MOCIÓ DE MESURES PER REDUIR LA PRECARIETAT DE LA JOVENTUT
REUSENCA
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 1/ Erradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
Núm. 3/ Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
Núm. 8/Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut,
inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les
persones.
Núm. 10/ Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

La joventut és un dels col·lectius més colpejats per les dues crisis, l’econòmica de 2008 i
l’actual provocada per la pandèmia de la Covid19, agreujant els problemes i les desigualtats
que ja venien patint d’abans, com la precarietat laboral i salarial, dificultats per a emprendre
projectes vitals i accedir a un habitatge, desigualtats d’accés als estudis, etc. Avui, tenir
estudis no garanteix poder accedir a una feina de qualitat i amb un salari suficient; i el fet
de tenir una feina en sí mateix tampoc no és sinònim d’estabilitat econòmica ni possibilitats
d’emancipació.
Aquest col·lectiu reivindica amb fermesa el dret a disposar d’eines que els permeti construir
amb autonomia el seu projecte de vida. I des de les administracions hem de garantir-los
l’accés a un habitatge digne, a una feina estable i de qualitat amb un salari digne i igualtat
d’oportunitats en l’accés al coneixement i la formació i en altres àmbits com la cultura o
l’esport. Emancipació, treball, educació, igualtat d’oportunitats, i també igualtat de gènere,
són drets als que han de poder gaudir, no pas privilegis.
Segons el padró municipal d’habitats, a 1 de gener de 2020 a Reus hi havia 17.255 persones
d’edats compreses entre els 15 i els 29 anys. Aquest jovent són el futur i cal fer-los costat i
garantir-los els seus projectes de vida, en igualtat de condicions.
Pel que fa a l’habitatge: segons el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, la taxa
d’emancipació juvenil a octubre de 2020 al conjunt de Catalunya se situa en mínims
històrics: un 19,7%. El 2007, abans de les dues crisis esmentades, la taxa era del 33,1% i la
mitjana europea està en el 31%, entre els 18 i els 29 anys. Només la meitat dels joves entre
25 i 29 anys s'han pogut emancipar: un 40% es veuen obligats a compartir pis i només un
9% poden viure sols fent un gran esforç econòmic (hi destinen el 60% del sou, quan la
recomanació de la UE el màxim ha de ser el 30%). I una part dels joves ha de tornar a casa
perquè no poden pagar el preu de l’habitatge.
Respecte al treball i segons l’ Observatori Català de la Joventut 2020, la taxa d’atur entre
joves d’entre 16 i 29 anys continua creixent, suposant un 25,3% de la població, amb
169.000 joves. L’atur de llarga durada en aquest col·lectiu se situa en el 4,7% i només un

14,5% reben alguna prestació, és a dir, un 85,5% de joves són aturats desemparats. De la
joventut ocupada, el 90% té un contracte temporal. Un 43% dels joves viuen amb dificultats
per arribar a finals de mes. El sou brut mitjà dels menors de 25 anys és de 930 €/mes,
mentre que el 2010 era gairebé de 1.200 €/mes.
En l’àmbit de l’educació, les dades de l’Observatori Català de Joventut indiquen que un
16,2% dels i les joves es troben en situació d’inactivitat i tampoc estudien. Segons la
Fundació Bofill, Catalunya té taxes d’abandonament escolar prematur per sobre de la
mitjana espanyola i gairebé dupliquen la mitjana europea. Ens apropem al 20%, quan
l’objectiu de la UE és situar-se per sota el 10%. A més, Catalunya és de les regions
europees amb més segregació escolar i es troba entre les quatre comunitats autònomes de
l’Estat on el nivell de renda familiar més condiciona el rendiment acadèmic de l’alumnat.
Tant és així, que l’alumnat pobre a Catalunya repeteix 3 vegades més que aquell amb més
recursos, evidenciant la manca d’equitat del sistema educatiu, segons l’estudi ‘Estat i
evolució de la segregació escolar a Catalunya 2020’ , de la Fundació Bofill.
Pel que fa a la cultura, l’hem de considerar com un servei públic, un dret de la persona,
una eina de convivència, un element fonamental de l’estat del benestar. Segurament, la
millor eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats. I per això, cal garantir l’accés
a la cultura, adoptant les mesures adreçades a incentivar el consum cultural i a garantir
l’accés de la joventut a la cultura i l’oci de qualitat.
I el mateix passa amb l’esport. Es tracta d’un factor d’integració, socialitzador i educatiu
així com generador de models socials i de valors. Per tant, és necessari garantir el dret
universal de l’esport per a la joventut, potenciant la seva pràctica, amb equitat i afavorint la
inclusió social. El projecte “Patis Oberts”, l’ampliació d’horaris de les instal·lacions esportives
o l’augment dels espais públics oberts per a la pràctica esportiva son tres dels objectius que
ja es marcava el Pla de joventut municipal per als anys 2012-2015, que caldria considerar.
D’altra banda, les persones joves disposen d’una bona eina, la Targeta Jove de Reus,
dirigida a tots els nois i noies d’entre 12 i 30 anys, que cal potenciar, amb nous avantatges
relacionats amb el món cultural, esportiu i de l'oci, tal com ja es posava de manifest al Pla
Local de Joventut 2016-2020. I fer molta difusió en base aquests nous avantatges per tal
que sigui més coneguda entre la joventut. De fet, un dels objectius que marcava l’esmentat
Pla era, textualment, “visibilitzar-la i donar-li més cos. Fer-la imprescindible pels/les joves de

Reus”.

És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
HABITATGE
1- Dur a terme una campanya de promoció de la borsa de mediació per incrementar el
nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles a la ciutat i, així, facilitar l’accés
a un habitatge a joves d’entre 18 i 35 anys, tal com van proposar els representants
del PSC al darrer consell d’administració de REDESSA.
2- Potenciar un pla d'estímul econòmic amb una subvenció de l’IBI als propietaris
particulars que disposin de pisos buits per tal que els posin al mercat de lloguer amb
preus assequibles per als joves.
3- Intensificar el requeriment de col·laboració als grans tenidors per tal que posin els
habitatges buits a l'abast de la població que ho necessita, amb lloguers socials, com

a alternativa a l’opció d’aplicar sancions econòmiques o executar expropiacions
temporals.
4- Ampliar el Pla Local de Rehabilitació d’edificis i habitatges que permeti incrementar el
parc de lloguer d’habitatges amb bones condicions d’accessibilitat i eficiència
energètica.
5- Promoure el parc d'habitatge públic a la ciutat amb un percentatge destinat a joves,
ja sigui de compra, de lloguer o de lloguer amb opció de compra.
OCUPACIÓ
6- Potenciar i facilitar l’emprenedoria entre els joves facilitant ajuts reals suficients que
promoguin l’autoocupació.
7- Promoure la formació ocupacional destinada a col·lectius especialment vulnerables.
8- Potenciar l’acompanyament tutoritzat els primers mesos de feina en determinats
col·lectius per mediar entre empresa i les persones joves no avesades a tenir feina.
9- Potenciar polítiques continuades contra l'atur juvenil.
FORMACIÓ
10- Incentivar la formació professional a les empreses locals i fomentar la contractació
de joves.
11- Gestionar la implantació de nous cicles formatius que donin resposta a les
necessitats formatives per la millor ocupabilitat en les empreses de l'entorn.
12- Impulsar noves ofertes de Formació Professional en Nutrició i Salut al Tecnoparc,
Noves Tecnologies i Transició energètica.
13- Ampliar l'oferta de Programes de Formació i Inserció que s'ofereixen al Mas Carandell
perquè cap jove que vulgui assolir el títol de graduat l'ESO es quedi sense places. Cal
oferir els grups necessaris, en col·laboració amb la Generalitat i amb ofertes
adequades a les sortides laborals.
CULTURA
14- Potenciar la Targeta Jove de Reus perquè tingui més descomptes als esdeveniments
culturals i permeti adequar els preus a la capacitat adquisitiva del col·lectiu. Que
també suposi més avantatges per accedir a la pràctica d’activitats esportives,
transport urbà i aparcaments municipals.
15- Fer una campanya de difusió perquè aquesta targeta sigui més coneguda i utilitzada
entre el jovent.
16- Ampliar l’oferta cultural donant resposta als interessos del col·lectiu, promovent
esdeveniments i una programació teatral que faciliti la connexió amb el jovent.
ESPORTS I OCI
17- Que l’Ajuntament de Reus posi en marxa el projecte 'Patis Oberts', perquè totes les
escoles de la ciutat que s’hi vulguin acollir obrin les portes dels patis escolars com a
espai d'ús públic per a famílies, nens i adolescents fora de l'horari escolar, en caps
de setmana i en vacances escolars, respectant les normes de protecció i seguretat
derivades de la pandèmia.
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