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Municipalització de les polítiques integrals de joventut
1. Introducció
La política d’igualtat d’oportunitats i de suport a les famílies amb perspectiva de gènere, solidaritat
generacional, reconeixement de la diversitat i equitat territorial és la prioritat del Consell, per garantir
una societat inclusiva, justa i cohesionada.
Per això, el Consell va aprovar, en 2017, el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social, un document
director que busca coordinar transversalment totes les polítiques de la Generalitat. En aquest marc, cal
destacar el disseny d’un nou marc normatiu social valencià, on s’inclou la Llei 15/2017, de la Generalitat,
de polítiques integrals de joventut, i l’Estratègia valenciana de joventut 2019-2023.
La Llei de polítiques integrals de joventut regula, tant els drets i deures com els serveis i programes als
quals han de tindre accés les persones joves, com les competències compartides entre la Generalitat i
l’Administració Local.
El Pla de finançament concertat amb les entitats locals és l’eina per garantir el seu desenvolupament des
de la proximitat, l’aposta pels serveis públics i la creació de llocs de treball de qualitat, no deslocalitzables
i amb valor afegit.

2. Professionals de polítiques de joventut
L’Equip Local de Joventut:
- Tècnic/a coordinador/a: persona encarregada de planificar, coordinar i organitzar les polítiques
integrals de joventut.
La qualificació és de persona tècnica del grup A (amb titulacions universitàries d’Educació Social,
Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, acceptant-se també qualsevol titulació universitària
superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut) i formació específica de
polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.
- Tècnic/a de joventut: persona que s’ocupa principalment de les intervencions directes amb joves.
La qualificació és de persona tècnica del grup B (FP superior del camp de l’Animació Sociocultural i
Turística o Integració Social, o qualsevol altra que tinga homologades les funcions d’aquestes) i formació
específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament
comunitari.

3. Desplegament i cobertura territorial
La ràtio de professionals es determina per la població del municipi amb una implementació progressiva
durant el període de vigència de l’Estratègia valenciana de joventut (2019-2023), d’acord amb la
proposta de calendari següent. A més, s’inclou una compensació de professionals per jove, en el cas,
de les zones rurals o despoblaments per garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat territorial.

Nombre total de tècnic/
ques coordinador/es
Ajuntament > 500.000
50.000 < ajuntament < 500.00
20.000 < ajuntament < 50.000
5.000 < ajuntament < 20.000
Mancomunitats (per a
poblacions < 5.000)
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En 2019:
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada municipi de més de 20.000 habitants
- 1 tècnic/a coordinador/aen cada mancomunitat per poder ocupar-se del municipis de menys de
20.000 habitants
- tècnics/ques de joventut en mancomunitats segons territori i habitants
En 2020:
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada municipi de més de 20.000 habitants
- + 1 tècnic/a coordinador/a en cada municipi entre 5.000 i 20.000 habitants
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada mancomunitat per poder ocupar-se dels municipis de menys de
5.000.
- + tècnics/ques de joventut en mancomunitats segons territori i habitants.
En 2021:
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada municipi de més de 5.000 habitants
- + 2 tècnic/a de joventut en cada municipi de més de 500.000 habitants
- + 1 tècnic/a de joventut en municipis entre 50.000 i 500.000 habitants
- + 1 tècnic/a de joventut en municipis entre 20.000 i 50.000 habitants
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada mancomunitat per poder ocupar-se dels municipis de menys de
5.000.
- + tècnics/ques de joventut en mancomunitats segons territori i habitants.

En 2022:
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada municipi de més de 5.000 habitants.
- 2 tècnic/a de joventut en cada municipi de més de 500.000 habitants
- + 1 tècnic/a de joventut en cada municipi de més de 500.000 habitants (en total 3)
- 1 tècnic/a de joventut en municipis entre 50.000 i 500.000 habitants
- + 1 tècnic/a de joventut en municipis entre 50.000 i 500.000 habitants (en total 2)
- +1 tècnic/a de joventut en municipis de 5.000 a 20.000 habitants.
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada mancomunitat per poder ocupar-se dels municipis de menys de
5.000.
- + tècnics/ques de joventut en mancomunitats segons territori i habitants.
En 2023:
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada municipi de més de 5.000 habitants
- 3 tècnic/a de joventut en cada municipi de més de 500.000 habitants
- + 2 tècnic/a de joventut en cada municipi de més de 500.000 habitants (en total 5)
- 2 tècnic/a de joventut en municipis entre 50.000 i 500.000 habitants
- +1 tècnic/a de joventut en municipis entre 50.000 i 500.000 habitants (en total 3)
- 1 tècnic/a de joventut en municipis de 20.000 a 50.000 habitants
- + 1 tècnic/a de joventut entre 20.000 i 50.000 habitants (en total 2)
- 1 tècnic/a de joventut en municipis de 5.000 a 20.000 habitants
- 1 tècnic/a coordinador/a en cada mancomunitat per poder ocupar-se dels municipis de menys de
5.000.
- + tècnics/ques de joventut en mancomunitats segons territori i habitants.»
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4. Ocupació i drets laborals
Bastir un sistema públic de polítiques integrals de joventut és la millor opció per desenvolupar polítiques
de prevenció, promoció i participació de la joventut com a eixos per construir una societat inclusiva,
democràtica i lliure. A més, aquest camp, suposa un jaciment d’ocupació de qualitat, sostenible i no
deslocalitzable i amb un alt valor afegit.
Les administracions públiques tenim la responsabilitat de dignificar els salaris, tant per reconèixer
la tasca imprescindible dels i de les tècnics/ques coordinadors/es, que al llarg de les últimes
dècades s’han organitzat al marge de la Generalitat, com per dotar d’una estabilitat vital les persones
del sector.
En absència d’un conveni col·lectiu valencià que regule les condicions laborals del personal
que desenvolupa les tasques de promoció de polítiques de joventut, i després d’haver realitzat un
estudi comparat de la resta de comunitats autònomes, s’ha arribat a l’acord amb l’Associació de
Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana i el Consell Valencià de la Joventut de
referenciar-nos al millor conveni col·lectiu vigent, fins a l’existència d’un conveni col·lectiu laboral
propi.
- Tècnic/a coordinador/a- 33.000 €
- Tècnic/a de joventut - 27.234 €
A més, es revaloritzarà el finançament d’acord amb l’IPC i s’inclourà un mòdul superior amb un plus
de desplaçament de 4.500 € anuals per al personal que treballe per a mancomunitats o municipis de
difícil accés. Una mesura de lluita contra el despoblament de les zones rurals i de l’interior del nostre
territori que busca que les persones joves puguen fer un projecte vital propi als seus municipis, així com
dinamitzar socialment i econòmicament aquestes zones.

5. Coordinació de la Xarxa Jove
La Generalitat, des de l’Institut Valencià de la Joventut-IVAJ, acompanyarà els i les professionals,
serveis i programes, en entitats locals mitjançant la creació del Servei de Coordinació de la Xarxa Jove,
que dependrà de la Subdirecció General de l’IVAJ, apostant així per un disseny, coordinació, avaluació
i seguiment de les polítiques integrals de joventut de tot el territori valencià de forma directa i pública.
6. Marc de finançament 2019-2023

2019
3.3 M €

2020
7.6 M €

2021
10.6 M €

2022
13.6 M €

2023
16.8 M €
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