joves, i a 
centres de culte d'entitats religioses
 
S’han presentat 17 sol·licituds i han rebut subvenció 11 sol·licituds (64,70% de les presentades).)
En relació a les 11 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 98.537,67 € i import atorgat 98.537,67 € € (100% sobre el sol·licitat)

Serveis de promoció: viver de projectes juvenils.
Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils que han generat 653usos, amb una mitjana mensual de 246 usuaris un mitjana de 22 projectes anuals en marxa.
Viver Garcilaso: mitjana de 10 projectes de periodicitat anual, 206 usos anuals i una mitjana de 100 usuaris mensuals.
Viver Palau Alòs: mitjana de 5 projectes de periodicitat anual, 111 usos anuals i una mitjana de 51 usuaris mensuals
Viver Fontana: mitjana de  7 projectes de periodicitat anual, 336 usos anuals i una mitjana de 95 usuaris mensuals

1
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.7 Promoure i donar suport als intercanvis juvenils entre el jovent.

Elaborar un catàleg d’ofertes de voluntariat a l’estranger. Projecte Voluntariat a l’Escola.
Des del CRAJ s'ha anat actualitzant de manera setmanal, tal i com estava previst, el banc de paternariat i d'intercanvis internacionals, tot penjant-ne un 
total de 96 a la web del CRAJ durant l'any 2015. Al llarg de l'any també s'han dut a terme 3 assessoraments d'Erasmus+.
També s'ha dut a terme, conjutnament amb el SCI una càpsula informativa sobre «Com acollir un camp de voluntariat internacional?» el dia 24 de 
novembre.
Al llarg del 2015 s'ha elaborat la guia bàsica d'activitats internacionals i la maleta pedagògica, tots dos projectes en breus estaran a disposició de les 
entitats.
Des del CRAJ es publica un nombre d’ofertes del banc de partenariat, però no es gestionen sol·licituds. No disposem dades sobre aquest indicador

1

Fer especial atenció a aquells projectes que sorgeixin des de grups i associacions juvenils, col·laborant activament en l’enfortiment de la xarxa 
associativa, i promoure els intercanvis juvenils a través de subvencions específiques.
Ga - Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils" de la convocatòria de 
Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015:

S’han presentat 128 sol·licituds i han rebut subvenció 116 (90,62% de les sol·licituds Ga)
En relació a les 116 sol·licituds que han rebut subvenció: Import sol·licitat 299.535,00 € i import atorgat 159.705,00 € (53.31% sobre el sol·licitat)

També s’ha mantingut el conveni amb plataformes de joves (Consell de la Joventut de Barcelona i Consell de Joventut d’Horta i Guinardó.

A districtes crec que hi ha suport  a Les Corts i a l’Eixample a plataformes juvenils...
El CJB també disposa d’un informe de l’estat de la xarxa associativa juvneil.

1
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7Àmbit: . Cultura, lleure, oci i consum
Objectiu: Impulsar mesures que facilitin l'accés dels i les joves al consum i a la cultura diversa de la ciutat.19

19.1 Establir mecanismes de descomptes per a tot el jovent de Barcelona a l’hora d’accedir a museus, cinemes, esdeveniments esportius, concerts i 
teatres a fi de fomentar formes d’oci més cultural.

Apropar l’oferta cultural de la ciutat al públic adolescent a través d’invitacions amb entrada gratuïta del Quadern de Cultura.
El setembre de 2015 s’ha enviat el quadern a 13.181 als joves que el curs 2015/2016 començaven 1r ESO.

1

Acostar els joves a la cultura mitjançant campanyes de promoció del consum cultural a la ciutat.
Degut als canvis organitzatius encara no es pot completar els resultats d’aquesta acció. Encara s’estan recollint les memòries d’activitat dels diferents 
programes.

5

19.2 Facilitar la democratització de l’accés a les noves tecnologies.

Oferir l'accés a les noves tecnologies als PIJ.
El nombre de joves que han tingut accés a les noves tecnologies a través del racó d'internet dels PIJ han estat 12.009.

1

19.4 Promoure el consum ètic, conscient, sostenible, responsable i de proximitat entre la gent jove.

Disposar d'informació sobre comerç de proximitat, comerç km 0, Slow food i bancs del temps als PIJ.
No s'ha dut a terme.

3
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7Àmbit: . Cultura, lleure, oci i consum
Objectiu: Promoure les propostes culturals i d'oci desenvolupades pel jovent.20

20.1 Donar suport als i les joves artistes a partir de la facilitació de recursos (espais públics de creació i exposició, etc.), així com el foment del 
treball en xarxa.

Coordinar la creació de certàmens i festivals amb aquelles activitats relacionades que s’estan duent a terme en diversos districtes, i augmentar la 
visibilitat i difusió per tota la ciutat.
S'han realitzat tres projectes, Festival Barcelona VisualSound, Festival Brot i Rough Diamonds. Al Festival VisualSound s'han realitzat 34 activitats amb 
1020 assistents.

1

Organitzar el Festival Barcelona VisualSound.
L'edició 2015 del Festival ha tingut 216 obres rebudes i 140 seleccionades.

1

Posar en contacte els adolescents amb l’art contemporani a través del projecte Creadors EN RESiDÈNCIA.
El curs 2015/16 s’ha iniciat la setena edició del programa i està previst que es realitzin 11 residències.

1

20.2 Donar suport a les propostes d’oci alternatiu que sorgeixin de les iniciatives juvenils i fomentar-les des dels equipaments juvenils.

Potenciar la cultura catalana als diferents barris de la ciutat a partir del foment de les entitats de cultura popular, les entitats i les comissions de 
festes majors de territori.
A través del programa educatiu de les Cases de la Festa "Fes teva la cultura popular", es vol apropar els infants i els joves a la cultura popular i tradicional.

1
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