
 
 

RESOLUCIÓ 50a AGO 

14/03/2015 
 

Una ciutat per la joventut. Propostes per a les 

eleccions municipals 2015 
Tal i com recull l’Informe sobre l’Estat de la Joventut 2014, elaborat i presentat recentment pel Consell de 

la Joventut de Barcelona (CJB), des de l’inici de la crisi, fa ja més de 7 anys , les condicions de vida de la gent 

jove han anat empitjorant de forma clarament palpable. 
 

El proper mes de maig tindran lloc les eleccions municipals i a Barcelona disposarem de l’oportunitat de 

situar, de nou i amb més força, les problemàtiques de la joventut entre les prioritats del nou Govern 

municipal, independentment de la composició i la seva orientació política. 

 

Les eleccions municipals representen, així doncs, una conjuntura que les entitats juvenils no podem deixar 

perdre. Amb aquesta resolució volem fer públiques una sèrie de propostes i mesures amb l’objectiu que les 

candidatures que optin a governar l’Ajuntament de Barcelona durant els propers quatre anys les incorporin 

als seus respectius programes.  

 

El document que presentem conté un total de 30 propostes agrupades en 10 eixos , que poden 

complementar-se i detallar-se molt més amb les 249 propostes de les associacions juvenils per a la ciutat 

que volem i els nombrosos posicionaments que ha fet públics el CJB en els darrers temps. 

 

Per tot plegat, l’Assemblea General del CJB demana: 

 

• Que les diferents candidatures que optin a governar l’Ajuntament de Barcelona en els propers 

quatre anys prenguin en consideració les aportacions i el paper d’interlocució del Consell de la 

Joventut de Barcelona. 

• Que les candidatures incorporin la totalitat de les propostes plantejades en matèria de joventut al 

seu programa electoral. 

• El compromís de les diferents forces polítiques per fer de Barcelona una ciutat per a la joventut, 

que no expulsi ni precaritzi la seva població juvenil. 
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Consell de la Joventut de Barcelona 

Barcelona, 14 de març de 2015 

 

Resolució presentada pel Secretariat del CJB 

 

Adjunt a aquesta resolució trobareu el document 
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10x3 

UNA CIUTAT PER 

A LA JOVENTUT 
  
30 propostes per a les eleccions municipals 2015 
 
 

1. INVERTIR RECURSOS PER REDUIR L’ATUR JUVENIL 
 

• Aplicar amb urgència totes les mesures pal·liatives previstes dins el Pla de Xoc 
contra l’atur juvenil i el Pla Jove 2013-2016 amb una assignació econòmica 
concreta especificada dins el conjunt d’accions anuals, i fent balanç de la seva 
execució pressupostària. 

 
• Bolcar tots els recursos disponibles per tal que Barcelona Activa pugui 

desenvolupar línies de treball específicament orientades a la gent jove, 
incrementant l’oferta de cursos de formació així com el número de serveis i 
assessoraments realitzats. 

 
• Desplegar la Garantia Juvenil no precaritzadora a nivell municipal com a recurs 

per combatre la inactivació i l’exili de la gent jove sense feina, sense oblidar la 
necessària implementació de mesures estratègiques per tal d’avançar cap a un 
canvi de model productiu que no basi el creixement econòmic de la ciutat en 
sectors laborals de baixa qualificació i amb poc valor afegit. 

 
 

2. COMBATRE LA PRECARIETAT LABORAL I LA POBRESA DE LA JOVENTUT 
 

• Reforçar el paper fiscalitzador de l’Ajuntament pel que fa a les condicions de 
treball més esteses entre la població jove treballadora de la ciutat, majoritàriament 
precàries a causa de la temporalitat, la infraremuneració i la sobrequalificació. 

 
• Introduir clàusules de contractació responsable contra la precarietat juvenil en 

tots els contractes i serveis signats per l’Ajuntament de Barcelona amb empreses i 
proveïdors. 
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• Realitzar la necessària inversió pública als barris i districtes amb més població 
vulnerable per tal de per reduir la bretxa de renda existent entre diversos punts de 
la ciutat, parant esment als indicadors (sovint ocults) de pobresa infantil i juvenil. 

 
 

3. POSAR FRE A L’EXILI JUVENIL 
 

• Impulsar un programa d'Operació Tornada consistent en un conjunt de polítiques 
de retorn per fer front a aquesta problemàtica estructural que s'ha vist agreujada 
amb la crisi. 

 
• Quantificar adequadament el fenomen de l’emigració laboral de la gent jove i 

realitzar un seguiment estadístic i sociològic de l'exili juvenil, incorporant-lo per 
defecte a l'anàlisi sobre l'estat de la joventut de la ciutat. 

 
• Mantenir el contacte amb les persones joves emigrades a partir d'un registre 

voluntari i un programa específic que vinculi les ofertes laborals existents a les 
borses de treball amb els perfils de joves a l'exterior que vulguin tornar a 
Barcelona. 

 
 

4. GARANTIR L’ACCÉS DE LA GENT JOVE A L’HABITATGE 
 

• Recuperar el Servei d’Habitatge Jove (SHJ) com a recurs específic i amb perfil 
propi, que tingui presència física i visibilitat a la xarxa, i que s’ocupi de la gestió del 
nou habitatge destinat a joves i els ajuts per a l’emancipaci juvenil. 

 
• Revisar els criteris de concessió de l’habitatge públic per tal que no discriminin 

doblement la població juvenil que no es troba en situació d’emergència però que 
alhora no té (o no pot demostrar) recursos suficients per superar els llindars 
mínims previstos per a poder-ne ser beneficiaris/àries. 

 
• Crear una Renda Garantida d'Emancipació per a joves que eviti fer encara més 

retrocessos en matèria d'habitatge a partir d'un ajut que permeti afrontar una 
situació de manca d'ingressos en situació sobrevinguda d'atur sense dret a 
prestació (com és el cas de la majoria de persones joves que no han cotitzat). 
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5. IMPLEMENTAR EL PLA D’EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA 
 

• Garantir el compliment del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015, 
obrint un període de revisió tenint en compte la situació actual, ampliant els 
terminis d’aplicació inicials i repensant les actuacions prioritàries en matèria 
d’instal·lacions per a joves. 

 
• Incrementar la dotació pressupostària prevista al Pla d'Inversions Municipals 

(PIM) de la propera legislatura, assignant un 3% a la construcció i rehabilitació de 
nous equipaments per a joves, així com l’adaptació d’espais existents com els 
centres escolars per a usos per part d’entitats juvenils. 

 
• Habilitar espais d'apoderament juvenil en clau associativa i autogestionària 

donant resposta a les demandes aparegudes a molts districtes, com una tipologia 
complementària al model d’equipaments especialitzats i amb gestió tècnica 
professional. 

 
 

6. FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME JUVENIL AMB RECURSOS I FACILITAR L’ÚS 
DE L’ESPAI PÚBLIC 

 
• Reforçar el marc de treball del Pla Locals, fent una recerca exhaustiva d’espais i 

béns immobles de titularitat o d’ús públic que puguin posar-se al servei del teixit 
associatiu de la ciutat amb unes condicions de cessió avantatjoses. Garantir que 
les entitats juvenils que realitzen una tasca educativa o comunitària puguin 
disposar de locals degudament habilitats per al desenvolupament dels seus 
projectes de transformació social. 

 
• Facilitar l'ús de l'espai públic o d'equipaments públics i dels recursos 

necessaris per als esdeveniments i projectes de les associacions juvenils. Eliminar 
el cobrament de taxes d’ús de l’espai públic a les entitats que realitzen activitats de 
caràcter associatiu i no lucratiu, incorporant un perfil específic en les exempcions 
previstes a l’Ordenança Fiscal 3.10. 

 
• Garantir que els districtes disposin i facilitin les infraestructures necessàries per 

les activitats que les associacions juvenils realitzen a l'espai públic, unificant els 
serveis que l'Ajuntament ofereix a les associacions (punt de llum, tarima, lavabos, 
contenidors…) i habilitant espais amb punts de llum fixes on es puguin celebrar 
actes festius i culturals sense destorbar el veïnat. 
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7. PROMOURE L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE LES PERSONES JOVES 
 

• Reduir les tarifes del transport públic per a la gent jove, creant un sistema de 
tarificació social i progressiva, que contempli diferents sectors de la societat i les 
seves possibilitats de pagament (estudiants, aturats/des, etc.), i ampliar la T-Jove 
fins al 29 anys en consonància amb la definició de joventut establerta a la Llei de 
polítiques de joventut de Catalunya. 

 
• Facilitar l'accés al transport públic a l'associacionisme juvenil, permetent l'ús 

de la T-70/90 o altres modalitats de bitllet a les entitats d'educació en el lleure i a la 
resta del moviment associatiu juvenil. 

 
• Reduir les tarifes del servei del Bicing com a mesura de promoció del transport 

públic sostenible i ampliar la xarxa de carrils bici a la ciutat, incrementant les zones 
30 i donant prioritat als carrils segregats, aix com millorar la connectivitat general 
dels itineraris. 

 

8. PROTEGIR ELS DRETS CIVILS DE LA JOVENTUT 
 

• Mobilitzar recursos per combatre tota mena de discriminació per qualsevol 
motiu (origen, ètnia, sexe, identitat de gènere, orientació sexual, opció de 
consciència, edat, diversitat funcional, etcètera) en els espais en què actua la 
joventut, amb programes i línies d’actuació de tipus formatiu i sensibilitzador 
específicament dirigides a la població jove, que posin èmfasi en la inclusió i la 
cohesió socials, l’intercanvi intercultural, la laïcitat dels poders públics i la 
convivència veïnal. 

 
• Donar suport activament a les iniciatives ciutadanes de tipus antiracista i 

antifeixista que lluiten per la igualtat de drets als barris i districtes de la ciutat, 
 cedint-los espais i dotant-los de recursos, a partir d’un compromís inequívoc de 
l’Ajuntament contra els moviments que fomenten el discurs de l’odi, la por i la 
intolerància entre els veïns i veïnes de Barcelona. 

 
• Treballar per potenciar la visibilitat i el reconeixement de col·lectius que són 

encara avui víctimes de diverses formes de discriminació, reforçant els recursos 
disponibles per a la causa feminista i la igualtat de gènere, l’eradicació de la 
LGTBIfòbia amb l’aplicació de la llei aprovada l’any passat, la inclusió de les 
persones migrants o la igualtat d’oportunitats per a les persones amb diversitat 
funcional. 
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9. DESPLEGAR NOUS MÈTODES I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ VINCULANT PER A 
LA CIUTADANIA 

 
• Revisar la normativa de participació ciutadana enfortint els instruments i 

procediments propis de les formes de democràcia directa, representativa i 
deliberativa a partir dels cinc pilars fonamentals identificats pel Consell de Ciutat: 
proximitat, freqüència, incidència, voluntat política i dotació de recursos. Desplegar 
totes les potencialitats de la proposta de Govern Obert amb la publicació en temps 
real de la informació i la documentació relativa a l’acció de govern i els processos 
de deliberació política. 

 
• Reformar els espais de participació actuals, evitant possibles duplicitats i 

generant marcs vinculants de codecisió per part de la ciutadania sobre els 
assumptes col·lectius que puguin integrar totes les formes d’implicació i d’acció 
ciutadana que es produeixen a la ciutat, tant els processos orgànics com les 
iniciatives nascudes al marge del marc normatiu, ampliant els horitzons actuals tot 
avançant cap a un nou model de governança compartida. 

 
• Reconèixer el paper de l’associacionisme com a actor essencial del govern 

democràtic de la ciutat, fomentant la seva consolidació i apostant per fórmules 
d’apoderament i de codecisió com la gestió ciutadana dels equipaments i serveis 
municipals per part de les entitats, entre d’altres. 

 
 

10. GARANTIR LA TRANSVERSALITAT DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 

• Reforçar la centralitat i la transversalitat de la Regidoria de Joventut i la seva 
actuació dins el conjunt del Govern municipal, situant-la directament dins l’àrea 
d’Alcaldia. 

 
• Designar i identificar una assignació pressupostària i de recursos humans 

específica dins de cada àrea o departament municipal, per tal de garantir el treball 
transversal en matèria de joventut. 
 

• Realitzar anualment un seguiment dels espais de participació a nivell de Districte i 
un Ple monogràfic sobre joventut amb participació del Consell de la Joventut de 
Barcelona i la Síndica de Greuges, que permeti el debat sobre l’estat de la 
població juvenil i el seguiment de les polítiques públiques dirigides a joves. 

 


