EIX 1

EMANCIPACIÓ
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El concepte Emancipació, i més concretament, el d’Emancipació Juvenil, ha estat
utilitzat en les polítiques de Joventut del Sud d’Europa per identificar el moment en
què el jove assoleix l’autonomia residencial de forma autònoma. A diferència dels països del nord d’Europa i anglosaxons, les nostres polítiques estatals de suport per incentivar-ho són gairebé inexistents, la qual cosa, unida a la cultura mediterrània, retarda aquest procés fins edats molt tardanes. En els darrers anys, a més, la situació
de crisi ha fet incrementar l’edat d’emancipació, que ha resultat molt més inestable.
Malgrat les limitacions que la política municipal té en aquest àmbit, s’ha volgut donar una gran importància a aquest eix afegint també als clàssics àmbits d’habitatge i treball el de l’educació/formació, com un element intrínsec i determinant en
aquest procés.
Aquesta opció respon també a les recomanacions realitzades en el balanç del Pla
d’Adolescència i Joventut 2013-2016 i, en concret, a la millor definició de la seva estructura perquè la concreció en mesures es pugui realitzar amb més coherència.
L’eix de promoció de l’emancipació juvenil inclou tres àmbits d’actuació, que s’entenen com una successió de mesures que s’adeqüen al cicle vital de les persones
joves (educació, formació-ocupació i habitatge) i que estan orientades a promoure
l’autonomia de les persones joves.

EDUCACIÓ/FORMACIÓ
Garantir l’equitat, l’atenció i la prevenció en els processos
d’ensenyament i aprenentatge.
Fomentar l’educació des de la multiplicitat de contextos educatius,
concepte d’educació integral.
Millorar la trajectòria educativa de la població adolescent i jove fent
possible l’aprenentatge al llarg de la vida.

OCUPACIÓ
Fomentar l’orientació professional per a més èxit educatiu
i acompanyament al món laboral de la població jove.
Promoure la formació i la capacitació professional dels i les joves.
Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil.
Promoure i vetllar per un mercat laboral amb condicions dignes
per al jovent.

HABITATGE
Donar suport a la població jove en l’accés a l’habitatge.
Promoure nous models d’accés a l’habitatge (habitatge compartit,
compra parcial, masoveria...).
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1.1 Educació i formació

Objectius
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Les mesures del Pla d’Adolescència
i Joventut de 2017-2021 en l’àmbit de
l’educació i la formació contemplen una
mirada integral de l’educació, tenint en
compte que l’educació va més enllà
del sistema formal entesa des de la
multiplicitat de contextos educatius:
l’entorn i el territori prenen una importància rellevant en el seu desplegament. D’altra banda, també cal tenir
presents els diversos espais educatius
i formatius que acompanyen els i les
joves al llarg de la vida. En aquest àmbit
de l’educació i la formació prioritàriament el Pla vetlla per garantir l’equitat
en els processos d’aprenentatge implicant els diferents recursos en la millora
d’aquests itineraris a través del foment
de la igualtat d’oportunitats.

• Garantir l’equitat, l’atenció i
la prevenció en els processos
d’ensenyament i aprenentatge.
• Fomentar l’educació des de la
multiplicitat de contextos educatius,
concepte d’educació.
• Millorar la trajectòria educativa de
la població adolescent i jove i fer
possible així l’aprenentatge al llarg
de la vida.

El Balanç de 2013-2016 recull el resum
de les accions recollides a l’àmbit
d’educació i formació, un àmbit històric
en les polítiques de joventut. Amb relació al nou pla s’han mantingut moltes
de les línies i se n’han reforçat d’altres:
és el cas, entre d’altres, de les accions
d’orientació educativa i professional,
del treball amb els i les adolescents
per facilitar la seva continuïtat en el
món acadèmic (inclosos nouvinguts i
absentistes), del reforç als i les estudiants per facilitar una millora acadèmica, de la incorporació de les famílies
i de les entitats de lleure educatiu en
l’estratègia formativa, i de la inclusió
de la participació en diferents espais
educatius. En aquesta línia de treball
el nou pla fa un abordatge molt més
intensiu per reduir el fracàs escolar i
l’abandonament.
L’actual pla és també hereu de les coordinacions que de forma puntual o permanent es van establir durant l’anterior
pla entre els i les diferents agents, des
de les més institucionals fins als més
associatius, en un escenari de reconeixement mutu.
Aquestes coordinacions facilitaren que
projectes que s’estaven desenvolupant
de forma unilateral poguessin compartir-se o simplement coordinar-se
amb altres per a una millor eficiència:
l’actual pla incorpora aquests projectes i els dóna més visibilitat i capacitat
d’impacte.
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Mesures
Eix
1. Emancipació
estratègic
Àmbit

1.1 Educació/Formació

Objectiu

Garantir l’equitat, l’atenció i la prevenció en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Núm.

Mesures

1

• Posada en marxa del
Lluitar contra
projecte d’escoles de
l’abandonament escolar des
segona oportunitat.
d’una perspectiva de gènere
i interseccional.
• Implementació del pla
d’absentisme escolar
a través, comissió
d’absentisme a nivell
de ciutat i a nivell de
districte.
• Impuls de programes
de reforç educatiu dins
els Centres Oberts.
• Estudi Joves amb
necessitats d’inserció
educativa o laboral

2

Incorporar al sistema
educatiu els i les joves
que arriben a Barcelona
en l’etapa d’estudis
postobligatoris.

3

Programes/Projectes/
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

12-16

IMEB, Fundació BCN
FP, CEB, IMSS, CSS,
Dept. de Promoció
de la Infància i Família
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

• “Prepara’t” (programa
Noves Famílies, Dept.
d’Acollida i Immigració).
• Mantenir PEAI, aules
d’acollida.
• Projecte “Rossinyol”.
• Programa Dedeuauna.

17-18
19-25

Dept. d’Acollida
i Immigració, CEB,
Dept. de Joventut
Universitats i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Desenvolupar un projecte
de treball sobre gènere,
rendiment, abandonament i
orientació escolar.

• Programació d’un
seminari sobre joves,
gènere i educació per
tal de trobar mesures.
• Implementació dels
programes educatius.
Pla de Barris.

12-16
17-18
professionals

Dept. de Joventut,
CEB, IMEB, CIRDDept. de Transversalitat
de Gènere, Universitats
i Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

4

Aconseguir que els i les
joves puguin acreditar el
seu coneixement de les
llengües familiars per tal de
posar en valor la diversitat
lingüística.

• Utilització del portafolis
de llengües per a tots
els alumnes que acaben
l’ESO a Barcelona.
• Facilitació del certificat
de coneixements de l’EOI.
• Programes d’aprenentatge d’idiomes/cursos
impulsats pel Pla de
Barris.

17-18
19-25

Dept. de Joventut,
CEB, IMEB i
Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

5

Desenvolupar accions
positives que plantegin
la igualtat en l’accés, els
processos i els resultats
educatius de la població
adolescent i jove.

• Programa ÈXIT 1 i 2
• Projecte ÈXIT anglès.
• Projectes de reforç
escolar impulsats pels
centres de serveis
socials.

12-16

Consorci de
Biblioteques, Dept. de
Joventut, Universitats,
CEB, Gremi d’Editors
i Gremi de Llibreters
de Catalunya, IMSS,
CSS i districtes: Espais
i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

Edats
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Objectiu

Fomentar l’educació des de la multiplicitat de contextos educatius,
concepte d’educació integral.

Núm.

Mesures

6

• Creació d’un mecanisme
Fomentar la col·laboració
de coordinació territorial
entre els agents educatius
entre els diferents
del territori com a marc
programes i/o serveis
per impulsar una educació
que treballen: programa
integral i de compromís amb
Patis oberts i projectes
l’entorn.
transversals de l’IMEB,
posada en marxa dels
consells educatius, plans
educatius, Pla de Barris.
• Implementació del CRAJ
Mòbil.
• Desenvolupament
del projecte d’educació
en el lleure Baobab.
• Consell d’innovació
pedagògica.
• Xarxa d’equipaments
juvenils.
• Mesura de govern del
dret al lleure educatiu.
• Programa A partir del
carrer.

7

Promoure el debat
sobre el model educatiu
i l’aprenentatge entre
les persones joves i
adolescents per incorporar
la seva mirada.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Professionals
i
entitats

Dept. de Joventut,
CJB, IMEB, districtes:
Espais i Casals Joves,
Dept. d’Infància
i Família i IMSS
(programa A partir
del carrer).

2017
2018
2019
2020
2021

• Creació de la jornada
“Com s’aprèn al segle XXI?
L’educació vista
pels joves”.
• Facilitació d’espais de
debat en els centres
d’ensenyament secundari, escoles d’adults
i universitats.

12-16
17-18
19-25
Professionals
i serveis

Dept. de Joventut,
IMEB, CEB, Universitats,
Escola Nova 21 i Node
Jove.

2017
2018
2019
2020
2021

8

Incorporar en el marc
escolar projectes
d’aprenentatge i servei i de
foment de la participació
impulsats per entitats i
serveis juvenils de la ciutat.

• Programa “Visc, convisc
i participo”, ampliació.
• Formació als
representants als
consells escolars.
• PIJ Mòbil.
• Projectes d’aprenentatge
i servei (APS)

12-16

Dept. de Joventut,
CJB i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

9

Promoure el paper educatiu
dels equipaments juvenils i
equipaments culturals.

• Elaborar el Projecte
Educatiu Centre
(equipaments juvenils)
vinculat als de barri
i districte.
• Casals i espais de joves,
PIJ, entitats de lleure
educatiu.
• Projecte Magnet
i projecte Tàndem.
• Consell d’innovació
pedagògica.

Profes- Dept. de Joventut, CJB,
sionals IMEB, ICUB i districtes:
i serveis equipaments juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021
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10

Mantenir i ampliar, si
s’escau, la xarxa de Punts
JIP (Jove, informa’t i
participa) als diferents
centres d’educació
secundària de la ciutat i
dotar-los d’un programa
d’actuació que incideixi en
l’apoderament dels i les
adolescents.

• Manteniment i ampliació
dels Punts JIP.
• Impuls a projectes
de participació amb
adolescents (exemple:
projecte webdoc).

12-16
17-18

Dept. de Joventut,
districtes, IES,
CEB i CSS (APC).

2017
2018
2019
2020
2021

11

Identificar, visualitzar
i impulsar projectes
educatius comunitaris.

• Compartir els projectes
existents a la ciutat.
• Impuls de les energies
comunitàries.
• Mesura de Govern
Dret Lleure.
• Projecte Fem lleure.
Pla de Barris.

19-25
Entitats i
professionals

Dept. de Joventut (XPIJ),
CEB, Direcció d’Acció
Comunitària, IMEB,
CJB, districtes: Espais
i Casals Jove, IMSS
i CSS.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Millorar la trajectòria educativa de la població adolescent i jove fent possible
l’aprenentatge al llarg de la vida.

Núm.

Mesures

12

Promoure l’orientació
educativa per tal de
facilitar la continuïtat en
els estudis (veure eix 1 de
l’àmbit ocupació relacionat
amb el Pla per al Foment
de l’Ocupació Juvenil de
Qualitat-2016-2020, PFOJQ).

Desenvolupament del
Pla per al Foment de
l’Ocupació de Qualitat
2017-2020. Model
d’orientació Barcelona:
• Programa
Orientació-Pla Jove.
• Campanya Informa’t.
• Centre d’Assessorament
Acadèmic Juvenil (CAAJ).
• Projecte Vida
Professional.
• Suport a Projecte
“Prometeus” del Raval.
• Accions i programes
de la Xarxa de Punts
d’Informació Juvenil.
• Suport a projectes de
tutoratge en el pas
d’educació obligatòria
a postobligatòria,
especialment
universitària.

12-16
17-18
19-25

CEB, IMEB,
Barcelona Activa,
Dept. de Joventut
i Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

13

Informar i assessorar
en matèria de mobilitat
internacional amb relació
als estudis.

• Mantenir l’assessoria
mobilitat internacional
a través de la xarxa PIJ.
• Treballar amb la Fundació
FP i la Xarxa FP.

17-18
19-25

Fundació BCN FP,
Dept. de Joventut,
Diplomàcia de Ciutat
i REFI.

2017
2018
2019
2020
2021

14

Promoure recursos i serveis
per al suport a l’estudi dels
adolescents i joves.

• Reformulació i nou
programa sales d’estudi
‘Troba la teva sala a prop
de casa teva’, elaboració
nova mesura de govern
amb tots els referents
implicats. Facilitació
d’espais grupals d’estudi.
• App literapolis.
• Projectes de reforç escolar impulsats en els diferents barris i/o districtes.

17-18
19-25

Consorci de
Biblioteques,
Dept. de Joventut,
Universitats, CEB, Gremi
d’Editors de Catalunya
i Gremi de Llibreters de
Catalunya, IMSS i CSS
i Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

12-16

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

1.2 Ocupació

Objectius
El Pla per al Foment de l’Ocupació
Juvenil de Qualitat 2016-2020 és l’eina
principal d’aquest mandat per a promoure la capacitació professional i
l’ocupació juvenil. Per tant, en aquest
apartat cal contemplar les línies de
treball del pla esmentat. A més a més,
es contemplen els serveis que des del
Departament de Joventut s’ofereixen
als i les joves de Barcelona de forma
continuada.
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Els objectius principals d’aquest eix
són:
• Fomentar l’orientació professional
per a més èxit educatiu i
acompanyament al món laboral de la
població jove.
• Promoure la formació i la capacitació
professional.
• Fomentar l’ocupació i la contractació
juvenil.
• Vetllar per un mercat laboral amb
condicions dignes per al jovent.

Balanç 2013-2016: L’àmbit de l’ocupació també és un dels àmbits recollits a
l’anterior pla de l’adolescència i joventut. Aquests objectius i el seu posterior
desplegament recullen els avenços que
en l’anterior pla es van donar contextualitzats dins un pla de xoc contra l’atur
juvenil.
Especialment destacable és un increment quantitatiu i qualitatiu de les
coordinacions interdepartamentals,
que estableixen línies d’actuació conjuntes amb productes compartits i
espais de reflexió periòdics. Tot i així,
aquest àmbit en el present Pla 20172021 impulsa un ampli desplegament
de mesures que tenen com a objectiu
reduir l’atur juvenil, promoure una ocupació de qualitat i fomentar l’orientació
i capacitació professional.
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Mesures
Eix
1. Emancipació
estratègic
Àmbit

1.2 Ocupació

Objectiu

Fomentar l’orientació professional per a més èxit educatiu i acompanyament al món
laboral de la població jove.

Núm.

Mesures

15

Elaboració d’un mapa de
recursos d’orientació i
ocupació juvenil a la ciutat
de Barcelona.

• Identificació i mapificació
dels serveis i recursos
existents.
• Ordenar, analitzar
duplicitats i/o mancances
en els territoris.

16-29

Barcelona Activa, CEB,
Dept. de Joventut,
SOC, La Fundació
BCN FP i CJB (entitats
sindicals juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

16

Millorar la difusió dels
serveis amb la creació d’un
Portal únic

• Portal únic

16-35

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

17

Garantir un sistema
d’orientació professional
articulat.

• Establir una Taula
de coordinació.
• Renovar el Projecte
de Vida Professional.
• Integrar en el model
municipal la campanya
Informa’t.
• Integrar en el model el Pla
Jove Formació–Ocupació.
• Garantir informació sociolaboral en col·laboració
amb les entitats sindicals
juvenils.
• Assessories acadèmiques
i assessories laborals

18-35

CEB, Barcelona Activa,
Fundació BCN FP,
Dept. de Joventut i
CJB (entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

18

Garantir el dispositiu
singular de ciutat per a
l’atenció i acompanyament
dels i les joves de 16-18
anys que abandonen o
finalitzen l’ESO sense la
graduació.

• Manteniment del
Pla Jove (consorci)
Formació–Ocupació.
• Garantir més articulació
del Pla Jove (consorci)
amb la resta de serveis/
programes.
• Garantir accions d’acompanyament i millora de
l’ocupació (joves +18 anys
en situació d’atur).

16-18

CEB, Barcelona Activa
i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

19

Garantir una bona i
coordinada oferta
d’accions d’orientació i
assessorament laboral
descentralitzada a nivell de
ciutat.

16-35
• Constitució Taula
permanent de coordinació
de les accions de
Barcelona Activa, la Xarxa
de Punts d’Informació
Juvenil i d’altres
programes per a joves.

Dept. de Joventut (XPIJ)
i Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

20

Garantir més acompanyament personalitzat i el
disseny d’itineraris professionalitzadors a llarg
termini.

• Promoure la instauració
de la figura de “REFERENTS ITINERARIS”
i nous canals de comunicació, com per exemple
WhatsApp.

CEB, Barcelona Activa,
Dept. de Joventut i SOC.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

18-29

Referents municipals
i altres agents

Cronograma
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21

Promoure una incorporació
més gran dels i les joves als
diferents programes a la
Garantia Juvenil.

• Programa Xarxa Impulsors 16-29
Garantia Juvenil i Punts
d’Informació Juvenil.
• Anàlisi, detecció i resposta a les persones
joves que no compleixin
requisits de la Garantia
Juvenil i l’articulació
d’alternatives en l’àmbit
municipal.

Barcelona Activa Dept.
de Joventut i SOC.

2017
2018
2019
2020
2021

22

Fomentar un treball
coordinat amb la “Xarxa
Universitària per a
l’ocupació”.

• Endegar Taula coordinació 18-25
amb els “Serveis
d’Inserció laboral”
de les universitats.

Barcelona Activa, SOC i
universitats.

2017
2018
2019
2020
2021

23

Promoure més coordinació
de l’oferta de serveis i
derivació a nivell Comarcal i
de l’AMB.

• Endegar Taula de
coordinació i disseny
d’algunes accions
conjuntes.

16-35

Barcelona Activa,
Consell Comarcal
Barcelonès AMB.

2017
2018
2019
2020
2021

24

• Creació de nous Espais
Reforçar i millorar la
Pilot de Referència dels
connexió amb la població
i les joves en edat
jove de la ciutat amb
laboral que concentrin
l’objectiu de facilitar l’accés
l’oferta global de serveis
als recursos i la construcció
i programes vers la
d’itineraris cap a la
població jove.
formació i/o ocupació.

16-35

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

25

Promoure més connexió
amb la població jove que
no utilitza o no coneix els
serveis i canals habituals
(SOC/PiJ/Barcelona Activa).

• Projecte “Connecta Jove”

16-29

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut, IMSS.

2017
2018
2019
2020
2021

26

Fomentar l’autoconeixement personal, l’adquisició
d’habilitats i competències
personals per a l’ocupació.

• Programa activitats
“Barcelona Treball Jove”.
• Programa “Coaching
Laboral per a Joves”.
• Espais Oberts per a
la Recerca de Feina
tutoritzats.
• Altres accions
innovadores.

18-35

Barcelona Activa
i Dept. de Joventut
(XPIJ).

2017
2018
2019
2020
2021

27

Impuls a projectes
específics i innovadors
amb un rol actiu d’ altres
entitats i agents de ciutat
complementaris a l’oferta
municipal.

• Publicació de
Convocatòria
de subvencions
i/o licitacions públiques.

16-35

Ajuntament de
Barcelona: Barcelona
Activa i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

28

16-25
• Entre altres accions:
Projecte de Foment
de les vocacions en
• Edició de materials i vídeos
ocupacions amb futur:
de les ocupacions amb
científiques, matemàtiques
dones referents d’èxit.
i tecnològiques i industrials, • Suport al Projecte de
especialment amb les joves.
Foment de les STEM.
• Campanyes de foment de
les vocacions en ocupacions industrials, etc.

CEB, Barcelona Activa,
Empreses Fundació BCN
FP i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

29

Incorporació de la
perspectiva de gènere en el
conjunt d’accions.

CIRD-Dept. de
Transversalitat de
Gènere, Barcelona
Activa, Dept. de
Joventut i Fundació
BCN FP.

2017
2018
2019
2020
2021

16-35
• Projecte de Vida
Professional.
• Programa Informa’t-Punts
d’Informació Juvenil.
• La Guia FP BCN; etc.
• Estudi qualitatiu i
propositiu sobre “dones
joves, mercat de treball
i precarietat”
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Objectiu

Promoure la formació i la capacitació professional dels i les joves.

Núm.

Mesures

30

Potenciar els programes
de segona oportunitat
o integrals específics
per a joves amb
baixes qualificacions
per promoure’n la
reincorporació al món
educatiu i la seva
capacitació i acreditació
professional per a la
inserció al món laboral.

• FP Dual a les empreses
ordinàries i a les
municipals.
• Tastets d’oficis en diverses ocupacions i sectors.
• Dedeuauna.
• PFI.
• Programa “Joves per a
l’Ocupació”.
• Programa Garantia
d’Èxit BCN.
• Escoles de segona
oportunitat.

16-20

Barcelona Activa, CEB,
Dept. de Joventut,
Fundació BCN FP i
IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

31

Promoure amb caràcter
prioritari més atenció a
la diversitat i respostes
adaptades a la població
jove amb especial situació
de vulnerabilitat.

• Programes integrals de
formació i ocupació per a
joves en risc i/o situació
d’exclusió:
• Persones joves que perden la tutela de la DGAIA
>18 anys.
• Persones joves
immigrants amb especial
vulnerabilitat.
• Persones joves amb
diversitat funcional.
• Persones joves que
pateixen trastorns
de salut mental.
• Noies joves
monoparentals.
• Persones joves gitanes.
• Persones joves LGTBI.

16-35

Barcelona Activa,
Drets Socials,
IMPD, Direcció de
Feminismes i LGTBI
i Direcció d’Infància,
Joventut i Gent Gran.

2017
2018
2019
2020
2021

32

Avaluar, mantenir i, si
es considera necessari,
ampliar l’oferta de
programes de formació amb
alternança amb el treball.

• Fem Ocupació per a
Joves.
• Cases d’ofici.
• FP dual.
• Programa Garantia
d’Èxit BCN.

16-29

Barcelona Activa,
Fundació BCN FP, CEB,
Dept. de Joventut i
CJB (entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

33

16-25
Aposta real per la formació • Amb l’objectiu de:
professional i reforçar
• Identificar les necessitats
l’articulació de la “Xarxa per
de les empreses.
l’FP a Barcelona”.
• Millorar la visibilitat
de l’oferta d’FP.
• Reduir l’abandonament
de l’FP.
• Aprofundir en els models
òptims d’FP dual
i formació en alternança.
• Compartir metodologies
i establir mecanismes de
coordinació. Aprofitar les
sinèrgies de l’Associació
Xarxa FP de l’Ajuntament
de Barcelona.

Conjuntament: la
Fundació BCN FP, CEB,
agents econòmics i
socials, els proveïdors
de formació, les entitats
representants del teixit
empresarial (gremis
i associacions de
comerciants) i el CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

82

34

Garantir la participació i/o
ampliar l’oferta de places
de Formació Ocupacional
(Formació per a l’Ocupació)
responent a necessitats
laborals adequades a un
públic jove (sostenibilitat,
Mobile, eficiència
energètica, etc.).

• Fomentar la participació
de joves en l’oferta
formativa (Formació
d’oferta en àrees
prioritàries-FOAP,
i d’altres vies).
• Fomentar la incorporació
paritària.

16-25

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

35

Potenciar el coneixement
d’idiomes.

• Promoció i suport als
programes Intercanvis,
Erasmus, etc.
• Accions a mida i/o ajut als
joves per a la formació en
idiomes.
• Habilitar espais
municipals d’intercanvi
entre joves per a la
pràctica d’idiomes.

16-35

Fundació BCN FP,
Xarxa interuniversitària,
Barcelona Activa,
Dept. de Joventut i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

36

Promoure vies per a
l’acreditació professional
i reconeixement de
competències.

• Acreditació de
competències i
disseny d’itineraris
professionalitzadors.
• Reconèixer
l’experiència en temes
d’associacionisme.
• Programa
“Acredita’t”

20-35

CJB, Dept. de Joventut,
Barcelona Activa i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

37

Impuls a projectes
específics de caràcter
innovador.

• Convocatòria de
subvencions i/o
licitacions municipals.

18-35

Ajuntament de
Barcelona-Barcelona
Activa, IMEB i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

83

Objectiu

Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil.

Núm.

Mesures

38

Posar en marxa Projectes
de Plans d’Ocupació.

39

• Reforç a la participació
Foment del coneixement
de joves en els Vivers
d’altres formes d’economies
emprenedoria social.
i suport a les iniciatives
d’emprenedoria.
• Programes a mida.
• Accions de sensibilització
a l’emprenedoria.

40

Revisar i renovar, si s’escau,
el Programa d’ajuts a la
contractació de persones
joves a les empreses que
ofereixin ocupació de
qualitat.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

16-35
• “Joves amb Experiència
laboral”: Plans d’Ocupació
(PPOO) municipals
(250 places adreçades
a joves de Programes
singulars de “Garantia
Juvenil”-”Garantia
d’Èxit”).

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

18-35

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

• Dotar la petita empresa
i el mercat de proximitat
de línies suport per a la
contractació de joves
garantint els mecanismes
per a un correcte
seguiment.
• En estudi Línia d’ajuts
6+6 (ajuts d’una durada
màxima de 6 mesos i amb
compromís d’un mínim de
6 mesos de continuïtat
posterior a l’empresa).

18-35

Ajuntament de
Barcelona-Barcelona
Activa, SOC i CJB
(entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

41

Promoure accions de
prospecció i borses de
treball joves i de proximitat.

• Projecte Treball als
Barris, Pla Barris i/o
altres iniciatives. Punts
d’Informació Juvenil.
• Borses de treball jove en
els Punts d’Informació
Juvenil

16-35

Barcelona Activa,
districtes, Dept. de
Joventut (XPIJ) i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

42

Ampliació de programes
i serveis de mentoratge.

• Constitució i dinamització
de la “Xarxa Mentoring
BCN per al
Talent i l’Ocupació Jove”.

16-35

Barcelona Activa i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

43

Organització d’una jornada
tècnica i/o fira
anual de l’Ocupació Jove
a BCN.

• Jornada d’ocupació
• Estudiar vies i/o espais
complementaris en
escenaris com el Saló de
l’Ensenyament i/o altres.

18-35

Barcelona Activa, CEB
i altres agents.

2017
2018
2019
2020
2021

44

Posar en marxa mesures
de retorn del talent
jove que ha emigrat i vol
cercar oportunitats a la
ciutat de Barcelona.

• Elaboració i posada en
marxa del Programa de
retorn amb oportunitats.

20-35

CJB (entitats sindicals
juvenils), Barcelona
Activa, SOC i Dept. de
Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

84

Objectiu

Promoure i vetllar per un mercat laboral amb condicions dignes per al jovent.

Núm.

Mesures

45

Consensuar amb els agents
implicats i l’Ajuntament
un codi de bones
pràctiques, contractació i
treball digne.

• Campanyes de treball
i/o altres programes/
accions de foment de
la contractació.

16-35

Dept. de Joventut,
Barcelona Activa i CJB
(entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

46

Impulsar i supervisar els
contractes (de persones
joves) de l’Ajuntament
de Barcelona i garantir
contractes dignes.

• Noves guies per a la
contractació municipal.

18-35

Direcció de Coordinació
de Contractació
Municipal, Barcelona
Activa i Entitats
sindicals juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

47

Garantir que els i les joves
estiguin informats/des dels
seus drets i deures.

• “Bústia Treball Jove
Digne” d’accés
anònim en diferents
espais municipals
(PiJ/Barcelona
Activa i/o altres).

18-35

Ajuntament de
Barcelona i CJB (entitats
sindicals juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

48

Recopilar i elaborar
materials per donar a
conèixer el marc regulador
de les relacions laborals.

• Creació de guies i vídeos.
• Formació del professorat.

18-35

Barcelona Activa,
CJB (entitats sindicals
juvenils), CEB i Dept. de
Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

49

Incorporació de mòduls de
formació sociolaboral
en els programes i serveis
per a l’ocupació juvenil
promoguts per l’Ajuntament
de Barcelona.

18-35

Barcelona Activa
(en col·laboració amb
els sindicats).

2017
2018
2019
2020
2021

50

Formació i sensibilització
dels orientadors/res i
formadors/res amb relació
a temes laborals i d’atenció
a la diversitat a les
empreses.

• Càpsules formatives
adreçades a tots els
equips d’orientació
i informació del sistema
municipal i altres agents
interessats.

18-35

Barcelona Activa
(en col·laboració
amb els sindicats).

2017
2018
2019
2020
2021

51

Elaboració d’informes i
anàlisis periòdics amb
relació a la qualitat del
treball juvenil a la ciutat.

• Confecció de l’informe
anual “Barcelona Treball
Jove”.

16-35

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

52

Reconeixement públic a les
empreses que promouen
oportunitats dignes de
treball al jovent de la ciutat.

• Crear distintiu i visibilitat
al web BCN.

18-35

Dept. de Joventut,
Barcelona Activa,
CJB (entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

53

Condicionar els ajuts a la
contractació de persones
joves a empreses amb
bones praxis.

• Establiment de criteris
consensuats i aplicables
en la fase d’atorgament
i seguiment dels ajuts.

18-35

Barcelona Activa
(en col·laboració
amb els agents socials).

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

1.3 Habitatge

Objectius
L’accés a l’habitatge és un dels problemes més greus que pateixen els joves
en el seu procés d’emancipació a causa
dels preus elevats que hi ha a la ciutat i de la competència que exerceix
el turisme sobre la disponibilitat de
pisos de lloguer. Això està provocant,
entre altres causes, un envelliment
de la població de la ciutat a causa de
l’emancipació dels joves fora de Barcelona i, alhora, una dificultat en el retorn
d’aquells joves que van migrar els darrers anys fora del país. Cal actuar en
dos sentits: d’una banda, promoure
el lloguer compartit i altres formes de
tinença. D’altra banda, cal promoure
l’oferta d’habitatge públic exclusiu per
a persones joves.
• Donar suport a la població jove en
l’accés a l’habitatge.
• Promoure nous models d’accés a
l’habitatge (habitatge compartit,
compra parcial, masoveria…).

Balanç 2013-2016: Les accions desenvolupades en matèria d’habitatge en
l’anterior pla van ser poc destacables.
Tot i així, es continuen reflectint en la
seva majoria en l’actual, 2017-2021,
principalment en les accions informatives i d’assessorament i la connexió
entre aquestes amb el Consorci d’Habitatge i les seves oficines desconcentrades als districtes. Tot i així, el nou
pla incorpora noves mesures molt interessants per garantir el dret de l’habitatge i els nous models d’habitatge.
85
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

86

Mesures
Eix
1. Emancipació
estratègic
Àmbit

1.3 Habitatge

Objectiu

Donar suport a la població jove en l’accés a l’habitatge.

Núm.

Mesures

54

Ampliar el parc d’habitatge • Posada en marxa de la
mesura referida dins el
públic destinat a la població
Pla pel dret a l’habitatge
jove: compromís que el 30
2016-2025.
% de tots els habitatges de
protecció oficial adjudicats
en lloguer i en dret de
superfície siguin per a
menors de 35 anys.

55

Realitzar convocatòries
específiques d’adjudicació
d’habitatge dotacional per
a joves.

56

57

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

19-25
26-35
(agafa
3 blocs
d’edat)

Consorci d’Habitatge de
Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

• Posada en marxa de la
mesura referida dins el
Pla pel dret a l’habitatge
2016-2025.

19-25
26-35

Consorci d’Habitatge de
Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

Analitzar les necessitats
en matèria d’habitatge
jove als districtes i barris
per poder promoure la
creació de plans territorials
d’habitatge per a joves.

• Posada en marxa de la
mesura a través del Pla
pel dret a l’habitatge
2016-2025.
• Elaboració d’un estudi
per recollir aquesta
necessitat a través
dels Punts d’Informació
Juvenil i l’Assessoria
d’habitatge compartit.

26-35

Consorci d’Habitatge
de Barcelona, Dept. de
Joventut i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Donar suport a les
persones joves amb
diversitat funcional en els
seus processos de vida
independent.

• Projecte
“Vida independent”,
subvencions i cessions
d’habitatge a entitats.

26-35

IMPD.

2017
2018
2019
2020
2021

87

Objectiu

Promoure nous models d’accés a l’habitatge (habitatge compartit,
compra parcial, masoveria…).

Núm.

Mesures

58

Coordinació entre les
oficines de l’habitatge i els
Punts d’Informació Juvenil.

59

• Assessoria d’habitatge
Coordinar les accions
compartit i campanyes de
de foment d’habitatge
la xarxa PIJ.
compartit amb les
administracions implicades. • Web per compartir
habitatge.

60

Promoure i facilitar la
creació d’unitats de
convivència mitjançant
activitats, jornades i
l’assessoria d’habitatge
compartit.

61

Programes/Projectes/
Accions

Destinataris

Referents municipals
i altres agents

• Creació d’espais de coordinació periòdics entre
les oficines d’habitatge,
els Punts d’Informació
Juvenil i l’Assessoria
d’habitatge compartit.

Professionals

Oficines d’Habitatge
de Barcelona,
Dept. de Joventut (XPIJ)
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Professionals

Dept. de Joventut (XPIJ),
Consorci d’Habitatge de
Barcelona, Generalitat
de Catalunya i Consell
Comarcal.

2017
2018
2019
2020
2021

• Market place d’habitatge
compartit.
• Accions de l’assessoria
d’habitatge compartit.
• Projecte compartits/gent
gran i joves/estudiants.

26-35

Dept. de Joventut i
Consorci d’Habitatge
de Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

Oferir informació,
assessorament i recursos
per millorar la convivència
i la resolució de conflictes
en la compartició.

• Ampliació de l’Assessoria
d’habitatge compartit.

19-25
26-35

Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

62

Potenciar i adequar la
borsa jove d’habitatge a
les necessitats dels joves
establint una reserva
adequada d’habitatges
per compartir i, a més,
crear els mecanismes per
a la recerca, captació i
intermediació entre l’oferta
i la demanda d’habitacions.

• Difusió i dinamització dels 19-25
26-35
habitatges a compartir.
• Establiment de les
unitats de convivència
i el seu seguiment.
• Reduir els requisits
d’ingressos econòmics als
joves que entrin en aquest
programa.

Dept. de Joventut
i Consorci d’Habitatge
de Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

63

Difondre la modalitat de
compra parcial.

• Fer ús del Web de
Joventut i del Web del
Consorci d’habitatge,
així com altres
campanyes o accions
comunicatives.

26-35

Consorci d’Habitatge
de Barcelona,
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

64

• Inici d’assessoraments
Incrementar el suport a la
dels Punts d’Informació
creació de cooperatives
Juvenil.
d’habitatge, especialment
les de cessió d’ús, i altres
• Posada en marxa de
iniciatives que plantegin
la mesura relacionada
noves modalitats de tinença
amb el Pla d’impuls
basades en la sostenibilitat
de l’economia social
(masoveria urbana,
i solidària 2016-2019.
cohabitatge)
• Posada en marxa de
la mesura relacionada
amb el Pla pel dret a
l’habitatge 2016-2025.
• Masoveria Urbana.
• Cohabitatge cooperatiu.

26-35

Consorci d’Habitatge de
Barcelona, Comissionat
d’Economia Cooperativa
Social i Solidària i Dept.
de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Cronograma

