PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ JUVENIL 2020-2023

(Pla d’Acció 2021)

Assessorem, formem i acompanyem a les persones joves des de l’equitat i la proximitat,
amb especial atenció a aquelles situacions de vulnerabilitat i precarietat que s’han vist
agreujades per la COVID-19, i al jovent emprenedor que vol obrir-se pas.
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1. Context

Pacte per Barcelona, CECORE, EOB i PFOJQ: mecanismes conjunts

COVID-19

CECORE
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1. Context

El Pla de Foment de l’Ocupació juvenil en el marc dels ODS i l’Agenda 2030

4 EDUCACIÓ DE QUALITAT
ODS 4.3 Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i totes les dones a
una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.
ODS 4.4 Augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les
competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el
treball digne i l’emprenedoria.
ODS 4.5 Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions
d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles
indígenes i els nens i les nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de
l’ensenyament i la formació professional.

8 TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
ODS 8.3 Promoure polítiques orientades (...) a la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la
creativitat i la innovació (...).
ODS 8.5 Aconseguir l’ocupació plena i productiva, i garantir un treball digne per a tots els homes
i totes les dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de
remuneració per treball d’igual valor.

Barcelona, 100% treball digne i segur

ODS 8.6 Reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis
ni reben formació.

Més oportunitats laborals per a les persones joves

ODS 8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes
les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones
amb ocupacions precàries.
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2. Diagnòstic situació actual

• A Catalunya hi ha 185.800 persones joves a l’atur al quart trimestre de 2020.
• La taxa d’atur entre el jovent de 16 a 29 anys se situa en el 27,3%, mentre
que per al global de la població se situa en un 13%.

Situació en el context de Catalunya —
menors de 30 anys

• En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur és del 38,1%.

Evolució trimestral de la taxa d’atur segons grup d’edat, per sexe (%). Catalunya, 2007-2020.
Any
2020

Font: Enquesta de població activa (Idescat). Elaborades per l’Observatori Català de la Joventut.
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2. Diagnòstic situació actual

• La taxa d’activitat juvenil s’ha mantingut respecte al mateix trimestre
del 2019 (del 59,4% i 59,5%, respectivament).

Situació en el context de Catalunya —
menors de 30 anys

• Les persones joves que treballen representen el 43,3% del total de joves.
• Un 6% dels i les joves es troben en situació d’inactivitat i no estudien.

Taxa d’activitat segons grup d’edat (%).
Catalunya, 2007-2020 (4t trimestre)

Situació d’activitat segons grup d’edat (%).
Catalunya, 4t trimestre de 2020.

Font: Enquesta de població activa (Idescat). Elaborades per l’Observatori Català de la Joventut.

Font: Enquesta de població activa (Idescat). Elaborades per l’Observatori Català de la Joventut.
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2. Diagnòstic situació actual

• L’atur registrat a la ciutat s’incrementa en un 35,9% l’any 2020.
• Destrucció neta d’ocupació: Barcelona tanca l’any amb 1.096.654 persones
afiliades a la Seguretat Social i una disminució de l’ocupació d’un 3,2%
respecte a l’any anterior.
• El sector de l'hostaleria és el que presenta una evolució més desfavorable
de l’atur el 2020 (+56,9%).

Evolució global de l’atur a la ciutat de
Barcelona

Variació internaual de l’atur registrat per activitat a Barcelona.
Desembre 2019/2020 (%)

Evolució de l'Afiliació a la Seguretat Social* i de la variació
interanual (%) per mesos a Barcelona
Afiliació Seguretat Social (Conjunt règims)

2

1.160.000

1,3

1

50,0%

1.140.000

0

40,0%

1.120.000

-1

-3,17
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30,0%

1.100.000

20,0%

1.080.000

-4
-5
-6

1.143.336

-7

56,9%

60,0%

Variació interanual

1.096.654

1.060.000

10,0%

1.040.000

0,0%

39,2%

52,2%

49,2%

42,8%
35,9%
30,9%
20,6%

1.020.000

o
o
Conjunt de règims.
Font: elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament
de Barcelona a partir de dades de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones.

Font: elaboració del Departament d'Estudis d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona segons dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal.
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2. Diagnòstic situació actual

• L’atur registrat en les persones de fins a 35 anys a la ciutat de Barcelona s’ha
incrementat en més d’un 50% respecte al 2019, força per sobre de la mitjana
(35,9%).

Evolució de l’atur a la ciutat de Barcelona
per franges d’edat

• L’increment més gran s'observa en persones menors de 25 anys (54,2%).
• Entre els mesos de desembre de 2019 i 2020, l’atur juvenil a la ciutat de
Barcelona s’ha incrementat en un 53,8%, situant-se en 14.890 persones.

Evolució atur juvenil (16-29 anys) registrat a Barcelona.
2009 / desembre 2020

Evolució (%) de l'atur registrat per franges d’edat a Barcelona.
Desembre 2020 / desembre 2019
25.000

35,9%

Mitjana ciutat

20.000

11,9%

Majors de 60 anys

15.000

28,5%

45-59 anys

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

18.127
16.113

15038

13.970
12.338

11.200
9.724

10.191

11723

13624

14949 14936
14779
15970 15389
15378 14890

9.600 9.665 9.683 10606

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Gener 2020
Febrer 2020
Març 2020
Abril 2020
Maig 2020
Juny 2020
Juliol 2020
Agost 2020
Setembre 2020
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020

10,0%

18.249

0

54,2%

< 25 anys

↑ 53,8%

5.000

52,2%

25-34 anys

0,0%

10.000

46,9%

35-44 anys

Any 2020

20.549

60,0%

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

Font: elaboració del Departament d'Estudis d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal.
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2. Diagnòstic situació actual

Evolució i situació de l’atur juvenil a la ciutat de Barcelona a desembre 2020

57,3%
ATUR +
6 MESOS

Desembre 2020

Joves < 25 anys

14.890

EVOLUCIÓ ATUR
JUVENIL

Persones joves en situació d’atur

+53,78%

15,9%

Desembre 2019 – desembre 2020

ATUR JUVENIL (16-29 anys)
SOBRE EL TOTAL A BCN

TAXA D'ATUR
< 25 ANYS

………………………………..

29,9%

DONES

desembre 2020

49,31% sobre el total de joves
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal.
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2. Diagnòstic situació actual

• El sector TIC és l'únic dels sectors estratègics que continua generant ocupació
respecte de la situació pre-COVID-19, encara que es nota un cert afluixament, i el de
Salut/Bio la manté estable (el sector estratègic de Salut i Bio inclou gran part del treball

Evolució de l’ocupació i la contractació
a la ciutat de Barcelona

de cures, excepte les activitats de les llars i els serveis socials sense allotjament,
per exemple).

• El sector turístic és el més afectat, amb una reducció del 16,4%, seguit per la
indústria manufacturera (-5%) i el comerç (-3,4%).
• La contractació de persones joves s’ha reduït en un 49,1% respecte a l’any
2019, i ho fa amb especial intensitat en el col·lectiu menor de 25 anys.
Variació interanual de l’ocupació als sectors estratègics
de Barcelona. III T 2019 – III T 2020 (%)

2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
-16,0%
-18,0%

Variació interanual de la contractació acumulada per franges d’edat 2020/2019
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
-50,0%
-60,0%
-70,0%

1,0%

-5,0%

-3,4%

-3,1%

-0,8%

<20

20-24

-50,2%

30-44

25-29

-44,1%

-43,8%

45 i més

-38,8%

-62,3%

Font: Fundació Barcelona FP a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu

-0,2%

Contractació per modalitat i edat a la ciutat de Barcelona. 2020
Contractes
signats
(tipología)

-16,4%

Font: elaboració del Departament d‘Estudis d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal.

Població de 16 a 29 anys
Nombre

Població total

Variació interanual

Variació
interanual

Nombre

Indefinits

40.282

-39,1%

108.958

-35,0%

Temporals

231.248

-50,5%

549.505

-46,9%

TOTAL

271.530

-49,1%

658.463

-45,3%

Font: elaboració del Departament d‘Estudis d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona a partir de dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat
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2. Diagnòstic situació actual
Conclusions del Grup de Treball
“La joventut s’activa”

• Des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona s’ha creat un grup
de treball anomenat “La joventut s’activa”, amb l’objectiu de generar i compartir
reflexions sobre el nou escenari que deixa la crisi de la COVID-19 entre la joventut.
• En el marc del grup de treball s’han identificat també les principals necessitats
sorgides derivades de la pandèmia i la seva afectació a les persones joves.

PRINCIPALS CONCLUSIONS EN L’ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ
La situació de precarietat del mercat laboral juvenil abans de la pandèmia és un dels factors que han fet d’aquest col·lectiu un dels
que ha experimentat una major afectació en l'àmbit de l’ocupació. A continuació, es resumeixen algunes de les conclusions del
grup de treball “La joventut s’activa”:
•

Major afectació dels ERTO, l’atur i la precarietat laboral en la població jove.

•

Problemàtica amb molts joves que acaben la part formativa i s’haurien d’incorporar al món laboral

•

Presència de la bretxa de gènere

•

Necessitat d’incorporar les eines virtuals

•

Possibles migracions/exili d’alguns joves

•

Precarització del sector del lleure, format per persones molt joves que van ser les primeres afectades pels ERTO

•

La disponibilitat de dades de l’evolució de la situació per sectors econòmics permetria saber si l’augment de l’atur juvenil
està afectant més a uns sectors que a altres i, així, tenir una idea sobre el futur més immediat.

•

Diferenciació molt gran en l’ocupació en funció del nivell d’estudis dels/de les joves a la crisi del 2008
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3. Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil
El Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil 2020-2023, nascut en un any pandèmic, s'ha dissenyat per donar resposta a les greus situacions
laborals i econòmiques que la COVID-19 està provocant entre la població jove de Barcelona, però també posant la mirada en els anys
següents, amb l’objectiu de reactivar la competitivitat de la nostra economia gràcies a l’impuls del talent jove.
El Pla presenta un enfocament estratègic, en comparació amb l’abordatge de la darrera crisi, més holístic, amb l’objectiu de donar resposta
a una problemàtica social estructural, que no només afecta la joventut des del punt de vista del mercat de treball, sinó que podria acabar
afectant el conjunt de l’economia; i és que una economia que no aconsegueix incorporar joves, no pot ser sostenible a mitjà i llarg
termini.
D'aquesta manera, s'estableixen quatre àmbits d'actuació estables, que aniran modulant les seves línies d'actuació i incorporant noves
actuacions d'acord amb la mateixa evolució econòmica i laboral de la ciutat.
Així, en les properes pàgines us presentem un Pla d’Acció 2021 dissenyat per fer front a la situació primerenca d'aquesta nova i sobtada
crisi, posant el focus en oferir actuacions que contribueixin a millorar l’ocupabilitat, la qualificació professional i inserció laboral de la població
jove de la ciutat de Barcelona. El Pla identifica dues tipologies d’actuacions:
•

Prioritàries: dissenyades o adaptades per fer front als efectes de la pandèmia

•

Estables: de caràcter estable o generals per al foment de l'ocupació juvenil
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3. Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil

Àmbits d’actuació del Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil

A1

4

ÀMBITS

A2
A2

A1: ASSESSORAMENT,
ORIENTACIÓ I
ACOMPANYAMENT
Redissenyar de manera eficient
els serveis i programes
d'assessorament, acompanyament
i orientació professional, per
respondre a les necessitats actuals
del jovent de la ciutat.

A2: CAPACITACIÓ I FORMACIÓ
Crear nous marcs formatius i de
capacitació tècnica i professional
per a les persones joves. Adaptar
i millorar els existents per capacitar
el jovent de la ciutat en els sectors
econòmics emergents.

15 LÍNIES
D’ACTUACIÓ

PLA DE
FOMENT DE
L'OCUPACIÓ
JUVENIL

D’ACTUACIÓ

A3: FOMENT DE LA
CONTRACTACIÓ DIGNA,
L'EMPRENEDORIA I MANTENIMENT
DE L’ACTIVITAT
Desenvolupar estratègies i línies
de suport per a la creació d’ocupació
per a persones joves i ajudar al
manteniment de l’activitat.

A4: ATENCIÓ A JOVES EN
SITUACIONS DE VULNERABILITAT
Reforçar els programes i línies
d’actuació especifiques per a persones
joves en situacions d’especial
vulnerabilitat sociolaboral i definir noves
línies d’actuació, si s’escau.

A4

A3
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3. Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil

Òrgans de governança

El Pla preveu una estructura de governança conformada pels següents òrgans col·legiats:
•

Taula de seguiment. Òrgan de coordinació general, planificació estratègica i participació i consulta política del Pla. Està
integrada per persones representants de diferents àrees de l'Ajuntament, dels principals agents de ciutat en l'àmbit de l'ocupació
juvenil i dels partits polítics amb representació al Plenari municipal. Està presidida per la persona que ostenta la Regidoria
d’Infància, Joventut i Gent Gran.

•

Comissió Executiva. Òrgan de gestió, seguiment i direcció del pla. Està integrada per persones representants dels principals
agents clau per al seu desenvolupament i està presidida per la persona que ostenta la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent
Gran.

Així mateix, el Pla planteja diversos grups de treball i, més concretament, la posada en marxa de:
•

Grup de Treball sobre Noves Oportunitats, amb l’objectiu de garantir una major coordinació de les mesures adreçades als
col·lectius més vulnerables.

També es contempla el manteniment de dos grups ja iniciats en els darrers anys i que compten amb la participació de diferents agents
implicats en el desenvolupament del Pla:
•

Taula de coordinació "Model d'orientació". Té per objectiu analitzar i ordenar els circuits d’orientació professional de forma
conjunta entre tots els agents implicats per tal d'evitar duplicitats i mancances entre els diferents programes públics a la ciutat,
especialment al final de les etapes educatives.

•

Model FP Dual. Té per objectiu elaborar i fer seguiment del Pla de treball establert per tal de potenciar l’FP Dual a la ciutat de
Barcelona.

Finalment, es posaran en marxa aquells altres grups de treball que es considerin convenients en el seu moment.
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4. Assoliments 2020

Activitat global de l’any 2020 a Barcelona Activa

SERVEIS DE BARCELONA ACTIVA

14%

16-19 anys

34%

20-24 anys

52%

25-29 anys

11.920

persones joves ateses al conjunt
de programes i serveis de
Barcelona Activa

54%
dones

18

Nivell d’estudis
Primaris

10%

Secundaris

48%

Universitaris

42%

Procedència
Estrangers

29%

Unió Europea

21%

Fora UE

79%

Espanya

71%

Residència
Barcelona

73%

Província BCN

23%

Catalunya

2%

Altres

2%

Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil 2020-2023 — Pla d’Acció 2021 (Resum Executiu)

4. Assoliments 2020

Activitat global de l’any 2020

9.596

11.920

Alumnes de Secundària
i FP que han rebut orientació
acadèmica i professional

Persones joves ateses al
conjunt de programes i serveis
de Barcelona Activa

32.865

Atencions realitzades als serveis de joventut de l’Ajuntament de
Barcelona relacionats amb informació, orientació i assessorament
acadèmic i laboral, i acompanyament emocional

217

5.943

Places d’FP-Dual a
l’Ajuntament de Barcelona

Alumnes
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4. Assoliments 2020

Activitat global de l’any 2020 a Barcelona Activa

O C U PA C I Ó

FORMACIÓ TECNOLÒGICA

EMPRENEDORIA

EMPRESA

7.219

2.704

2.137

1.012

persones joves ateses al conjunt de
programes i serveis d’Ocupació de
Barcelona Activa

persones joves ateses al conjunt de
programes i serveis de Formació
tecnològica de Barcelona Activa

persones joves ateses al conjunt de
programes i serveis d’Emprenedoria de
Barcelona Activa

persones joves ateses al conjunt de
programes i serveis a les Empreses de
Barcelona Activa

52%

62%

53%

51%

dones

dones

dones

20

dones
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4. Assoliments 2020

Activitat global de l’any 2020 a Barcelona Activa

S E R V E I S D ’ O C U PA C I Ó

20%

16-19 anys

36%
20-24 anys

44%
25-29 anys

Nivell d’estudis
Primaris

14%

Secundaris

56%

Universitaris

30%

Procedència

7.219

persones joves ateses al conjunt de
programes i serveis d’Ocupació
de Barcelona Activa

52%
dones

21

Estrangers

37%

Unió Europea

14%

Fora UE

86%

Espanya

63%

Residència
Barcelona

81%

Província BCN

17%

Catalunya

1%

Altres

1%
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4. Assoliments 2020

Activitat global de l’any 2020 a Barcelona Activa

FORMACIÓ TECNOLÒGICA

Nivell d’estudis
Primaris

8%

16-19 anys

33%

20-24 anys

59%

25-29 anys

2.704

persones joves ateses al conjunt
de programes i serveis de Formació
tecnològica de Barcelona Activa

62%
dones

22

2%

Secundaris

36%

Universitaris

62%

Procedència
Estrangers

15%

Unió Europea

31%

Fora UE

69%

Espanya

85%

Residència
Barcelona

58%

Província BCN

35%

Catalunya

6%

Altres

1%
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4. Assoliments 2020

Activitat global de l’any 2020 a Barcelona Activa

SERVEIS D’EMPRENEDORIA

Nivell d’estudis
Primaris

3%

16-19 anys

26%

20-24 anys

71%

25-29 anys

2.137

persones joves ateses al conjunt de
programes i serveis d’Emprenedoria
de Barcelona Activa

53%
dones

23

2%

Secundaris

32%

Universitaris

66%

Procedència
Estrangers

24%

Unió Europea

48%

Fora UE

52%

Espanya

76%

Residència
Barcelona

69%

Província BCN

27%

Catalunya

2%

Altres

1%
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4. Assoliments 2020

Activitat global de l’any 2020 a Barcelona Activa

SERVEIS D’EMPRESA

Nivell d’estudis
Primaris

3%

16-19 anys

22%

20-24 anys

75%

25-29 anys

1.012

persones joves ateses al conjunt
de programes i serveis a les Empreses
de Barcelona Activa

51%
dones

24

4%

Secundaris

33%

Universitaris

63%

Procedència
Estrangers

23%

Unió Europea

44%

Fora UE

56%

Espanya

77%

Residència
Barcelona

71%

Província BCN

22%

Catalunya

2%

Altres

5%
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5. Pla d’Acció 2021
Pla d’acció operatiu de caràcter biennal que integra, (1) actuacions adreçades a combatre la precarietat que provoca la crisi
sanitària —mitjançant actuacions que contribueixin a millorar l’ocupabilitat, la qualificació professional i inserció laboral de la
població jove de la ciutat de Barcelona— i (2) actuacions de tipus estable que es desenvolupen de manera estructural.

15 LÍNIES D’ACTUACIÓ I 59 ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

DOS TIPUS D'ACTUACIONS
26 actuacions prioritàries dissenyades o adaptades per fer front als efectes de la pandèmia
33 actuacions ocupacionals de caràcter estable o generals per al foment de l'ocupació juvenil

12 MILIONS D'EUROS DE PRESSUPOST

25%
12 M €
9M€

2020
26

2021
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5. Pla d’Acció 2021

Pressupost

Agent

Import

Ajuntament de Barcelona

8.930.000 €

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

3.010.000 €

Total

11.940.000 €

Desglossament del pressupost en funció de la tipologia d’actuacions
Tipologia d’actuacions

Import

Actuacions prioritàries

9.330.000 €

Actuacions estables

2.610.000 €

Total

11.940.000 €

El pressupost presentat es basa en les partides i actuacions contemplades en el Pla, però podria ser incrementat amb fons
extraordinaris que arribin al llarg de l’any, siguin provinents del SOC o de fons estatals.
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Agents implicats

5. Pla d’Acció 2021

Barcelona Activa

15 línies d’acció en quadtre àmbits
d’actuació

Departament de Joventut – Ajuntament de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya
Fundació Barcelona Formació Professional

A1. ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ
I ACOMPANYAMENT

A2. CAPACITACIÓ I FORMACIÓ

A3. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
DIGNA, L'EMPRENEDORIA I
MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT

A4. ATENCIÓ A JOVES EN SITUACIONS
DE VULNERABILITAT

L1.1 Reforç i transformació digital i
metodològica dels serveis d'orientació
professional

L2.1 Impuls a l’oferta formativa orientada
a millorar les competències tècnicoprofessionals de les persones joves

L3.1 Suport a la contractació de
persones joves

L4.1 Atenció sociolaboral a persones
joves amb malestar psicològic

L1.2 Serveis d’atenció personalitzada
L1.3 Assessorament en drets i deures
laborals
L1.4 Creació de nous serveis als Punts
InfoJOVE de la ciutat

L2.2 Capacitació digital i en idiomes

L2.3 Projectes singulars de Garantia
Juvenil

L4.2 Reducció de la bretxa digital
L3.2 Suport a persones joves
treballadores autònomes i persones
joves emprenedores

L1.5 Organització d’esdeveniments
de ciutat

L4.3 Foment de Noves Oportunitats
i de retorn al sistema educatiu

L4.4 Suport a entitats de Barcelona
per executar projectes sociolaborals

L1.6 Serveis d'acompanyament
emocional

11 Actuacions prioritàries

5 Actuacions prioritàries

5 Actuacions prioritàries

5 Actuacions prioritàries

13 Actuacions estables

10 Actuacions estables

8 Actuacions estables

2 Actuacions estables
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5. Pla d’Acció 2021

ACTUACIONS
PRIORITÀRIES

Actuacions dissenyades
o adaptades per fer front
als efectes de la
pandèmia

Tipologia d’actuacions

ACTUACIONS
ESTABLES

Pla d’Acció 2021
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Actuacions
ocupacionals de
caràcter estable
o generals per
al foment de
l'ocupació juvenil
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Agents implicats

5. Pla d’Acció 2021

Barcelona Activa
Departament de Joventut – Ajuntament de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya
Fundació Barcelona Formació Professional

A1. ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT
Línies d’acció

Actuacions prioritàries

L1.1 Reforç i transformació digital i metodològic dels serveis d'orientació
professional

ACT 1.1.1 Impuls de l’atenció telemàtica

L1.2 Serveis d’atenció personalitzada

ACT 1.2.1 Programa “Fem feina, fem futur – Joves"

ACT 1.1.2 Digitalització dels serveis oferts des dels punts InfoJOVE

ACT 1.2.2 Consolidació dels “Referents d’Ocupació Juvenil”
ACT 1.2.3 Programa “Retorn amb Oportunitats”
L1.3 Assessorament en drets i deures laborals

ACT 1.3.1 Reforç dels Punts de Defensa de Drets Laborals
ACT 1.3.2 Reforç de les accions d'assessoria laboral: la joventut no s'atura,
els nostres drets tampoc

L1.4 Creació de nous serveis als Punts InfoJOVE de la ciutat

ACT 1.4.1 Posada en marxa de nous serveis: Pla B i Club de feina

L1.5 Organització d’esdeveniments de ciutat

ACT 1.5.1 Saló BIZ – Ocupació

L1.6 Serveis d'acompanyament emocional

ACT 1.6.1 Ampliació del servei “Aquí t’escoltem“
ACT 1.6.2 Tallers d’acompanyament emocional a joves
+ 13 actuacions estables
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A1. ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT
L1.2 Serveis d’atenció personalitzada
ACT 1.2.1 Programa «Fem feina, fem futur – Joves»

Programa d’atenció personalitzada per a la millora de l’ocupabilitat de persones joves menors de 30 anys, amb incorporació d’objectius d’eficiència
social, equitat, de treball digne i de qualitat, i amb perspectiva de gènere.

Objectius 2021

• Partint de la metodologia híbrida, aquest programa es planteja amb la finalitat de complementar els serveis d’atenció personalitzada
en matèria d’ocupació ja existents (per exemple, el programa Referents d’Ocupació Juvenil) i, especialment, amb l’objectiu de fer
front al previsible increment de la demanda d’informació i assessorament en matèria d’ocupació i accés al mercat de treball per
part de persones joves, en context COVID-19.
• El programa té la previsió d’informar, orientar i acompanyar un total de 1.200 persones joves. S’espera un impacte qualitatiu en la
millora de l'ocupabilitat i en l’eficàcia dels processos de recerca de feina en context COVID-19 de les persones joves participants.
• Pressupost extraordinari aproximat de 600.000 euros

Assoliments 2020

Durant tot l'any 2020 s'ha atès un total de 7.219 persones joves en el conjunt d'àrees i serveis de Barcelona Activa.

Durant tot l'any 2020 s'ha atès un total de 9.596 persones joves anònimes en el Projecte de Vida Professional,
el que representa un global de prop de 16.000 persones joves ateses en total.
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A1. ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT
L1.4 Creació de nous serveis als Punts InfoJOVE de la ciutat
ACT 1.4.1 Posada en marxa de nous serveis: Pla B i Club de feina
En el context actual, moltes persones joves necessiten suport en la seva orientació laboral i acadèmica, des de la proximitat i el vincle, amb uns referents fixos.
Per això, es proposa la creació de dispositius fixos descentralitzats als punts infoJOVE:
• PLA B, que té com a objectiu acompanyar a les persones joves per trobar noves alternatives formatives o d’ocupació davant d’una primera opció
fallida. Aquest serà un dispositiu permanent durant tot l’any per a les persones joves que ho necessitin.
• CLUB DE FEINA, als 11 punts descentralitzats infoJOVE de la ciutat amb horaris d’atenció fixos. Les línies de treball essencial són:
 Suport a la definició d’un pla de recerca de feina individualitzat a les persones joves
 Programació de càpsules informatives en grup aterrades a les necessitats dels/de les joves
 Training de competències per a l’accés al mercat laboral

Objectius 2021

• Consolidar Pla B com a dispositiu fix a 10 punts de la ciutat, sempre disponible dins dels punts
infoJOVE: assolir un increment del +12% de consultes respecte de l'any 2020 (+/- 2.000 consultes)
• Creació club de feina als 10 Punts infoJOVE de la ciutat

Assoliments 2020

• El dispositiu Pla B es va posar en marxa el dia 9 de setembre
• 1.770 consultes rebudes

32

Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil 2020-2023 — Pla d’Acció 2021 (Resum Executiu)

Agents implicats

5. Pla d’Acció 2021

Barcelona Activa
Departament de Joventut – Ajuntament de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya
Fundació Barcelona Formació Professional

A2. CAPACITACIÓ I FORMACIÓ
Línies

Actuacions prioritàries

L2.1 Impuls a l’oferta formativa orientada a millorar la inserció laboral
de les persones joves

ACT 2.1.1 Nova oferta de formació virtual, formació ocupacional
i Reskilling Fase II
ACT 2.1.2 Impuls a l’FP Dual

L2.2 Capacitació digital i en idiomes

ACT 2.2.1 Reforç a la capacitació digital
ACT 2.2.2 Impuls a l'aprenentatge de llengües

L2.3 Projectes singulars de Garantia Juvenil

ACT 2.3.1 Projectes singulars de Garantia Juvenil:
• Garantia èxit BCN
• Oportunitats d’ocupació als mercats municipals i comerç
proximitat
• Acceleradora Laboral
• Mentor Tech
+ 10 actuacions estables
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A2. CAPACITACIÓ I FORMACIÓ
L2.1 Impuls a l’oferta formativa orientada a millorar la inserció laboral de les persones joves
ACT 2.1.2 Impuls a l’FP Dual
L’FP Dual ha experimentat grans dificultats a causa de la COVID-19, però el model presenta excel·lents indicadors d’inserció. Es planteja potenciar
la seva difusió i coneixement per part de la població i les empreses, augmentar-ne el nombre de cicles en sectors estratègics, amb més empreses
implicades, i analitzar la viabilitat d’impulsar accions de foment de l’FP Dual a través de la contractació pública.

Objectius 2021

• Actualitzar el Pla de treball vigent i executar, sota la coordinació de la Fundació BCN FP, un conjunt d’actuacions ESPECIALMENT
orientades a:
 Millorar la governança de l’FP Dual, impulsant el treball col·laboratiu entre els diferents agents implicats
 Augmentar l’atracció i reforçar el suport a l’alumnat
 Fomentar i intensificar la relació amb el teixit empresarial i amb un major enfocament sectorial
 Reforçar les figures dels tutors i tutores
 Avançar cap a una gestió més eficient
• Constitució d’una comissió de seguiment entre Barcelona Activa, el Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació BCN FP.
• Paral·lelament, manteniment de l’oferta de places d’FP Dual dins l’Ajuntament de Barcelona: 200 beques.

Assoliments 2020

• Formalitzat un conveni amb Fundació BCN FP per desenvolupar les accions previstes d’impuls a l’FP Dual. La Fundació BCN FP
actua com a entitat dinamitzadora del pla de treball.
• S’ha elaborat un estudi comparatiu sobre l’FP Dual amb relació als cursos 2019-2020/2020-2021.
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A2. CAPACITACIÓ I FORMACIÓ
L2.2 Capacitació digital i en idiomes
ACT 2.2.1 Reforç a la capacitació digital
Reforç dels programes de capacitació digital oferts a les persones joves a través del Cibernàrium, amb l’objectiu d’assolir un major nombre de participacions.
Impuls també a la capacitació digital dels equips professionals que atenen a les persones joves en els diferents programes de Barcelona Activa.

Objectius 2021

• Obertura del nou equipament Cibernàrium al Parc Tecnològic de Nou Barris el mes de gener de 2021.
• Consolidació i extensió de l’oferta d’Aules virtuals, formació en format webinar desplegada en el marc de la crisi COVID-19. Així,
l’oferta de capacitació digital de Cibernàrium es prestarà l’any 2021 en tres formats:
 Presencial (quan les mesures sanitàries ho permetin)
 Aula virtual: formació online síncrona amb 268 activitats diferents, de les quals 45 seran noves en l’oferta del 1r trimestre de
2021.
 Formació online asíncrona: + de 200 cursos i continguts e-learning accessibles de forma permanent
 Posada en marxa de diferents cicles de Masterclass: Humanisme Digital, InnoDiàlegs i un cicle sobre tecnologia, comunicació
i mitjans, impulsat en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
• Upskilling: capacitació addicional en clau tecnològica al perfil professional per a equips tècnics professionals (tutors/tutores) per tal
que puguin dur a terme les activitats en format virtual.

Assoliments 2020

Atendre
a més de
2.000 persones
joves

• 2.689 persones joves (62% dones) han participat en els programes de capacitació tecnològica del Cibernàrium:
 Formació tecnològica bàsica (Antenes + Cibernàrium)
 Formació tecnològica especialitzada
 Formació tecnològica avançada
• A partir de la declaració de l’estat d’alarma es va haver d’aturar tota l’activitat presencial i es van posar en marxa les
Aules virtuals (formació en streaming) que han completat l’oferta presencial i online.

62% dones

• 34 tallers de competències TIC als punts infoJOVE i PIJ, que han suposat 273 usos
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A2. CAPACITACIÓ I FORMACIÓ
L2.2 Capacitació digital i en idiomes
ACT 2.2.2 Impuls a l'aprenentatge de llengües
Dotar a persones joves de competències lingüístiques, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en un context
de postvacunació i de previsible reactivació de sectors econòmics clau de la ciutat de Barcelona.

Objectius 2021

Assoliments 2020

•

Reskilling Idiomes: formació orientada a facilitar el perfeccionament en idiomes i a l'obtenció de certificacions oficials
de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), principalment en llengua anglesa, però també en altres llengües com el xinès, el
rus... En col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona/EOI.

•

Pressupost extraordinari global d'1.000.000 d’euros i previsió d'atendre a un nombre significatiu de joves, com a mínim,
que reflecteixi el percentatge d'atur juvenil registrat a Barcelona.

• Aquesta actuació està planificada per dur-la a terme l’any 2021
• Identificació de necessitats formatives per a la millora de les competències comunicatives en llengües estrangeres
i en l'obtenció de certificacions oficials per part de la població jove.
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Agents implicats

5. Pla d’Acció 2021

Barcelona Activa
Departament de Joventut – Ajuntament de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya
Fundació Barcelona Formació Professional

A3. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DIGNA, L'EMPRENEDORIA I MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
Línies
L3.1 Suport a la contractació de persones joves

Actuacions prioritàries
ACT 3.1.1 Nova línia d’ajuts a la contractació “Crea Feina, Barcelona”
ACT 3.1.2 Projectes Integrals amb Contractació (PIC) per a persones joves
ACT 3.1.3 Cases d'Oficis en el marc del projecte “Treball als barris”
ACT 3.1.4 Programa d'emprenedoria juvenil "Idees amb futur"

L3.2 Suport a persones joves treballadores autònomes
i persones joves emprenedores

ACT 3.2.1 Programa AUTONO+
+ 8 actuacions estables
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A3. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DIGNA, L'EMPRENEDORIA I MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
L3.1 Suport a la contractació de joves
ACT 3.1.1 Nova línia d’ajuts a la contractació “Crea Feina, Barcelona!”
Llançament de la nova línia d’ajuts “Crea Feina, Barcelona 2020-2021”, amb subvencions de fins a un màxim de 5.000 €
i 80% del cost salarial anual per a nous contractes que tinguin una durada mínima de sis mesos. Prioritat col·lectiu jove.

Objectius 2021

• 6.000 euros per ajut: amb recursos extraordinaris de l’any 2021, s’obrirà una nova línia d’ajuts a la contractació
• Ampliació del termini de presentació de sol·licituds fins al 30/06/2021
• 70 persones joves contractades

Assoliments 2020

• El passat 15 d’octubre es va obrir la convocatòria del Programa
“Crea feina, Barcelona!” amb un pressupost inicial d’1,5 milions d'euros.
• 110 sol·licituds rebudes de contractació de persones joves (63% dones),
provinents de 98 empreses diferents.
• Les sol·licituds de contractació de persones joves suposen un 36%
del global de sol·licituds rebudes (306). D'aquestes:
 80 sol·licituds aprovades per a la contractació de persones joves
(64% dones)
 19 sol·licituds refusades
 17 encara en tràmit
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110 sol·licituds persones joves
(36% del total)
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A3. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DIGNA, L'EMPRENEDORIA I MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
L3.1 Suport a la contractació de persones joves
ACT 3.1.2 Projectes Integrals amb Contractació (PIC)
Reprogramació i nous PIC sectorials. Els PIC combinen formació, orientació, experienciació laboral i intermediació a fi que les persones participants millorin
les seves competències professionals per afavorir la seva incorporació al mercat de treball.

Objectius 2021

• Es tindrà especialment en compte la contractació de persones joves com a un col·lectiu prioritari i s'intentarà adequar
la seva contractació als percentatges d'atur juvenil registrats a Barcelona.
• Previstes 370 contractacions en total

Assoliments 2020

• 103 persones joves contractades (56% dones), que suposen un 13% del total de persones participants en el programa (811 persones, 51% dones)
• Aquest 2020, a causa de la COVID-19, s’ha reestructurat i prioritzat la implementació d’aquesta mesura ocupacional en:
 Projectes estratègics de ciutat nascuts de les noves necessitats de la pandèmia
 Projectes que atenen a col·lectius especialment vulnerabilitats
 Projectes que s’implementen en territoris amb desequilibris socioeconòmics
• Durant l’estat d’alarma es van reconvertir a format telemàtic els projectes amb tipus d’actuacions que ho permetien i es va intensificar
l’acompanyament a les persones contractades per part de l’equip de gestió de PIC.
• En paral·lel al període de contractació, s’han realitzat 182 accions formatives de prevenció de riscos laborals, professionalitzadores, de
competències transversals i d’estratègies de recerca de feina, que sumen més de 5.500 hores lectives (51% realitzades de forma telemàtica).
• D’altra banda, 611 persones (52% dones) participants en PIC d’altres anualitats, han realitzat accions d’acompanyament a la recerca de feina.
• El 60% (41% dones) de les 65 persones joves participants en els PIC 2019 han treballat o treballen segons el seguiment dut a terme.
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Agents implicats

5. Pla d’Acció 2021

Barcelona Activa
Departament de Joventut – Ajuntament de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya
Fundació Barcelona Formació Professional

A4. ATENCIÓ A PERSONES JOVES EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT
Línies

Actuacions prioritàries

L4.1 Atenció sociolaboral a persones joves amb malestar psicològic

ACT 4.1.1 Manteniment de serveis d’atenció laboral a joves amb malestar
psicològic

L4.2 Reducció de la bretxa digital

ACT 4.2.1 Suport a l’accessibilitat i connectivitat amb la compra de
300 tauletes

L4.3 Foment de Noves Oportunitats i de retorn al sistema educatiu

ACT 4.3.1 Creació de la Taula de Noves Oportunitats

L.4.4 Suport a entitats de Barcelona per a executar projectes sociolaborals

ACT 4.4.1 Nova edició i ampliació de línia “Impulsem el que fas”
ACT 4.4.2 Subvencions extraordinàries entitats ocupacionals

+ 2 actuacions estables
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A4. ATENCIÓ A JOVES EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT
L4.2 Reducció de la bretxa digital
ACT 4.2.1 Suport a l’accessibilitat i connectivitat amb la compra de 300 tauletes
Facilitació d’elements de connectivitat (tauletes i/o altres) per als i les joves participants en projectes ocupacionals que no en disposin
amb l’objectiu de millorar la seva accessibilitat i igualtat d’oportunitats.

Objectius 2021

• Elaboració del disseny del protocol i procediment d’adjudicació i gestió de les tauletes
• Cessió en préstec de les 300 tauletes adquirides, prioritàriament a les persones joves beneficiàries
participants dels diferents programes ocupacionals.
• Accions a mida de capacitació adreçades als/a les joves

Assoliments 2020

• S’ha efectuat la compra de 300 tauletes, que es deixaran en préstec de manera prioritària a persones
joves que no disposin d’eines de connectivitat mentre duri l’actuació a la qual participin. Es prioritzaran
actuacions de formació.
• Construcció d’un cens tecnològic de totes les persones joves que s’apunten als programes. Se’ls
pregunta de quins elements de connectivitat disposen i sobre el seu nivell de capacitació tecnològica.
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A4. ATENCIÓ A JOVES EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT
L4.3 Foment de Noves Oportunitats i de retorn al sistema educatiu
ACT 4.3.1 Creació de la Taula de Noves Oportunitats
Creació de la Taula de Noves Oportunitats entre els diferents agents del sistema (Barcelona Activa, Departament de Joventut, SOC i Consorci d’Educació)
i les diferents entitats o programes (Passwork, Escola de Segones Oportunitats, Escola Adults, PFI, Cases Oficis) per tal de garantir una major coordinació
mesures adreçades als col·lectius més vulnerables.

Objectius 2021

• Creació i posada en marxa de la Taula de Noves Oportunitats entre Barcelona Activa, el Departament de Joventut, la Fundació
BCN FP, l’IMEB, el Consorci d’Educació, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els agents socials.
• Previsió d'elaboració d'un Pla Estratègic de Noves Oportunitats de la ciutat de Barcelona
• Definició d’objectius de ciutat de manera compartida

Assoliments 2020

• Aquesta actuació està planificada per dur-la a terme l’any 2021
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