REGLAMENT DE LA XARXA DE JOVES
DE LA CIUTAT DE BARCELONA
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Reglament de la Xarxa de Joves de la ciutat de Barcelona

1. INTRODUCCIÓ
En els darrers anys, s’ha detectat un increment continuat del nombre de joves en
situació de vulnerabilitat al territori català i en concret a la ciutat de Barcelona. Aquest
col·lectiu està format principalment per joves de 18 a 25 anys:
a) Joves extutelats/des.
b) Joves estrangers no acompanyats que inicien sols el projecte migratori i que un
cop han passat pel sistema de protecció a l’arribar a la majoria d’edat no troben
o no tenen alternatives.
c) Joves estrangers que no han passat pel sistema de protecció perquè van arribar
a Catalunya essent majors d’edat i sense referents familiars ni documentació
que els permetés tenir accés a la residència.
d) Joves que, havent passat o no pel sistema de protecció, es troben actualment
sense cap recurs personal, ni social, ni familiar, ni econòmic, i es troben en
situació d’infrahabitatge o allotjament inadequat.
La Xarxa de Joves de la ciutat de Barcelona (Xbcn) es constitueix l’any 2018 impulsada
pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona a través de l’Àrea de drets socials, i la Generalitat de Catalunya a través de
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET). L’objectiu és el d’actuar com
una xarxa de serveis gestionats per les Administracions públiques i les entitats del
tercer sector per fomentar l’autonomia plena d’aquest joves i donar resposta a les
seves necessitats, mitjançant el disseny d’itineraris educatius integrals que permetin
l’exercici de la plena ciutadania social.

2. DENOMINACIÓ
La denominació completa d’aquesta xarxa és: Xarxa de Joves de la ciutat de Barcelona.
S’utilitzarà l’abreviació Xbcn.

3. OBJECTIUS
A continuació es detallen els objectius principals de la Xbcn:
- Creació d’una xarxa de serveis o catàleg de serveis i/o recursos que ofereixin les
diferents Administracions Públiques i les entitats privades de la ciutat, per a
dissenyar l’itinerari que cada jove necessiti, no només des de la descripció dels
diferents recursos i serveis sinó centrats en els i les joves i en la incidència d’aquest
col·lectiu en el sistema.
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-

Creació d’un sistema sumatori de recursos que permetrà garantir la sostenibilitat i
la transparència dels mateixos.
Incrementar la coordinació pública i privada en el sistema de serveis socials.
Treballar les competències integrals de cada jove per accedir a la plena autonomia.
Esdevenir un observatori de la població jove en situació de vulnerabilitat a la ciutat
de Barcelona.

A l’Annex 1 es detallen els objectius inicials de la xarxa a curt (2018), mig (2019) i llarg
termini (a partir de 2020).

4. DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL
La Xarxa té una durada indefinida i el seu àmbit d’actuació es la ciutat de Barcelona.

5. DOMICILI
La Xbcn no té domicili propi. Les reunions plenàries es duran a terme, de forma
rotativa, a la seu de cada membre de la xarxa, sempre que sigui possible.

6. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Els òrgans de funcionament de la xarxa seran de tres tipus: Reunions plenàries,
comissió permanent i grups de treball.
6.1 Reunions plenàries
La Plenària de la Xarxa és el màxim òrgan decisori de la Xbcn i està formada pels
representants de totes les organitzacions que pertanyen a la xarxa.
Es realitzaran mínim de dues reunions de la Plenària a l’any (una per semestre), on
seran convocades tots els representants de la Xbcn.
Les funcions de les reunions plenàries són:
- Promoure la reflexió, el debat i la participació entre els membres de la Xbcn.
- Compartir propostes i prendre totes les decisions que afectin a la Xbcn.
- Recollir les necessitats i inquietuds del conjunt de les organitzacions de la Xbcn.
- Informar a totes les organitazcions de la Xbcn sobre l’activitat dels grups de
treball en funcionament.
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-

-

Compartir informació i anàlisi de les polítiques de l’àmbit de joves en situació
de vulnerabilitat
Arribar a acords sobre el funcionament de la Xbcn.
Determinar els grups de treball (i comissions, si escau) que ha de tenir la Xbcn, i
ajustar-ne la seva composició.
Acceptar les peticions d’alta de noves organitzacions i donar avís de baixa a
aquelles que havent concorregut en causa de baixa en siguin donades com a tal
segons el reglament.
Definir les principals línies de treball, objectius i/o accions de la Xbcn.
Encarregar a la Comissió Permanent l’execució dels acords de la Plenària.
Presentar i aprovar les propostes i decisions que li traslladi la Comissió
Permanent (com ara memòries, avaluacions o canvis organitzatius de la xarxa).

Les decisions de caràcter general de la plenària es prendran, sempre que sigui possible,
per consens. En cas de votació, es determinaran per majoria simple, tenint en compte
1 vot per representant.
6.2 Comissió permanent
La Comissió Permanent és l’encarregada de vetllar pel compliment dels objectius de la
Xbcn i prendre decisions de les peticions que arribin de fora de la xarxa. Quan aquestes
peticions sobrepassin l’encàrrec de la pròpia Comissió, aquesta convocarà una reunió
Plenària Extraordinària.
La composició d’aquesta comissió ha de ser representativa de la diversitat d’àmbits i
col·lectius amb els quals treballen les organitzacions de la Xarxa. Les organitzacions
que formen part d’aquesta comissió han de formar part de la Xarxa i tenir un
compromís de treball, assistència i implicació continuat.
La Comissió Permanent està formada per un mínim de 6 representants de les
organitzacions i un màxim de 8, a banda de la representació i la participació del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i una entitat que representi el col·lectiu de joves. La renovació es farà
anualment de mínim 2 entitats i com a màxim, 3. Caldrà que les organitzacions hi
participin un mínim de 2 anys i un màxim de 4 anys. En la composició de la Comissió
Permanent es tindrà en compte un equilibri entre les organitzacions que la configuren
tenint en compte el seu perfil.
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La Comissió Permanent es reunirà amb periodicitat mensual, de forma itinerant a una
de les organitzacions que en formen part.
Les funcions de la Comissió Permanent seran:
- Preparació de les Reunions Plenàries.
- Seguiment de les comissions i dels grups de treball.
- Despatxar o madurar temes que arribin al conjunt de la Xbcn.
- Representar-la o cercar l’entitat o persona més idònia per fer-ho.
- Manteniment dels espais online compartits creats.
Es recomana que els membres de les organitzacions o entitats que formin part de la
Comissió Permanent estiguin en algun dels grups de treball.
6.3 Grups de treball
Els grups de treball tenen una durada limitada segons la previsió que es faci en el
moment de la creació del grup. Estan destinats a abordar qüestions temàtiques
concretes en funció de les necessitats que detecti la Xbcn en cada moment. Els grups
es poden constituir a proposta de la Comissió Permanent o d’un grup d’entitats i han
de ser aprovats en reunió plenària.
Les organitzacions hauran de dir al gener a quins grups de treball volen participar, i es
renovaran cada any.
El grups han de tancar-se amb un document on es reculli el treball que han fet, en
forma de conclusions i propostes.
La implicació dels i les membres de la Xarxa es concreta en la participació en grups de
treball, que són marcs de treball col·laboratius de composició variable i no permanent.
Els grups de treball seran proposats per organitzacions de la Xarxa a la Comissió
permanent, i aquesta ho proposarà a la Plenària de la Xarxa per a la seva aprovació.
Es constitueixen amb persones de diferents organitzacions/institucions per a treballar,
impulsar o fer el seguiment d’un tema o projecte determinat; d’acord amb les
orientacions que s’hagin acordat en les sessions plenàries i amb una metodologia
dinàmica i flexible.
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Els grups de treball tenen, com a marc de referència, la missió de la Xarxa i els
objectius definits anualment.
La funció dels grups de treball o comissions és portar a terme en diferents encàrrecs o
projectes que són importants pel desenvolupament de la Xarxa (per exemple,
comunicació, relacions amb l’Acord Ciutadà, acollida i implicació) o formen part del seu
pla de treball.
Els grups de treball tindran un funcionament flexible en funció de les necessitats que
s’estableixin.
Els grups de treball poden obrir-se a la participació de persones que no formin part de
la Xarxa si hi poden aportar contribucions d’interès.

7. FUNCIONAMENT DE LA PRESA DE DECISIONS
En tots els òrgans de funcionament de la Xbcn els acords i actuacions de la Xarxa es
determinaran prioritàriament per consens.
En el cas de no arribar a un consens, la Reunió Plenària crearà un Grup específic per
tractar el tema. Aquest Grup de Treball aportarà les seves conclusions/propostes a la
propera Reunió Plenària, per tal que aquesta prengui l’acord definitiu. En cas de no
arribar a un consens, l’acord final es prendrà per votació amb els vots favorables de les
¾ parts dels membres assistents.
En cas de votació en la Reunió Plenària, es determinaran per majoria simple, tenint en
compte un vot per entitat.
El representat de cada entitat ha de tenir poder decisori i només un vot per
entitat/organització.

8. MEMBRES. DRETS I DEURES
8.1 Membres i col·laboradors
a) Poden formar part com a membres de la Xbcn:
 El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn).
 L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que poden ser
representades pel CSSBcn.
 Les organitzacions/entitats que desenvolupin programes socials a la ciutat
de Barcelona per a joves que formin part del col·lectiu al que s’adreça la
xarxa que resideixin a la ciutat.
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b) Poden formar part com a col·laboradors de la Xbcn:
Les persones que proposi la Xarxa en Sessió Plenària, a proposta de la Comissió
Permanent, en qualitat d’experts en l’àmbit de l’atenció a joves en situació
d’extrema vulnerabilitat o en aquells àmbits que puguin complementar l’acció i
objectius de la xarxa. Val a dir que els col·laboradors no tindran capacitat de
vot.
8.2 Drets
 Assistir a les reunions plenàries amb veu i vot.
 Rebre tota la informació de la Xbcn, les reunions i els projectes que es duguin a
terme.
 Participar en les activitats, Comissions i grups de treball que s’organitzin, així
com formar part de la Comissió Permanent.
8.3 Deures
 Participar a totes les Reunions Plenàries que es convoquin a la Xbcn.
 Es comprometen a vetllar pel compliment dels objectius i realització dels
acords establerts a les reunions plenàries de la Xbcn.
 Vetllar per la continuïtat del representant de l’entitat o, quan no és possible,
delegar en un altre membre de l’organització.
 Complementar els qüestionaris i facilitar la informació necessària per les
accions i estudis proposats per la Xbcn.
 Aportar la seva expertesa a la Xbcn.
 Participar, aportant personal professional o voluntariat, en grups o activitats
addicionals en què participi la Xbcn.

9. ADMISSIONS I BAIXES
9.1 Admissions
Les organitzacions que vulguin ingressar com a membres de la Xarxa, ho sol·licitaran
per escrit al Consorci de Serveis Socials de Barcelona adjuntant per escrit una breu
descripció de l’entitat (missió, objectius, activitats i recursos adreçats joves).
La Comissió Permanent rebrà per escrit la sol·licitud de l’entitat i la convidarà a
presentar-se durant una reunió de la Comissió. Un cop escoltada l’entitat, es
traslladarà la sol·licitud a la reunió plenària, on s’acordarà l’acceptació/denegació de
l’entitat sol·licitant. L’acceptació s’aprovarà amb els vots favorables de ¾ parts dels
7
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membres assistents, i sempre que hi hagi representació de prou organitzacions (al
menys 50% dels membres de la Xarxa) a la reunió.
9.2 Baixes
Les organitzacions que es vulguin donar de baixa de la Xbcn, on han de comunicar per
escrit al correu de la Xbcn.
Podran ser donades de baixa, previ acord de la reunió plenària, aquelles entitats que:
1. Manifestin la voluntat de donar-se de baixa.
2. Acumulin tres absències injustificades consecutives a les reunions plenàries.
3. Facin una utilització de la representativitat de la Xbcn indeguda (sense la prèvia
aprovació de la Reunió Plenària i/o de les diferents Comissions de Treball).
4. L’incompliment reiterat dels acords/compromisos presos a la Xbcn.
En cas que es produeixi una de les situacions anteriors, es comunicarà a l’organització.
La Comissió Permanent proposarà a la reunió plenària la baixa de l’entitat. L’entitat
serà donada de baixa quan ho acordi la plenària.
En cas que l’entitat vulgui reincorporar-se a la Xbcn, caldrà que ho sol·liciti per escrit i
faci la proposta segons el procediment establert.

10. REPRESENTACIÓ DE LA XARXA
Els membres de la Comissió Permanent són els màxims responsables de la Xbcn
mentre no es reuneix la Plenària.

11. SECRETARIA TÈCNICA
La Xbcn disposarà d’una secretaria tècnica, que s’assumirà des del Consorci de Serveis
Socials de Barcelona i tindrà com a funció donar suport al funcionament de la xarxa.
Les seves tasques concretes seran:
 Assistir a les reunions de treball.
 Elaborar les actes de les reunions.
 Convocar les reunions.
 Mantenir l’arxiu de la Xbcn.
 Donar suport a l’organitzar la logística de les reunions plenàries.
 Donar suport als projectes de la Xbcn.
 Comunicar altes i baixes d’organitzacions per ordre de la Plenària, així com les
altres decisions que es prenguin a la Xbcn.
8

Reglament de la Xarxa de Joves de la ciutat de Barcelona

A continuació se n’especifiquen les dades de contacte i informació:
- Correu de la secretaria tècnica de la xarxa: xbcn@cssbcn.cat
- Tècnic de referència de la xarxa: Juan Francisco Jiménez, tècnic del servei de
joves del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (93 467 87 33)
- Espai amb informació sobre la Xbcn a la pàgina web del Consorci

12. DISSOLUCIÓ DE LA XARXA
La Xbcn es dissoldrà per acord de la reunió plenària per majoria de ¾ de les
organitzacions (un vot per organització).

13. DESTÍ DELS BÉNS
Els béns que pertanyin a la Xbcn seran repartits entre les organitzacions que se’n
vulguin fer càrrec.

14. MEMBRES DE LA XARXA
A l’Annex 2 d’aquest reglament es mostra el llistat dels organismes i entitats que
formaran part de la Xbcn.

Aquest reglament ha estat aprovat per les entitats presents en reunió plenària de la
Xbcn en data 16 d’octubre de 2018.
La renovació d’aquest reglament es farà per sol·licitud d’una o més entitats de la Xbcn i
se sotmetrà al vot de la majoria de les entitats de la reunió plenària en què es renovi.
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ANNEX 1. Objectius de la xarxa a curt, mig i llarg termini

Objectius a curt termini de la xarxa (2018)
Constitució de la xarxa i establiment de les seves bases.
-

Constituir la xarxa i la seva Comissió permanent
Presentar els diversos actors membres de la xarxa i coneixença de tothom que
hi participa
Definir i acordar qüestions organitzatives: funcionament, normativa, grups i
àmbits de treball
Acordar qüestions metodològiques: metodologia de treball de la xarxa)
Definir l’estratègia de la xarxa per assolir els objectius a llarg termini
Elaborar els documents de punt de partida: mapa de recursos per a joves,
catàleg de serveis, definició de l’itinerari, etc.
Establir criteris i circuits
Elaborar el pla de treball (de cada grup de treball)

Objectius a mig termini de la xarxa (2019)
Pla de treball, disseny, proposta i seguiment de les actuacions
-

Aprovar les propostes que hi hagi en relació a l’itinerari, catàleg de serveis, etc.
Configurar protocols d’actuació
Iniciar el treball de casos
Fer difusió de la xarxa entre els i les joves, i entre els diversos agents del
territori
Iniciar accions i projectes de forma coordinada
Seguir i avaluar les actuacions iniciades, detectant oportunitats de millora
Sensibilitzar la població general envers la població jove en situació de
vulnerabilitat
Generar coneixement sobre l’àmbit dels i les joves en situació de vulnerabilitat
Ésser un espai on els i les joves puguin proposar directament necessitats i
millores

Objectius a llarg termini de la xarxa (2020 en endavant)
Consolidació de la xarxa
-

Consolidar la xarxa com un espai permanent per compartir periòdicament
informació, coneixement, experiències, bones pràctiques, casos, etc., per
treballar en xarxa coordinadament i per rebre les propostes per part dels i les
joves.
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-

-

-

Consolidar la xarxa com un espai d’incidència política:
o Fomentant l’impuls de polítiques públiques per a joves en situació de
vulnerabilitat / Servir de base per al disseny i implementació de
polítiques o serveis públics
o Posicionant els joves en situació de vulnerabilitat com un actor rellevant
en les polítiques públiques (que s’inclogui i es tingui en compte en
l’agenda política)
o Establint criteris fonamentats per a les polítiques de foment (ajudar a
definir a qui cal subvencionar)
Mantenir actualitzat el diagnòstic de la situació de les persones joves a la ciutat
de Barcelona (informes periòdics).
Generar coneixement continu sobre l’àmbit dels i les joves en situació de
vulnerabilitat i difondre’l.
Esdevenir un observatori d’aquesta població a la ciutat de Barcelona.
Sensibilitzar la població general envers la població jove en situació de
vulnerabilitat
Visibilitzar el col·lectiu jove en situació de vulnerabilitat
Emprendre accions i projectes de forma coordinada, avaluant-les i millorant-ne
l’eficàcia/eficiència
Fer un anàlisi de l’impacte de les actuacions que hagi iniciat la xarxa
Innovar en l’actuació vers els i les joves per tal de:
o Fomentar l’autonomia plena de la persona jove per tal que pugui
afrontar el seu futur com a persona adulta amb suficients garanties
o Empoderar els i les joves en els moments de transició en el procés cap a
l’adultesa.
o Fomentar la integració comunitària com a eina d’empoderament i
participació per assolir la plena ciutadania.
Participació/inclusió: consolidar la participació de persones joves a la xarxa
Consciència ciutadana: Reduir l’estigma envers les persones joves en situació
de vulnerabilitat
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ANNEX 2. Organismes i entitats que formen part de la Xbcn
A continuació es llisten els organismes i entitats que formen part de la Xbcn a octubre
de 2018, moment de la seva constitució:
-

Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets Socials)
Generalitat de Catalunya (ASJTET-DGAIA)
Aldees infantils SOS
Associació Cedre
Associació In Via
Associació Noves Vies
Associació Punt de Referència
Associació Sao Prat
Associació Social Gabella
Càritas Diocesana de Barcelona
Casal dels infants per l’acció social als barris
Cooperativa Suara
Escola Pia Calassanci
Espai d’Inclusió i formació Casc Antic
Fundació Adsis
Fundació Apip-acam
Fundació Benallar
Fundació Benèfica Maria Raventós
Fundació Cepaim
Fundació Champagnat (maristes)
Fundació Ciutat i Valors / Fundació Mercè Fontanilles
Fundació EVEHO
Fundació Exit
Fundació Gentis
Fundació Iniciatives Solidàries
Fundació Intermedia
Fundació La Caixa
Fundación Nazareth
Fundació privada Bayt al-Thaqafa
Fundació privada Catalana Comtal
Fundació privada Servei Solidari per a la inclusió social
Fundació Putxet / Fundació FICAT
Fundació Viarany CO Eixample
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-

Garbet Cooperativa Inserció laboral
iActa Sociojurídica SCCLP
Probens Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social
Salesians Sant Jordi
Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials
Teresianes de Catalunya Enric d'Ossó
Unió de Joves Extutelats de Catalunya (UJEC)

Actualitzacions dels organismes i entitats que formen part de la Xbcn
A continuació es llisten els organismes i entitats que incorporats a la Xbcn a febrer de
2019:
-

Barcelona Activa
Fundació Engrunes
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