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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 7.Generar oportunitats per a les persones joves des de la igualtat i apoderar-les per tal que tinguin un paper protagonista en el 

seu desenvolupament 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En les darreres dècades el canvi social accelerat que s'ha produït en les societats occidentals ha tocat de ple la manera com les persones viuen 
cadascuna de les etapes que conformen el cicle de vida. Els canvis en el model productiu i les relacions laborals, la consolidació i posterior erosió dels 
estats del benestar, els canvis culturals i de valors i les transformacions tecnològiques són exemples dels processos que han impactat directament en 
la quotidianitat dels individus. La joventut ha estat una de les etapes més directament afectades per aquests canvis, en bona part pel fet que les noves 
generacions, per la seva vulnerabilitat i/o dinamisme, tendeixen a ser protagonistes de les transformacions socials. En aquest context històric, la 
joventut ja no esdevé una etapa de la vida relativament curta, en què la transició a la vida adulta es produeix de manera lineal i d'acord amb un número 
limitat de "camins" a seguir. Avui la joventut ha tendit a eixamplar-se (es diu que ja no és només un moment de transició sinó una etapa central del 
cicle de vida); a fer-se menys lineal i directa; i a multiplicar les trajectòries que els i les joves tendeixen a seguir. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu és el jovent de Catalunya (persones de 16 a 29 anys) el qual representava l'any 2018 el 14,3 % de la població de Catalunya. 

Descripció detallada de la necessitat: 
Segons dades de l'Enquesta a la Joventut de Catalunya de 2017 (EJC17), el principal problema de caràcter colꞏlectiu pels joves té a veure amb les 
relacions entre Catalunya i Espanya (43,2%), el segon i a força distància és la manca d'oportunitats laborals (30,1%), el tercer la insatisfacció política 
(21,0%), la corrupció (17,7%) i la crisi econòmica amb (16,6%). Per tant, els aspectes que més preocupen tenen una clara dimensió política i 
reflecteixen el context social i polític actual. 
Les principals transformacions i nous fenòmens que afecten la situació de la joventut a Catalunya són: 
- Millores en les taxes d'atur i ocupació, però manteniment de la precarietat laboral i de la sobrequalifició. 
- Millora de la taxa emancipació domiciliar que no acaba de consolidar-se, malgrat la millora en l'ocupació. Problemàtiques en l'accés a l'habitatge - 
Emigració jove a l'estranger, tot i que no és un volum important, sí que té un valor simbòlic rellevant, a nivell social. 
Les dades de l'EJC17 posen de relleu la interrelació entre els diferents àmbits de vida de les persones joves i el cicle de vida i que l'edat condiciona 
molt la situació en què es troben les persones joves. 
L'anàlisi de les trajectòries juvenils evidencia la important diversitat en les maneres com les persones transiten per la joventut (i la necessitat de 
polítiques adaptades als contextos/necessitats). Destaca amb força, tot i que no es tracta d'una novetat, el gran pes que té la transició educativa a 
l'hora de condicionar la resta de transicions que seguirà l'individu, les seves condicions materials d'existència i la seva situació en relació a la resta 
d'àmbits esmentats al paràgraf anterior. El fet d'assolir o no estudis superiors té un impacte gran sobre la situació i les oportunitats de les persones 
joves en una àmplia diversitat d'aspectes, des del risc de pobresa, l'estat de salut, la satisfacció amb la vida o la implicació social i política. 
En les desigualtats en la situació de la joventut les desigualtats "de partida" continuen tenint un pes fonamental. El lloc de naixement i l'origen social 
apareixen com les dues variables que determinen amb més força les oportunitats de les persones joves en la Catalunya actual. No obstant això, en 
termes generals les dones joves continuen tenint un seguit de desavantatges i vivint situacions marcades per la desigualtat respecte els homes joves. 
Les dades de l'EJC17 també permeten constatar la importància de les polítiques públiques per incidir i millorar les trajectòries de les persones joves. 

Marc regulador del programa: 
Entre les normatives més rellevants destaquen la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, la qual té com a objectius, entre d'altres, 
l'ordenació de les polítiques de joventut ,l'emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut i el desplegament d'una xarxa d'equipaments i 
serveis per a la joventut. D'altra banda, l'any 2010 marca un punt d'inflexió en les polítiques de joventut donat que s'inicia el nou Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020. 
 

Missió 
Millorar les condicions de vida dels joves, sobretot en l'àmbit de l'ocupació, l'habitatge, l'educació, la salut, el lleure i la formació per tal d'afavorir que 
els joves puguin emancipar-se i viure la seva vida amb plena autonomia, i que la seva formació i qualitat de vida els permeti ser persones 
compromeses amb la societat, i així contribuir en la creació d'una societat millor, més justa, més cohesionada, més democràtica i menys violenta. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Facilitar l'emancipació i la realització del projecte de vida de les persones joves. (OE7.1) 
 1. Mantenir en 44 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació i ocupació dels joves. 
 2. Assolir fins a 145.000 joves inscrits al programa garantia juvenil entre els joves a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació. 
 3. Donar resposta als solꞏlicitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove. 
ꞏ Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar i impulsar la participació activa de 
les persones joves. (OE7.2) 
 1. Mantenir en 1.500 la participació de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció dels participants. 
 2. Assolir fins a 7.650 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure. 
 3. Assolir fins a 362.000 pernoctacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. 
 4. Convocar dues trobada d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove. 
ꞏ Vetllar per l'equitat de les polítiques de joventut en colꞏlaboració amb els diversos agents i recursos del conjunt del territori. (OE7.3) 
 1. Incrementar fins a 627 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut. 
 2. Mantenir el suport als Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut. 
ꞏ Promoure i impulsar la formació i transferència de coneixement sobre la joventut. (OE7.4) 
 1. Incrementar fins a 669.591 el nombre de visites a la web "Jove.Cat". 
 2. Dedicar el Fòrum d'estudis de Lleida a la recerca, reflexió i debat sobre les problemàtiques més urgents pels joves de Catalunya avui. 
 3. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'instalꞏlacions juvenils Nombre OE7.4 530,00 536,00 553,00 541,00

2. Oficines joves en funcionament (XNEJ) Nombre OE7.1 42,00 44,00 44,00 44,00

3. Participants en els cursos de formació per a tècnics i regidors 
de joventut 

Nombre OE7.3 1.054,00 971,00 1.200,00 1.200,00

4. Nombre de tècnics de joventut al territori com a indicador de 
xarxa en les polítiques de joventut en el món local 

Nombre OE7.3 815,00 811,00 815,00 815,00

5. Nombre de joves que formen part del programa Garantia 
Juvenil 

Nombre OE7.1 111.530,00 143.000,00 145.000,00 145.000,00

6. Activitats d'entitats i associacions juvenils notificades a la 
DGJ 

Nombre OE7.1 8.819,00 10.069,00 7.500,00 10.100,00

7. Nombre de monitors, caps i responsables juvenils Nombre OE7.2 56.945,00 63.788,00 45.000,00 64.000,00

8. Participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure Nombre OE7.1 414.953,00 465.219,00 340.000,00 466.000,00

9. Nombre de titulars del carnet jove Nombre OE7.1 549.992,00 558.692,00 560.000,00 560.000,00

10. Jornades de formació impartides pel CNJC Nombre OE7.2 11,00 37,00 10,00 10,00

11. Tiratge del Debat Juvenil del CNJC Nombre OE7.4 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00

12. Participants als camps de treball juvenil Nombre OE7.2 1.588,00 1.472,00 1.500,00 1.500,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 10.354.938,59
2 Despeses corrents de béns i serveis 10.696.884,53
3 Despeses financeres 32.640,00
4 Transferències corrents 12.411.174,13
6 Inversions reals 622.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 34.117.637,25
 

Llocs de treball pressupostats del programa 299
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE09. Direcció General de Joventut Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Facilitar l'emancipació i la realització del projecte de vida de les persones joves. (OE7.1) 
 1. Mantenir en 44 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació i ocupació dels joves. 
 2. Assolir fins a 145.000 joves inscrits al programa garantia juvenil entre els joves a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació. 
ꞏ Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar i impulsar la participació activa de 
les persones joves. (OE7.2) 
 1. Mantenir en 1.500 la participació de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció dels participants. 
 2. Assolir fins a 7.650 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure. 
ꞏ Vetllar per l'equitat de les polítiques de joventut en colꞏlaboració amb els diversos agents i recursos del conjunt del territori. (OE7.3) 
 1. Incrementar fins a 571 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut. 
 2. Mantenir el suport als Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut. 
ꞏ Promoure i impulsar la formació i transferència de coneixement sobre la joventut. (OE7.4) 
 1. Incrementar fins a 669.591 el nombre de visites a la web "Jove.Cat". 
 2. Dedicar el Fòrum d'estudis de Lleida a la recerca, reflexió i debat sobre les problemàtiques més urgents pels joves de Catalunya avui. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de joves atesos a les Oficines joves Nombre OE7.1 363.104,00 349.244,00 400.000,00 400.000,00

2. Nombre d'assistents al Fòrum d'estudis de Lleida Nombre OE7.4 0,00 104,00 100,00 120,00

3. Nombre de títols de director/monitor en activitats de lleure per 
a joves 

Nombre OE7.2 7.517,00 7.584,00 6.500,00 7.650,00

4. Nombre d'ajuntaments que reben finançament per al 
desplegament de projectes en el marc dels plans locals de 
joventut 

Nombre OE7.3 553,00 561,00 571,00 627,00

5. Nombre d'ens locals supramunicipals que reben finançament 
per al desplegament de polítiques de joventut 

Nombre OE7.3 41,00 41,00 42,00 43,00

6. Visites al web jove.cat 
En 

milers 
OE7.4 586.525,00 625.410,00 662.460,00 669.591,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Disseny del Pla d'actuació de polítiques de joventut 2017-2020. 
2. Gestionar les oficines de la Xarxa Nacional Emancipació Juvenil. 
3. Suport a l'Oficina jove de Treball a Barcelona, Xarxes Oficines Joves. 
4. Dur a terme els Camps de treball i desenvolupar la formació d'educadors en el lleure. 
5. Transferir recursos a l'Agència Catalana de la Joventut i al Consell Nacional de la Joventut. 
6. Gestionar i donar suport a les entitats juvenils que donen serveis a la joventut. 
7. Gestionar i donar suport als ens locals que dins del marc del PNJ elaboren projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut. 
8. Assessorament i formació als tècnics de joventut. 
9. Colꞏlaborar en l'organització dels estands informatius a nivell territorial a diferents fires i certàmens adreçats als joves. 

10. Fer el seguiment del funcionament i activitats als diferents terrenys d'acampada dels que es titular la DGJ. 
11. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock. 
12. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural. 
13. Fer el seguiment del funcionament i estat de legalització de les diferents instalꞏlacions juvenils a Catalunya. 
14. Organitzar la reunió anual del Fòrum d'estudis i debats juvenils a la ciutat de Lleida. 
15. Divulgar entre els professionals del món de la joventut els principals estudis i treballs de recerca que afecten als joves. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 861.079,18
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 16.931.558,13
6 Inversions reals 12.000,00
7 Transferències de capital 610.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 18.414.637,31
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7900. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar i impulsar la participació activa de 
les persones joves. (OE7.2) 
 4. Convocar dues trobada d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove. 
ꞏ Promoure i impulsar la formació i transferència de coneixement sobre la joventut. (OE7.4) 
 3. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Visites al conjunt de pàgines web del CNJC Nombre OE7.4 380.000,00 374.649,00 380.000,00 380.000,00

2. Representants externs del CNJC a nivell internacional Nombre OE7.2 2,00 2,00 2,00 2,00

3. Nombre de trobades d’entitats en el marc del Triangle Jove Nombre OE7.2 1,00 2,00 1,00 2,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dur a terme les Àgora Jove com a espais de generar discurs crític i propositiu amb i per les entitats i potenciar el debat juvenil. 
2. Realitzar campanyes temàtiques de conscienciació de cara a l'opinió pública. 
3. Donar suport a les iniciatives de foment de l'associacionisme en el territori. 
4. Fer el seguiment dels Plans, lleis, acords i projectes relacionats amb polítiques de joventut (PNJCat, llei polítiques joventut). 
5. Estendre la xarxa de consells locals als tres territoris de la Fundació Triangle Jove. 
6. Difondre l'activitat del CNJC així com de les seves entitats membres, promovent la seva web i altres eines de difusió. 
7. Participar en espais, projectes i/o comissions que tinguin a veure amb temes i polítiques que afecten a la Joventut. 
8. Portar a terme el concurs per finançar projectes de les entitats en diferents àmbits socials amb  l'1% del pressupost del CNJC. 
9. Treballar la representativitat i la pluralitat del CNJC, amb el grup de treball de nova ciutadania i amb entitats d'immigrants. 

10. Oferir tallers formatius a les entitats i joves sobre models alternatius d'habitatge, violències masclistes i altres temes. 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 292.500,96
2 Despeses corrents de béns i serveis 151.793,04
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 10.316,00
6 Inversions reals 210.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 664.610,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 9


