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Barcelona atendrà 15.000 joves amb un Pla de Foment
de l’Ocupació Juvenil de 12 milions d’euros

»

Augmentarà la capacitat dels serveis d’atenció i acompanyament per tal d’arribar
a atendre a unes 15.000 persones joves, el que suposa pràcticament el 100% del
col·lectiu juvenil a l’atur

»

L’aportació s’incrementa un 25% respecte el que es va destinar a polítiques
d’ocupació juvenil durant el 2020, amb la col·laboració de Barcelona Activa, el
Departament de Joventut de l’Ajuntament, la Fundació Barcelona Formació
Professional, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya

»

Aquest pla d’ocupació per al jovent pretén acompanyar-los i formar-los apostant
per la digitalització i pels sectors que ofereixen més oportunitats laborals, posant
l’accent en els casos que han perdut la feina recentment o que veuen minvades
les oportunitats a conseqüència de la pandèmia

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat un nou Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil que
inclou un paquet de mesures complementàries per donar noves oportunitats laborals als més
joves, en especial aquells i aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat i que han patit
l’impacte de la Covid-19. Aquest Pla se suma a les actuacions ja previstes en el Pla per al
Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat, com a full de ruta estratègic adreçat a la millora de
l’ocupabilitat, la qualificació professional i la inserció laboral de la població jove.
El nou Pla d’Ocupació Juvenil es dirigeix a joves en situació d’atur o que estiguin en actiu però
amb una feina precària. El pressupost d’aquest Pla és de 12 milions d’euros, els quals són
aportats per Barcelona Activa, el Departament de Joventut de l’Ajuntament, la Fundació
Barcelona FP, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC). L’any 2020 es van destinar 9 milions d’euros als mateixos objectius i el nou Pla suposa
un increment de pressupost d’un 25%.
L’objectiu del Pla és acompanyar i formar als joves amb especial atenció a aquells que han
perdut la feina recentment o que han vist minvades les condicions laborals i oportunitats a
causa de la pandèmia. A més, el Pla també vol obrir el pas a les noves generacions que volen
encetar nous projectes i empreses, posant al seu abast totes les eines i recursos que ofereix
Barcelona per impulsar nous negocis.
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Diferències amb la crisi de 2008
L’actual crisi laboral és diferent a la crisi de 2008. Des de la irrupció de la Covid-19 s’ha
observat una major afectació dels ERTO, l’atur i la precarietat laboral en la població jove.
Alguns exemples de sectors més afectats són el lleure i el de l’hostaleria, que ocupen a moltes
persones joves que van ser de les primeres afectades pels ERTO. També s’han produït bretxes
de gènere i en clau digital entre el jovent, que han fet palesa la necessitat d’incorporar noves
eines i programes per millorar les seves competències digitals, amb un nou enfocament basat
en l’equitat i la proximitat, per aprofitar les noves oportunitats laborals.
Segons les dades del darrer trimestre de l’any 2020, la taxa d’atur juvenil (població dels 16 a 24
anys) és del 29,9%, més del doble de la mitjana de la ciutat, 12,6%. A Barcelona, la taxa d’atur
juvenil és més baixa que la de Catalunya (38,1%), i la d’Espanya (40,1%). Pel que fa a l’atur
registrat en les persones de fins a 35 anys, a Barcelona s’ha incrementat en més d’un 50%
respecte al 2019, per sobre de la mitjana que se situa al 35,9%. En el darrer any, l’atur juvenil a
la ciutat s’ha incrementat en un 53,8%, arribant a les 14.890 persones, i la franja d’edat que
concentra l’increment percentual d’atur més alt és la de menors de 25 anys (54,2%), registrantse també una caiguda de la contractació en la població de joves entre 16 i 29 anys.
Precisament, el nou Pla permetrà atendre uns 15.000 joves a través del conjunt de programes i
serveis que contempla, el que suposa un volum de persones que pràcticament equival al total
d’aturats i aturades joves registrats a la ciutat.

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades.

D’altra banda, pel que fa a l’emprenedoria, el 2019, el 39% dels nous emprenedors i
emprenedores de la província de Barcelona són persones joves (un 9% de 18 a 24 anys, i un
30% de 25 a 34 anys). Aquest percentatge és del 40% en el cas de Catalunya. (Font: Global
Entrepreneurship Monitor 2019, Informe Executiu Catalunya 2019/20).
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Mesures principals del Pla d’Ocupació Juvenil
El nou Pla d’Ocupació Juvenil defineix un paquet de mesures a curt, mig i llarg termini,
adreçades a millorar la qualificació professional i la inserció de la població jove amb línies
d’actuació noves, adaptades a la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques, o bé,
reforçant programes i línies ja existents. Per frenar l’atur i la precarietat, el Pla vetlla pel
manteniment de l’ocupació a la ciutat dins dels plans de reactivació econòmica i l’aposta per
sectors estratègics de futur, com el tecnològic o digital, que són els que poden ajudar a crear
ocupació de qualitat a Barcelona. Les línies i mesures principals són:
•

Reforç de l’acompanyament, l’assessorament i l’orientació

És prioritari incidir en l’acompanyament i l’orientació professional a les persones joves fins als
30 anys, per tal de facilitar la transició estudis–treball i per accedir al món laboral. Per això es
reforçaran tota mena de programes d’atenció, com és la creació de diferents dispositius al
serveis Infojove (Pla B, i el Club de la feina), així com el servei “Aquí t’escoltem”, que s’ampliarà
amb un nou punt al districte de l’Eixample i es fomentaran els tallers de capacitació,
autoconeixement i habilitats personals.
A Barcelona la desigualtat territorial en matèria d’ocupació juvenil i les diferències entre barris i
districtes poden ser, en alguns casos, molt rellevants. Aquesta realitat, incrementada arran de
la pandèmia, obliga a continuar reforçant l’estratègia de territorialització que ja es venia
impulsant des de fa uns anys en el marc del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de
Qualitat. S’impulsaran programes de subvencions que contribueixin a reactivar l’economia de
proximitat dels barris i es reforçaran els dispositius InfoJove per acompanyar als joves en noves
alternatives formatives o d’ocupació.
•

El foment de la formació, les competències digitals i els idiomes

La formació i capacitació professional són una de les prioritats del Pla d’Ocupació Juvenil. En
aquests moments encara es fa més necessari impulsar i reforçar actuacions en aquesta línia, ja
que són un element clau de millora de l’ocupabilitat de les persones joves.
En el context actual i amb el confinament de la població s’ha fet evident la necessitat de millorar
la capacitació digital per garantir una igualtat real d’oportunitats laborals, d’accés a recursos
ocupacionals, i adaptar-se millor a un món laboral amb una digitalització creixent en tots els
sectors i ocupacions.
Les actuacions prioritàries són la digitalització de serveis d’assessorament, formació i
acompanyament; així com la difusió i el reforç en programes de capacitació digital. Dins del Pla
s’inclouen més accions de formació a mida, presencials -en la mesura del possible-, i online
des del Cibernàrium de Barcelona Activa, i amb reserva de places específicament per a joves a
les aules virtuals.
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El coneixement d’idiomes és també clau i un dels punts que es potenciarà a través d’aquest
Pla. Per això es definiran programes de suport a l’aprenentatge, perfeccionament i
certificacions oficials en llengües, com l’anglès, el xinès o el rus.

•

El foment de la contractació i l’emprenedoria

Una de les prioritats en el context actual és poder recuperar l’ocupació i la contractació,
especialment malmeses en el col·lectiu de persones joves. Les actuacions incloses dins del Pla
van des d’un paquet d’unes 150 contractacions directes de joves a través de Projectes Integrals
amb Contractació, fins a programes de mentoria destinats exclusivament a menors de 35 anys,
i també el programa Crea Feina Barcelona, a través del qual s’atorgaran subvencions per a la
contractació de joves a empreses afectades per la crisi econòmica.
També se celebrarà la 3a edició del Saló de l’Ocupació, per mostrar els serveis i les
orientacions que incentiven la voluntat d’emprendre entre els més joves, amb recursos per obrir
noves línies de negoci i cercar finançament.
•

Atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat i de precarietat

L’actual situació té un impacte més negatiu en aquells col·lectius especialment vulnerables, fent
paleses les desigualtats socials existents dins de la joventut també en l’accés als recursos i a
trajectòries laborals d’èxit. Una prioritat del Pla és reforçar tots aquells instruments i serveis
orientats a joves que tenen dificultats i necessitats especials per accedir o mantenir-se al món
laboral, com joves sense experiència prèvia, o afectats per la Covid-19, entre d’altres.
S’ampliarà el servei d’atenció laboral a joves amb malestar psicològic, es reforçaran els
projectes d’atenció a la vulnerabilitat i es crearà la Taula de Noves Oportunitats entre les
diferents entitats i agents del sistema (Barcelona Activa, Departament de Joventut, SOC i
Consorci d’Educació).
Amb el suport de la 3a tinència d’alcaldia, com a responsable d'innovació digital, es garantirà
l’accés de la gent jove a tauletes electròniques perquè puguin fer-ne ús en condicions
d’igualtat, atesa la importància d’aquests dispositius per formar-se i accedir a ofertes i recursos
de feina, la qual cosa també contribuirà a reduir la bretxa digital i les desigualtats que afecten a
aquests col·lectius.
•

I unes condicions laborals dignes

Abans de la pandèmia un dels principals reptes era el d’aconseguir un mercat laboral en
condicions dignes per al col·lectiu de persones joves. Tot i que la prioritat principal del Pla és
ajudar a recuperar l’ocupació, també és important que aquesta sigui de qualitat, amb sous
dignes i una menor precarietat.
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Per això, també s’afavorirà la incorporació del col·lectiu jove a les clàusules socials, es
continuaran reforçant els Punts de Defensa de Drets Laborals i es crearan cicles sobre drets
laborals i sectors específics a través de l’assessoria jurídica del Departament de Joventut.
Darreres PERFIL
dadesDEde
l’aturREGISTRAT
juvenil aJUVENIL
Barcelona. Gener 2021
L'ATUR
Barcelona. Gener 2021
Atur registrat total ciutat
Atur juvenil (<30anys)

Nombre
96227
15700

% s/total atur juvenil
-

Nacionalitat estrangera

4282

27,3%

Sexe:
Homes
Dones

7939
7761

50,6%
49,4%

848

2.330

5,4%
62,1%
17,7%
14,8%

6032
6563
3105

38,4%
41,8%
19,8%

Estudis:
Primaris o sense
Educació general
FP-Tècnics
Universitaris
Durada:
Fins a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
Més de 12 mesos

9.750
2.772

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la
Generalitat de Catalunya.

Elaboració del nou Pla d’Ocupació juvenil
L’Ajuntament de Barcelona ha treballat conjuntament en l’elaboració d’aquest Pla, en el marc
de l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona, comptant amb diferents actors de la ciutat, com el
Consell de la Joventut de Barcelona, Avalot, Acció Jove i les organitzacions juvenils de
diversos agents econòmics i també altres administracions, com el Servei d’Ocupació de
Catalunya. Els treballs que es deriven del Pla també estan oberts a incorporar noves visions
d'altres agents que puguin tenir una implicació determinant, com per exemple els col·lectius de
joves empresaris.
A més, el Pla s’ha elaborat tenint en compte els punts d’educació de qualitat i treball decent i
creixement econòmic corresponents a l’Agenda 2030.
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