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El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 30/12/2021, i sense perjudici de l'aprovació de
l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número PPL210189:

ASSUMPTE
Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2022-2026
Número d'expedient M271/u224/2021/000008

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
L'Ajuntament de Sant Boi te una llarga experiència en polítiques de joventut per tal de garantir l’emancipació i la
igualtat d’oportunitats de la població jove. A nivell autonòmic existeixen dos documents que marquen la ruta del què
han de ser i com s’han de desplegar les polítiques de joventut en el territori, la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut
de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010-2020
(en endavant PNJCat).
El Projecte Territori del PNJCat és el conjunt d’actuacions i programes que els governs locals defineixen, impulsen,
coordinen i avaluen i que donen lloc als diferents plans locals de joventut segon article 22 de la Llei 33/2010, de l’1
d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat)
estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar l’assoliment dels objectius del Pla són la
Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del moviment juvenil organitzat a traves de tres projectes: el
Projecte de Govern, el Projecte de Territori, i el Projecte Jove.
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya havia d’estar elaborat i aprovat per decret de Govern l’any 2021, tal com
estableix la Llei 33/2010 de polítiques de joventut. No obstant això, les circumstàncies derivades de la COVID-19 han
posat de manifest que molts dels aspectes que afecten la situació de les persones joves són estructurals (atur,
precarietat laboral, segmentació del mercat laboral, índex de pobresa, criminalització del col·lectiu jove, etc.) i
s’agreugen en cada crisi socioeconòmica. Es per això que, tenint en compte el context actual, s’ha ampliat el temps
dedicat a la reflexió i a la construcció del nou marc de les polítiques de joventut per valorar quin és l’instrument o
marc necessari per a les polítiques de joventut. La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de
Catalunya recull les
funcions dels ens locals, a l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de desenvolupar
en matèria de joventut per a la implementació de les polítiques de joventut amb l'elaboració de plans en matèria de
polítiques de joventut.
La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi pren forma amb el pla local de joventut. Aquesta
planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons
les necessitats existents i els recursos disponibles. Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la
formulació i gestió de les polítiques de joventut.
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Per altra banda, tenir un Pla Local de Joventut vigent és un requisit imprescindible per optar al finançament del
Contracte Programa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el Pla Local de Joventut 2016-2020, prorrogat durant l’exercici 2021, ha estat fins ara l'eina per dur a terme
les actuacions municipals en matèria de joventut.
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Atès que Pla Local de Joventut 2022-2026 vol ser un instrument d’implementació i coordinació de les polítiques de
joventut municipals amb una clara voluntat de transformar les condicions de vida de les persones joves.
Atès que el Pla local de Joventut 2022-2026 ha de permetre establir criteris de coherència, eficiència i optimització de
la cartera de serveis de joventut, per tal de millorar les actuacions en aquesta matèria amb un plantejament de treball
en xarxa.
Vist l'informe tècnic emès pel Cap del Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació amb data 13 de desembre
de 2021

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut 2022-2026 que s’annexa al present acord a l’efecte de la seva
presentació a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Disposar la seva exposició pública pel termini de trenta dies hàbils a partir de la publicació de l'edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de la presentació de les al·legacions i els suggeriments
que es considerin convenients.
Tercer.- Considerar definitivament aprovat aquest Pla en el sol cas que durant el tràmit d'exposició pública no s’hi
presenti cap al·legació o suggeriment.

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.
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Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 13/01/2022
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