
��������	
��������������������
���������������
����

���������������

�����



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen  10•2010 
 

sobre l’Avantprojecte de llei de polítiques de 
joventut. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                   1-Dictamen 

 

 
 

 
  
 

 
Índex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN 10/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de polítiques 
de joventut ....................................................................................................... 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                   2-Dictamen 

 

DICTAMEN 10/2010 sobre l’Avantprojecte de polítiques de 
joventut. 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 25 de gener de 2010, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 5 de gener de 2010 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del 
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de l’Avantprojecte 
de llei de polítiques de joventut. 
 
L’Avantprojecte es va acompanyar d’una memòria justificativa i d’un informe 
econòmic.  
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 22 de gener i va elaborar la proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
L’Avantprojecte de llei consta d’una exposició de motius, quaranta-nou 
articles englobats en cinc títols, dues disposicions addicionals, tres 
disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals.    
 
En l’exposició de motius, es posa de manifest que aquesta norma 
desenvolupa per primera vegada la competència exclusiva en matèria de 
joventut que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 
Catalunya.  S’estableix quin és l’objecte de la norma. S’assenyala també 
que la norma pretén aclarir el marc competencial en el qual es 
desenvolupen les polítiques de joventut, així com les administracions i els 
agents que intervenen en aquesta matèria. També es posa de manifest que 
el Pla nacional de la joventut de Catalunya se situa en el centre de les 
polítiques que els governs locals i la Generalitat duen a terme en aquest 
àmbit. S’assenyala que la norma regula per primer cop els instruments amb 
què es realitzen les polítiques de joventut, així com les persones que les fan 
possible: apareix, per primera vegada, una definició dels professionals de la 
joventut. Pel que fa als instruments, es crea un registre d’equipaments i 
serveis. Entre aquests serveis, es crea la Xarxa Nacional d’Emancipació 
Juvenil.  
 
El títol preliminar s’anomena “Disposicions generals” i engloba de l’article 1 
a l’article 16. En aquest títol s’estableix l’objecte de la norma, el seu àmbit 
d’aplicació, els principis rectors de les polítiques de joventut i els principis 
d’actuació en aquesta matèria, així com la distribució de competències en 
aquest àmbit.  
 
El títol segon s’anomena instrument de planificació, conté tres capítols i 
engloba de l’article 17 a l’article 27. 
 
El capítol I, que engloba de l’article 17 a l’article 22, defineix el Pla nacional 
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de joventut de Catalunya, i estableix la seva naturalesa i aplicació. També 
regula quines són les funcions, l’estructura i el contingut del Pla nacional de 
joventut de Catalunya, així com la seva elaboració i tramitació. Es regula 
també la seva vigència, revisió i avaluació. Es defineix el Consell Rector del 
Pla nacional de joventut de Catalunya com l’òrgan col·legiat que vetlla per la 
seva implementació i per l’assoliment dels seus objectius.  
 
El capítol II, que engloba els articles 23 i 24, regula el desplegament i 
l’avaluació del Pla nacional de joventut de Catalunya. S’assenyala que el 
mapa general d’instruments d’execució de les polítiques de joventut és 
l’instrument mitjançant el qual es concreta el desplegament territorial del Pla 
nacional de la joventut de Catalunya.  
 
El capítol III, que comprèn els articles 25, 26 i 27, regula la vinculació de 
l’activitat de les administracions al Pla nacional de joventut de Catalunya. 
 
El títol tercer s’anomena “Professionals i instruments d’execució de les 
polítiques de joventut”, conté tres capítols i engloba de l’article 28 a l’article 
34.    
 
El capítol I comprèn l’article 29, i defineix els professionals de les polítiques 
de joventut, així com les seves funcions.  
 
El capítol II, que engloba els articles 30, 31 i 32, regula els instruments 
d’execució de les polítiques de joventut, així com el Registre de serveis i 
equipaments juvenils.  
 
El capítol III comprèn els articles 33 i 34 i regula la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil.  
 
El títol quart s’anomena “Estructures i processos de la participació juvenil”, 
conté tres capítols i engloba de l’article 35 a l’article 43.  
 
El capítol I comprèn de l’article 35 a l’article 39. Es defineixen la participació 
juvenil, les entitats juvenils i els grups de joves. S’estableix que la 
participació col·lectiva juvenil s’articula mitjançant les entitats juvenils i els 
grups de joves. El departament competent en matèria de joventut és 
responsable del registre d’entitats juvenils. 
 
El capítol II engloba els articles 40 i 41 i regula les formes i els processos de 
participació i consulta juvenil.  
 
El capítol III comprèn els articles 42 i 43. S’estableix que els poders públics 
han de fomentar la cultura participativa i l’associacionisme de les persones 
joves. 
 
El títol cinquè s’anomena “Finançament” i engloba de l’article 44 a l’article 
49. En aquest títol es regulen les fonts de finançament per a l’execució de 
l’Avantprojecte de llei. També s’estableix el finançament de la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil, del Pla nacional de joventut de Catalunya, 
del Projecte de Govern, del Projecte Territori i del Projecte Jove. 
 
La disposició addicional primera preveu que les disposicions de la norma 
són d’aplicació a l’Aran, sens perjudici de la transferència de competències i 
serveis de la Generalitat de Catalunya al Consell General en matèria de 
joventut.  
 
La disposició addicional segona estableix el règim especial de la ciutat de 
Barcelona. 
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La disposició transitòria primera estableix que l’Oficina de Serveis de 
Joventut de l’Aran té un termini de tres anys per adaptar-se al que 
s’estableix a la norma respecte als instruments d’execució de les polítiques 
de joventut.  
 
La disposició transitòria segona estableix que les previsions contingudes al 
capítol primer del títol segon de la norma s’aplicaran als plans nacionals de 
joventut de Catalunya la tramitació dels quals s’iniciï a partir de l’entrada en 
vigor del present Avantprojecte de llei.  
 
La disposició transitòria tercera preveu que mentre no es determini l’òrgan o 
unitat que tindrà funcions d’assessorament als poders públics en matèria 
d’estadística i estudis i de processos de participació i consulta, les 
esmentades funcions es desenvoluparan per l’Observatori Català de la 
Joventut, integrat a l’Agència Catalana de la Joventut. 
 
La disposició derogatòria deroga el Decret 116/1983, pel qual es regulen 
parcialment les associacions juvenils pel que fa a la seva composició.  
 
La disposició final primera dóna una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 1 
i a l’article 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves. També es modifiquen els articles 
1, 2, 5, 9 i la disposició addicional segona d’aquesta mateixa Llei. 
 
La disposició final segona preveu que en el termini d’un any des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, el Govern ha de regular mitjançant reglament el 
Consell Rector del Pla nacional de la joventut de Catalunya. 
 
La disposició final tercera preveu que en el termini d’un any des de l’entrada 
en vigor de la norma, el Govern ha d’adaptar l’ordre del cens general de la 
Secretaria de Joventut a les disposicions del present Avantprojecte de llei. 
 
La disposició final quarta estableix que en el termini de dos anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern ha de crear el Registre 
d’equipaments i serveis juvenils.  
 
La disposició final cinquena estableix que en el termini de dos anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el reglament de la 
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.  
 
La disposició final sisena preveu que en el termini de tres anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’ha d’aprovar el Mapa General 
d’Instruments d’Execució.   
 
La disposició final setena preveu l’entrada en vigor de la Llei el dia després 
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC considera que seria adient aprofitar el marc de 
regulació que obre l’Avantprojecte de llei de polítiques de joventut per 
establir una regulació del servei en matèria de joventut que ha de donar 
l’administració local, en funció del nombre d’habitants.  
 
Segona. El CTESC creu convenient que es reculli en l’Avantprojecte de llei 
la necessitat de la interlocució de l’Administració amb les entitats juvenils i 
altres organitzacions que realitzen polítiques de joventut. 
 
Tercera. El CTESC considera que les subvencions establertes en 
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l’Avantprojecte de llei per finançar el Projecte Jove haurien de tenir un 
desenvolupament reglamentari. 
 
Quarta. Atès que les polítiques de joventut són les intervencions dels 
agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits de la vida de les 
persones joves, el CTESC considera que l’àmbit del treball és un dels més 
importants i, per tant, recomana que s’hauria d’incloure com a membres del 
Consell Rector les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives de Catalunya. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC considera que a l’article 2.3.c) s’hauria de suprimir la 

referència a “en el marc de les lleis”.  
 

2. El CTESC considera que a l’article 2.3.d) s’hauria d’afegir “i inserció 
laboral” després de l’expressió “mecanismes d’orientació”.  
 

3. El CTESC considera que seria convenient afegir en el capítol I, dedicat 
a la distribució de competències, un article destinat a enunciar les 
competències de l’Agència Catalana de la Joventut.  
 

4. El CTESC recomana, en l’article 6.4, substituir l’expressió “de manera 
coordinada pel Govern” per l’expressió “de manera coordinada amb el 
Govern”. 

 
5. El CTESC proposa afegir un nou apartat a l’article 8 amb la redacció 

següent: “La interlocució amb el Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya, les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives, d’acord amb l’article 3.2 d’aquesta Llei”. 
 

6. El CTESC proposa substituir a l’article 14.1 “l’òrgan competent que 
s’ocupa de les polítiques de joventut” per “l’òrgan competent en matèria 
de joventut”, atès que aquesta darrera denominació és la que s’utilitza al 
llarg del text de l’Avantprojecte de llei. 

 
7. D’acord amb l’observació general tercera, el CTESC considera que a 

l’article 20.2 s’hauria d’afegir al final: “(...), les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives”. 
  

8. El CTESC considera que a l’article 22.3 s’hauria d’afegir l’expressió 
“com a mínim cada dos anys” després de “procediments de revisió i 
d’avaluació”.  

 
9. El CTESC considera que a l’article 34.1.a) s’hauria d’afegir l’expressió “i 

inserció laboral” després d’“informació, orientació,”.  
 
10. El CTESC considera que a l’article 36.b) s’hauria d’afegir “o estan 

vinculades estatutàriament” després de “les entitats juvenils que 
pertanyen”.  

 
11. El CTESC recomana la modificació de l’article 42.3 de la manera 

següent: “El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, els consells 
locals de  joventut i les entitats juvenils són organitzacions orientades al 
foment de la participació juvenil”, atès que el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya i els consells locals de joventut no són les 
úniques organitzacions orientades a fomentar la participació juvenil. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l’Avantprojecte de llei de polítiques de joventut i sol·licita al Govern que sigui 
receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen. 
 
 
Barcelona, 25 de gener de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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