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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 4.Promoure polítiques preventives i d'inclusió social per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els impactes de la crisi financera, econòmica i social han fet emergir situacions precàries i han provocat que antics factors d'exclusió social, s'hagin 
superposat contingències biogràfiques afectant de manera transversal sectors significatius de la població. Aquesta realitat ha generat una forta pressió 
als serveis socials i a les polítiques socials. Tanmateix, malgrat el sobrevingut context, no es poden obviar determinats factors estructurals que afecten 
a la nostra societat en la generació de desigualtats socials, risc de pobresa i d'exclusió social. La flexibilització i precarització del mercat de treball, els 
canvis en l'estructura tradicional de la família que han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran 
que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, són fenòmens que requereixen un mirada global, 
comunitària i estructural. 
 

Població objectiu: 
Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que 
pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La conjuntura econòmica dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de les població catalana. A Catalunya, la proporció de 
persones a Catalunya en risc a la pobresa ha passat del 19,2%, l'any 2010, al 21,3% l'any 2018 (18,4% en els homes, 24,1% en les dones). Per grups 
d'edat, el risc de pobresa presenta més incidència en els menors de 16 anys, grup on la taxa assoleix el 28,0%, mig punt menys que l'any anterior i 6,7 
punts per sobre de la del conjunt de Catalunya. 
La relació amb l'activitat és un dels factors que més impacte en el risc de pobresa. L'any 2018 les persones aturades presentaven un risc de pobresa 
del 40,3% mentre que el risc de pobresa en el treball es va situar en el 15,0%. Si ens fixem amb el risc a la pobresa i els nivells d'instrucció, observem 
com la taxa de risc per a les persones amb formació superior és 10,2 punts percentuals inferior a la taxa general, amb un 9,7% de risc de pobresa. En 
canvi, els nivells de formació primària o inferior se situaven en 9,1 punts per sobre de la taxa del conjunt de la població amb un risc del 29,0%. 
Els ajuts socials tenen impacte molt significatiu en la reducció de la pobresa ja que la taxa de risc de pobresa abans de totes les transferències socials 
s'enfila fins al 41,0%. Si es calcula la taxa després de pensions i abans de les transferències socials, aquesta es redueix fins al 25,7%. Si a les 
pensions hi sumem la resta de transferències socials, la taxa se situa en l'esmentat 21,3%. Això implica que les pensions tenen un efecte reductor de 
15,3 punts percentuals, i, la resta de transferències socials, 4,4 punts d'efecte reductor. En total, doncs, les pensions i les transferències socials 
redueixen el risc de pobresa en 19,7 punts percentuals. 
La taxa AROPE  explora, a banda del risc a la pobresa, les privacions materials i la intensitat laboral. L'any 2018, la taxa AROPE es va situar en el 
24,7% a Catalunya, el mateix valor que l'any 2010. Si posem el focus en les dues variables restants, a banda de la taxa de risc de pobresa, que 
conformen la taxa AROPE, observem com la baixa intensitat de treball es situa en el 5,8% i la privació material severa en el 6,5%. 
D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden vulnerabilitzar les persones de manera singular erosionant i dificultant la seva integració 
social. És el cas de les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA que requereixen tractament sanitari i que, a banda de la 
complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia  i d'integració social. Cal per tant, un abordatge integral d'aquests colꞏlectius que inclogui 
aspectes sanitaris, psicològics i socials. També les diferents etapes biogràfiques poden presentar moments o contingències que vulnerabilitzin les 
persones. Esdevé, per tant imprescindible enfocar el problema de la pobresa, d'una banda, des de diferents vessants, de l'altra, des d'una perspectiva 
comunitària i social. No es tracta únicament d'assegurar uns ingressos mínims, sinó d'assegurar també la disponibilitat d'una llar, de facilitar la igualtat 
d'oportunitats en la infància per tal d'evitar el fracàs escolar dels nens/es i joves amb menys recursos econòmics i de potenciar, mitjançant la 
intervenció social, l'existència de xarxes de suport de proximitat que ajudin a les persones i les famílies a superar les situacions de necessitat. 
 

Marc regulador del programa: 
En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria de serveis socials, el programa s'emmarca en la 
llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic que garanteix ingressos 
econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC) i la Llei 14/2017, de 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a 
les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa. 
 
Missió 
Promoure el benestar integral i preservar l'autonomia de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant serveis i 
recursos específics que els permetin millorar la seva integració familiar, social i comunitària. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la coherència i l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.1) 
 1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar. 
 2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives. 
 3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques. 
 4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives. 

 
5. Mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes o perceptors d'altres ajuts estatals, més grans de 65 anys o no activables 

laboralment, a rebre l'RGC. 

 
6. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació 

d'acord amb els requisits establerts legalment. 
ꞏ Enfortir l'atenció primària de serveis socials amb la millora de la coordinació, reforç i colꞏlaboració dels equips dels serveis socials bàsics amb els 
especialitzats dels diferents àmbits (OE4.2) 

 
1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit 

dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%). 
 2. Assolir 7 iniciatives de coordinació entre els SSB i SSE dels diferents àmbits. 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 
 1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències. 
 2. Mantenir el nivell d'atenció en l’àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
 4. Incrementar fins a 900 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats. 
 5. Assolir fins el 92% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents. 
 6. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 60%. 
 7. Assolir un 40% de participació de les famílies dels usuraris atesos al programa de rehabilitació. 
 8. Assolir atendre fins a 150 joves en situació de vulnerabilitat als pisos gestionats pel CSSBCN. 
 9. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. 

 
10. Assolir el nombre de 7.200 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el 

curs o durant l'estiu. 

 
11. Assolir el nombre de 1.340 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de 

vacances escolars d'estiu. 
 12. Mantenir el suport als ens locals i les entitats mitjançant actuacions en matèria de serveis socials. 
ꞏ Impulsar la inclusió social i comunitària, mitjançant polítiques preventives (OE4.4) 
 1. Assolir 82 programes comunitaris. 
 2. Assolir 52 Plans Locals d'Inclusió Social. 
 3. Assolir 44.500 usuaris dels punts Omnia. 
 4. Incrementar fins a 23 el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG). 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'hores de Serveis d'Ajuda a Domicili per risc social 
(SAD SOCIAL) finançades mitjançant contracte programa amb 
els ens locals 

Nombre OE4.2 
2.533.093,2

3
2.513.346,9

4
2.600.000,0

0 
2.599.139,1

5

2. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per 
determinats colꞏlectius 

Nombre OE4.1 16.429,00 15.061,00 15.400,00 14.100,00

3. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no 
contributives 

Nombre OE4.1 44.927,00 46.467,00 45.444,00 50.700,00

4. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques Nombre OE4.1 1.101,00 1.112,00 1.100,00 1.100,00

5. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia Nombre OE4.1 16,00 10,00 10,00 8,00

6. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI Nombre OE4.1 769,00 653,00 649,00 580,00

7. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació Nombre OE4.1 32.275,00 33.075,00 32.970,00 34.868,00

8. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa Nombre OE4.1 26.431,00 26.601,00 25.991,00 27.397,00

9. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent Nombre OE4.1 13.355,00 11.905,00 12.043,00 11.100,00

10. Beneficiaris de prestacions per a joves ex tutelats segons la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic 

Nombre OE4.1 1.097,00 1.415,00 2.355,00 3.600,00

11. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en 
treball social i educació social) 

Nombre OE4.2 2.545,00 2.693,00 2.705,00 2.763,00

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 192.242,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 64.346.309,08
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 278.712.979,64
6 Inversions reals 3.203.003,05
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 346.454.533,77
 

Llocs de treball pressupostats del programa 5
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 
 9. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de programes relacionats amb la inclusió social i la 
lluita contra la pobresa 

Nombre OE4.3 27,00 27,00 28,00 36,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar els programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 200.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 13.709.319,38
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 13.909.319,38
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la coherència i l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.1) 

 
6. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació 

d'acord amb els requisits establerts legalment. 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 
 4. Incrementar fins a 900 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport 
als joves tutelats i ex tutelats 

Nombre OE4.3 2.398,00 3.490,00 2.800,00 4.800,00

2. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves 
Tutelats i Ex tutelats 

Nombre OE4.3 359,00 669,00 550,00 900,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Serveis i programes d'emancipació a la vida adulta dels/de les joves tutelats i ex tutelats. 
2. Prestació per a joves ex tutelats/ades ( Llei 13/2006, Decret 123/2007). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 36.702.495,77
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 14.714.189,88
6 Inversions reals 80.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 51.496.685,65
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE09. Direcció General de Joventut Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 

 
10. Assolir el nombre de 7.200 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el 

curs o durant l'estiu. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a 
les activitats de lleure de la DGJ 

Nombre OE4.3 7.141,00 6.942,00 7.200,00 7.200,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferir recursos a l'Agència de Joventut de Catalunya per la gestió les activitats de la xarxa d'albergs de joventut. 
2. Transferir recursos a les principals entitats d'educació en el lleure. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.600.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.600.000,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar la inclusió social i comunitària, mitjançant polítiques preventives (OE4.4) 
 1. Assolir 82 programes comunitaris. 
 2. Assolir 52 Plans Locals d'Inclusió Social. 
 3. Assolir 44.500 usuaris dels punts Omnia. 
 4. Incrementar fins a 23 el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG). 
 5. Assolir la realització de 4.831 activitats pròpies realitzades als equipaments cívics adscrits a la DGACC. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de punts Òmnia Nombre OE4.4 113,00 113,00 113,00 113,00

2. Nombre de Programes Comunitaris Nombre OE4.4 82,00 82,00 82,00 82,00

3. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano Nombre OE4.4 17,00 19,00 21,00 23,00

4. Nombre d'usuaris del projecte Omnia Nombre OE4.4 40.973,00 46.699,00 44.500,00 44.500,00

5. Nombre de plans locals d'inclusió local Nombre OE4.4 48,00 49,00 52,00 52,00

6. Nombre d'activitats pròpies realitzades en equipaments cívics 
de la DGACC 

Nombre OE4.4 4.663,00 3.356,00 4.831,00 4.831,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Oferir un servei de mediació per a la població gitana a Catalunya. 
2. Gestionar un servei destinat a la inserció social i laboral mitjançant el Programa Omnia. 
  
  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es poden consultar les memòries d’encàrrec del programa 317 de l’agrupació de la 

Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda, i de l’agrupació d’Empresa i Coneixement. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 22.695.603,53
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 8.963.692,81
6 Inversions reals 3.123.003,05
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 34.782.299,39
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



 

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

640 

 

AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit. Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 
 1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències. 
 2. Mantenir el nivell d'atenció en l’àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental Nombre OE4.3 988,00 1.003,00 988,00 988,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions. 
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de solꞏlicitud de prestacions. 
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió. 
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 392.132,40
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 22.737.416,66
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 23.129.549,06
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE18. Direcció General de Serveis Socials Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Enfortir l'atenció primària de serveis socials amb la millora de la coordinació, reforç i colꞏlaboració dels equips dels serveis socials bàsics amb els 
especialitzats dels diferents àmbits (OE4.2) 

 
1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit 

dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%). 
 2. Assolir 4 iniciatives de coordinació entre els SSB i SSE dels diferents àmbits. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'experiències pilot d'integració sociosanitària Nombre OE4.2  4,00 7,00

2. Nombre d'ens locals que han rebut finançament destinat als 
Equips Bàsics d'Atenció Social mitjançant contracte programa 

Nombre OE4.2 104,00 105,00 105,00 106,00

3. Nombre d'ens locals que han rebut finançament destinat a 
Ajuts d'Urgència Social (AUS) mitjançant contracte programa 

Nombre OE4.2 105,00 105,00 106,00 107,00

4. Nombre d'ens locals que fan servir el sistema de cribatge 
SSM (Self Sufficiency Matrix) 

Nombre OE4.2 0,00 0,00 20,00 40,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1.  Dissenyar una estratègia integral d'atenció a les persones en situació de sensellarisme. 
2. Promoure i desenvolupar el nou Model de Serveis Socials Bàsics a les àrees bàsiques de serveis socials. 
3. Colꞏlaborar en l'elaboració d'una eina de diagnòstic social comuna a totes les àrees bàsiques de serveis socials. 
4. Impulsar la coordinació entre el departament i els ens locals en l'àmbit dels serveis socials mitjançant els contractes programa. 
5. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 423.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 103.201.192,88
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 103.624.192,88
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE19. Direcció General de Prestacions Socials Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la coherència i l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.1) 
 1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar. 
 2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives. 
 3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques. 
 4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives. 

 
5. Mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes o perceptors d'altres ajuts estatals, més grans de 65 anys o no activables 

laboralment, a rebre l'RGC. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de serveis de Club Social per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental 

Nombre OE4.3 59,00 56,00 59,00 59,00

2. Nombre de persones beneficiàries de prestacions estatals 
amb les rendes més baixes que reben l'RGC 

Nombre OE4.1 44.668,00 46.882,00 750,00 51.310,00

3. Places en centres d'acolliment residencial d'atenció a les 
drogodependències 

Nombre OE4.3 532,00 546,00 565,00 532,00

4. Places en centres d'acolliment residencial per a persones 
amb VIH-SIDA 

Nombre OE4.3 152,00 152,00 152,00 152,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions. 
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de solꞏlicitud de prestacions. 
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió. 
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 114.846.487,41
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 114.846.487,41
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE20. Secretaria d'Afers Socials i Famílies Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 
 12. Mantenir el suport als ens locals i les entitats mitjançant actuacions en matèria de serveis socials. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Actuacions de suport als ens locals i entitats finançades en 
l'àmbit dels serveis socials 

Nombre OE4.3   6,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar les actuacions de suport als ens locals i entitats en l'àmbit dels serveis socials. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.000.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.000.000,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7940. Agència Catalana de la Joventut Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 

 
11. Assolir el nombre de 1.340 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de 

vacances escolars d'estiu. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a 
les activitats de lleure de l'ACJ 

Nombre OE4.3 1.313,00 1.336,00 1.350,00 1.340,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Organitzar i gestionar les estades de lleure educatiu. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.986.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.986.000,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als colꞏlectius més vulnerables (OE4.3) 
 5. Assolir fins el 92% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents. 
 6. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 60%. 
 7. Assolir un 40% de participació de les famílies dels usuraris atesos al programa de rehabilitació. 
 8. Assolir atendre fins a 150 joves en situació de vulnerabilitat als pisos gestionats pel CSSBCN. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'estades ocupades en comunitat terapèutica 
per a drogodependents del CSSB 

% OE4.3 100,00 100,00 90,00 92,00

2. Percentatge d'usuaris finalitzen el programa de rehabilitació a 
la comunitat terapèutica del CSSB 

% OE4.3 54,00 42,30 55,00 60,00

3. Percentatge de famílies dels usuaris que participen en els 
programes de rehabilitació de la comunitat terapèutica 
gestionada pel CSSB 

% OE4.3 37,00 39,00 40,00 40,00

4. Nombre de places per a joves en situació de vulnerabilitat en 
els pisos gestionats pel CSSB 

Nombre OE4.3 55,00 100,00 63,00 100,00

5. Nombre de joves atesos als pisos per a joves en situació de 
vulnerabilitat gestionats pel CSSB 

Nombre OE4.3 111,00 156,00 75,00 150,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Proporcionar allotjament i convivència a les persones drogodependents ateses pels centres d'atenció a la salut de Barcelona. 
2. Facilitar l'ús dels serveis mèdics, suport sanitari i activitats diverses per a la higiene diària. 
3. Oferir activitats per a la reinserció social i laboral de les persones drogodependents. 
4. Seguiment individual del procés de rehabilitació, teràpia individual i grupal i prevenció secundària dels drogodependents. 
5. Proporcionar assessorament i atenció als familiars de persones drogodependents implicant-los en el tractament. 
6. Atendre  joves en situació de vulnerabilitat proporcionant allotjament i accés als programes socials 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 192.242,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.947.077,38
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.139.319,38
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 5
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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 6.Prioritzar polítiques que garanteixin els drets dels infants i els adolescents en tots el àmbits. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En un context de profunds canvis socioeconòmics i culturals com l'actual, l'atenció a la infància i l'adolescència esdevé un dels eixos centrals de les 
polítiques socials dels països occidentals més avançats. Així, es configura com una prioritat la promoció del benestar dels infants i els adolescents per 
tal de contribuir al seu desenvolupament integral, especialment en els casos en què els entorns sociofamiliars són de risc greu per els infants i 
adolescents així com la seva protecció. També ha esdevingut una prioritat atendre l'emergència i la protecció dels infants i joves migrants arribats a 
Catalunya sense referents familiars. A Catalunya aquest objectiu passa per l'abordatge de tres eixos de necessitat: vetllar per la protecció de les 
persones menors d'edat i la prevenció de les situacions de risc; l'establiment de mecanismes de representativitat i participació dels infants i 
adolescents en tant que ciutadans, i impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida. 
 

Població objectiu: 
D'una banda, pel què fa al coneixement social dels drets dels infants i del seu exercici, la població diana són tots els infants i adolescents de 
Catalunya, menors de 18 anys. D'altra banda, la població objectiu del programa és el conjunt d'infants i adolescents menors d'edat (que no han fet els 
18 anys) en situació de risc de desprotecció infantil o de desemparament / tutela de l'administració, així com els joves menors d'edat estrangers 
nouvinguts i no acompanyats. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Problemes com l'atur de llarga durada, la conciliació del treball i la vida familiar, la precarietat laboral o el retrocés de l'Estat del Benestar s'han vist 
agreujades per la crisi econòmica. Aquests riscos poden afectar de manera colpidora a aquells segments de la població més vulnerable, i de manera 
singular als infants i adolescents, en la mesura que aquests riscos incideixen de manera molt directa en el seu primer nivell de benestar i protecció, la 
família. L'any 2018 (última dada disponible), el risc de pobresa de la població menor de 18 anys era del 28,6%; uns 7,3 percentuals per sobre de la 
mitjana, que és del 21,3%. Per composició de la llar, aquelles formades per dos adults i un o més fills menors presentaven un risc de pobresa del 
25,8% uns 11 punts percentuals per sobre de les llars formades per dos adults sense fills menors. Més contrastada és la situació de les llars 
monoparentals llars formades per un adult amb un o més fills menors, amb una taxa de risc de pobresa del 42,9%. A aquesta realitat s'hi suma el fet 
que els infants i adolescents, per les característiques que conformen aquesta etapa vital, és un colꞏlectiu sense els mecanismes de representació 
democràtica convencionals. Paralꞏlelament, les dades d'organismes com l'ACNUR ilꞏlustren com, a partir del 2017, es produeix un fort increment en 
l'arribada de persones migrants, de refugiats i, en concret, d'adolescents migrants sense referents familiars que creuen la frontera sud de l'Estat 
espanyol, en detriment de les rutes que habitualment es concentraven al voltant d'Itàlia i Grècia. En aquest context, l'acció de l'Administració Pública, 
és essencial per corregir aquest dèficit de representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest colꞏlectiu. El Pacte per a la Infància 
(2013) i el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2015-2018 defineix les prioritats estratègiques pels propers anys, per reforçar el benestar i 
garantir la protecció dels drets de la infància i l'adolescència a Catalunya. 
La DGAIA té la responsabilitat d'impulsar el desplegament del Pacte i l'execució del Pla d'atenció integral així com d'exercir la protecció i tutela dels 
infants i adolescents en situació de desemparament, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per la llei i executar les mesures proposades 
per cadascun d'ells, vetllar per la integració social i laboral dels joves tutelats i establir mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal pels 
adolescents majors de setze anys. 
En aquesta línia, l'any 2018 es van atendre a la DGAIA un total de 17.715 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats (EAIA) distribuïts en 
el territori. Per la seva banda, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) té la missió de garantir el dret dels infants a viure en família, en  
aquells casos en què és aconsellable la separació de la família d'origen, contribuint a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment en família 
aliena, dur a terme els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan 
correspongui, l'adopció internacional. A desembre de 2018  hi havia 906 infants acollits en família aliena i durant el mateix any es van rebre 177 
oferiments de famílies disposades a acollir un infant i es van adoptar 137 infants, tant originaris de Catalunya com d'altres països. 
 

Marc regulador del programa: 
L'Estatut d'autonomia de Catalunya (art.17) i la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència desenvolupa 
aquests drets. A nivell estatal, la 'Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor' desenvolupa el marc normatiu de protecció de l’Infant, la 
garantia i exercici dels seus drets. A nivell internacional la Convenció sobre els Drets dels Infants, de la ONU, adoptada al1989 esdevé un marc de 
referència universal i és de caràcter vinculant per als estats signants, així com el Conveni de la Haia per a la protecció del nen i la cooperació en 
matèria d'adopció internacional. 
 
Missió 
Atendre i protegir els infants i adolescents que es troben en situació de risc i/o desemparament i oferir suport i acompanyament a les seves famílies i a 
ells mateixos per promoure el retorn a la seva família d'origen o, en cas contrari, l'acolliment familiar i, així mateix, oferir suport i acompanyament als 
joves tutelats, sense suport o possibilitats de retorn i als joves menors d'edat estrangers nouvinguts i sense referents familiars, fins la seva plena 
autonomia, mitjançant els serveis, els equips i les mesures integradores i protectores legalment establertes, per garantir al màxim la igualtat 
d'oportunitats i l'acompliment dels seus drets de ciutadania. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE6.1) 
 1. Implementar el programa d'impuls per a la constitució de consells de participació territorial. 
 2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció. 
ꞏ Millorar la prevenció i l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament i els mecanismes de prevenció i de coordinació de la 
detecció i l'atenció del maltractament infantil (OE6.2) 
 1. Mantenir a 471 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA). 
 2. Incrementar les places de recursos residencials i d'acollida. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament. 

 
4. Mantenir fins a 650 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els 

centres oberts). 

 
5. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts 

mitjançant les prestacions econòmiques. 
 6. Atendre i mantenir el suport als infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals. 
 7. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil. 
 8. Mantenir fins a 12 programes de lluita contra el maltractament infantil. 
 9. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida. 
ꞏ Millorar la integració social, laboral i educativa dels infants i joves emigrats sols. (OE6.3) 
 1. Mantenir a 485 el nombre de places dels serveis d'emergència. 
 2. Incrementar fins a 1.800 el nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral. 
 3. Mantenir a 240 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada. 
 4. Mantenir fins a 300 el nombre de places de pisos entre 16 i 18 anys per a infants i joves migrants sense referents familiars. 
ꞏ Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. 
(OE6.4) 
 1. Assolir fins a 2.000 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses. 

 
2. Mantenir a 5.200 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia 

família i per a tutelats acollits en família extensa. 
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques. 
 4. Assolir fins a 200 acolliments familiars nous. 
 5. Assolir que el 75% d'infants atesos en el marc del programa Jo Torno a Casa (JTC) retornin al nucli familiar. 
ꞏ Actualitzar el procés d'informació, formació, valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la post adopció, i exercir de 
manera efectiva les competències de la Generalitat com autoritat central en adopció internacional. (OE6.5) 
 1. Assolir fins a 200 famílies ateses que reben suport post adoptiu. 

  
 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel 
programa de tractament especialitzat en abusos sexuals 

Nombre OE6.2 62,00 71,00 65,00 100,00

2. Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa 
atesos en el programa de suport a les famílies extenses 

Nombre OE6.4 1.797,00 1.865,00 1.950,00 2.000,00

3. Nombre de consells de participació territorial Nombre OE6.1 65,00 65,00 80,00 80,00

4. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc 
greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en 
família extensa 

Nombre OE6.2 4.841,00 4.635,00 5.150,00 5.200,00

5. Nombre de programes preventius subvencionats d'atenció 
social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres 
oberts) 

Nombre OE6.2 669,00 702,00 650,00 650,00

6. Nombre de places dels serveis d'emergència per a infants i 
joves migrants sense referents familiars 

Nombre OE6.3 414,00 643,00 485,00

7. Nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció 
integral per a infants i joves migrats sense referents familiars 

Nombre OE6.3 231,00 1.501,00 2.571,00 1.800,00

8. Infants i adolescents tutelats per la DGAIA Nombre OE6.2 7.449,00 9.590,00 10.000,00 10.000,00

9. Acolliments familiars en família aliena (nombre total) Nombre OE6.4 928,00 906,00 930,00 900,00

10. Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la 
infància i l'adolescència (EAIA) 

Nombre OE6.2 14.729,00 17.715,00 16.500,00 18.200,00

11. Places residencials i d'acollida en funcionament per a 
menors sota tutela de la Generalitat 

Nombre OE6.2 2.854,00 2.950,00 3.056,00 2.950,00

12. Adopció: infants de Catalunya que inicien convivència en 
famílies adoptives 

Nombre OE6.5 62,00 54,00 65,00 50,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 38.169.069,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 193.791.563,14
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 72.020.669,59
6 Inversions reals 1.878.180,71
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 21.500,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 305.880.982,44
 

   

Llocs de treball pressupostats del programa 883
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE6.1) 
 2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Personal del departament amb assignació pressupostària al 
programa 318 

Nombre OE6.1 699,00 701,00 702,00 699,00

2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària 
al programa 318 

% OE6.1 43,12 38,69 38,48 38,48

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dirigir i gestionar els recursos humans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 29.929.086,48
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 37.446.618,46
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 142.333,27
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 67.538.038,21
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 695
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE6.1) 
 1. Implementar el programa d'impuls per a la constitució de consells de participació territorial. 
ꞏ Millorar la prevenció i l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament i els mecanismes de prevenció i de coordinació de la 
detecció i l'atenció del maltractament infantil (OE6.2) 
 1. Mantenir a 471 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA). 
 2. Incrementar les places de recursos residencials i d'acollida. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament. 

 
4. Mantenir fins a 650 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els 

centres oberts). 

 
5. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts 

mitjançant les prestacions econòmiques. 
 6. Atendre i mantenir el suport als infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals. 
 7. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil. 
 8. Mantenir fins a 12 programes de lluita contra el maltractament infantil. 
ꞏ Millorar la integració social, laboral i educativa dels infants i joves emigrats sols. (OE6.3) 
 1. Mantenir a 485 el nombre de places dels serveis d'emergència. 
 2. Incrementar fins a 1.800 el nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral. 
 3. Mantenir a 240 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada. 
 4. Mantenir fins a 300 el nombre de places de pisos entre 16 i 18 anys per a infants i joves migrants sense referents familiars. 
ꞏ Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. 
(OE6.4) 

 
2. Mantenir a 5.200 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia 

família i per a tutelats acollits en família extensa. 
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Programes subvencionats de lluita contra el maltractament 
infantil 

Nombre OE6.2 12,00 17,00 12,00 12,00

2. Places residencials de Cases d'infants disponibles per infants 
i adolescents en situació de risc greu i desemparament 

Nombre OE6.2 104,00 112,00 104,00 120,00

3. Nombre de places dels itineraris de protecció individualitzats 
(IPI) per a infants i joves migrants sense referents familiars 

Nombre OE6.3 160,00 160,00 260,00 240,00

4. Nombre de places de pisos de 16 a 17 anys per a infants i 
joves migrants sense referents familiars 

Nombre OE6.3 34,00 189,00 389,00 300,00

5. Professionals assignats als equips d'atenció a la infància i 
l'adolescència (EAIA) 

Nombre OE6.2 453,00 455,50 483,00 471,00

6. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777 Nombre OE6.1 15.703,00 19.167,00 17.000,00 17.000,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencionar entitats per a la promoció dels drets dels infants. 
2. Subvencionar entitats i gestionar serveis per a la lluita contra el maltractament infantil. 
3. Desplegar i subvencionar Serveis d'intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. 
4. Crear nous dispositius per l'atenció i acollida inicial dels infants i joves migrats sols. 
5. Serveis especialitats en infància i adolescència. 
6. Serveis residencials d'acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social. 
7. Serveis d'integració familiar per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social. 
8. Serveis experimentals per a la millora de l'atenció a la infància i adolescència desemparada i en risc. 
9. Prestacions per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat i per a menors d'edat en situació de risc. 

10. Promoure els consells de participació territorial. 
11. Mantenir el servei especialitzat diürn d'atenció dels menors d'edat amb problemes de consum de dissolvents a la ciutat de Barcelona 

  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 318 de l’agrupació de la 

Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda. 
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 154.948.894,47
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 81.506.037,23
6 Inversions reals 1.734.347,44
7 Transferències de capital 1.500,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 238.190.779,14
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 

GESTOR DE PROGRAMA          : 6160. Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. 
(OE6.4) 
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques. 
 4. Assolir fins a 200 acolliments familiars nous. 
ꞏ Actualitzar el procés d'informació, formació, valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la post adopció, i exercir de 
manera efectiva les competències de la Generalitat com autoritat central en adopció internacional. (OE6.5) 
 1. Assolir fins a 200 famílies ateses que reben suport post adoptiu. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de famílies ateses al servei d'atenció post adoptiva Nombre OE6.5 113,00 104,00 200,00 200,00

2. Nombre d'expedients econòmics per finançar tractaments 
d'infants acollits 

Nombre OE6.4 814,00 936,00 830,00 940,00

3. Nombre de famílies amb infant acollit Nombre OE6.4   730,00

4. Nous acolliments familiars en família aliena Nombre OE6.4 207,00 193,00 250,00 200,00

5. Noves solꞏlicituds de famílies acollidores (acolliment família 
aliena) 

Nombre OE6.4 214,00 177,00 220,00 200,00

6. Prestacions a famílies simples i pro adoptives per infants o 
adolescents acollits 

Nombre OE6.4 1.059,00 1.048,00 950,00 1.050,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Promoure i fomentar l'acolliment familiar mitjançant campanyes publicitàries. 
2. Creació de nous complements a les prestacions per a les famílies acollidores. 
3. Subvencions a les associacions de famílies acollidores i adoptives. 
4. Reforçar el treball interdisciplinari entre els agents implicats en l'acolliment. 
5. Oferir espais d'informació a les famílies interessades. 
6. Oferir activitats a joves i adolescents adoptats. 
7. Atendre i acompanyar famílies que volen adoptar a Catalunya. Promoure la coordinació professional en l'adopció. 
8. Oferir recursos i activitats de post adopció. 
9. Exercir les competències en adopció internacional establertes en la legislació com a Autoritat Central en adopció internacional. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.539.216,70
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.946.150,94
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.660.564,00
6 Inversions reals 1.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1.500,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 17.148.931,64
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 83
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar la prevenció i l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament i els mecanismes de prevenció i de coordinació de la 
detecció i l'atenció del maltractament infantil (OE6.2) 
 9. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida. 
ꞏ Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. 
(OE6.4) 
 5. Assolir que el 75% d'infants atesos en el marc del programa Jo Torno a Casa (JTC) retornin al nucli familiar. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'infants derivats pels serveis d'atenció a la infància i 
l'adolescència en el procés de retorn al nucli familiar (Jo Torno a 
Casa, CSSB) 

Nombre OE6.4 42,00 49,00 50,00 40,00

2. Percentatge d'infants atesos pel CSSB en el marc del 
programa Jo Torno a Casa en que s'assoleix el retorn al nucli 
familiar 

% OE6.4 94,74 80,00 75,00 75,00

3. Nombre de documents tramitats pel CSSB d'infants i 
adolescents dependents de la DGAIA (tant inicials com 
renovacions) 

Nombre OE6.1 745,00 1.283,00 550,00 1.400,00

4. Places en centres residencials i centres d'acolliment per a 
infants (CSSB) 

Nombre OE6.2 632,00 651,00 682,00 670,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Satisfer les necessitats bàsiques de l'infant: allotjament, higiene, manutenció, salut física i psíquica i escolarització. 
2. Permetre un procés de socialització per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i a la promoció social amb l'educació social. 
3. Promoure el retorn de l'infant al seu nucli familiar. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 4.700.765,82
2 Despeses corrents de béns i serveis 32.896.517,73
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 142.333,27
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 37.739.616,82
   

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 105
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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
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7940. Agència Catalana de la Joventut Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Facilitar l'emancipació i la realització del projecte de vida de les persones joves. (OE7.1) 
 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) 
 3. Assolir fins a 362.000 pernoctacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'albergs de la Xanascat (públics i privats) Nombre OE7.2 49,00 48,00 49,00 42,00

2. Nombre de propostes del programa connecta't del Carnet 
jove 

Nombre OE7.1 28,00 36,00 38,00 40,00

3. Nombre d'activitats/programes finalistes desenvolupats per la 
Xanascat 

Nombre OE7.2 1.329,00 1.327,00 1.343,00 1.328,00

4. Usuaris de Xanascat (albergs juvenils) Nombre OE7.2 356.974,00 366.275,00 360.000,00 362.000,00

5. Nombre d'avantatges del carnet jove Nombre OE7.1 8.376,00 8.549,00 8.500,00 8.500,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar els albergs de la Xanascat (Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya). 
2. Planificar i gestionar els programes socials desenvolupats a la Xanascat: Estiu és teu, Una Eina al Servei de l'Escola. 
3. Gestionar el programa Carnet Jove. 
4. Desenvolupar el programa social Connecta't del carnet Jove. 
5. Fomentar la participació. 
6. Oferir suport metodològics als ens locals. 
7. Proveir els serveis medials i d'administració del programa Camps de Treball i vacances en família. 
8. Generar i transferir coneixement sobre la realitat juvenil per facilitar l'orientació de les polítiques de joventut. 
9. Dinamitzar la Xarxa Catalana d'Informació Juvenil. 

10. Desplegament de la XNEJ. 
11. Desenvolupar programes d'accés a l'habitatge pels joves. 
12. Desenvolupar programes d'emancipació juvenil. 
13. Desenvolupar programes de promoció de la salut per a joves. 
14. Desenvolupar programes formatius per a joves. 
15. Desenvolupar programes d'accés, consum i creació cultural. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 10.062.437,63
2 Despeses corrents de béns i serveis 9.684.012,31
3 Despeses financeres 32.640,00
4 Transferències corrents 196.000,00
6 Inversions reals 400.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.375.089,94
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 290
 


