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RESOLUCIÓ SOBRE L’ACOMPLIMENT DE LA TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES
EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 estableix en el seu article 142 el següent:
ARTICLE 142. JOVENTUT
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joventut, que inclou en
tot cas:
1. El disseny, l'aplicació i l'avaluació de polítiques, plans i programes destinats a la
joventut.
2. La promoció de l'associacionisme juvenil, de les iniciatives de participació de la
gent jove, de la mobilitat internacional i del turisme juvenil.
3. La regulació, la gestió, la intervenció i la política administrativa d'activitats i
instal·lacions destinades a la joventut.
2. Correspon a la Generalitat la subscripció d'acords amb entitats internacionals i la
participació en aquestes en col·laboració amb l'Estat o de manera autònoma, si ho
permet la normativa de l'entitat corresponent, i en tot cas la tramitació de documents
atorgats per entitats internacionals que afectin persones, instal·lacions o entitats amb
residència a Catalunya, respectant la legislació de l'Estat.
Això implica que la Generalitat de Catalunya és l’administració que a Catalunya ha de
desenvolupar i exercir les competències en matèria de joventut. El Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, tal com reconeix la llei 14/1985, té encomanades una sèrie de funcions
de foment de la participació i l’associacionisme de la gent jove, de fer interlocució entre la
Generalitat i les organitzacions juvenils en tot allò que afecti a la joventut i de promoure la
cooperació juvenil a nivell internacional.
El CNJC tracta de dur a terme aquestes tasques des de la participació de les seves entitats
membres i el treball en xarxa amb aquells actors que treballen en els assumptes de la joventut.
Podem dir que el Consell és reconegut com l’interlocutor vàlid en tot el que afecta la gent jove
tant pel Parlament com pel Govern de la Generalitat.
En l’esfera internacional, és membre fundador i de ple dret de l’European Youth Forum,
organisme europeu que agrupa els consells nacionals europeus i que és l’interlocutor català en
matèria de joventut de la Unió Europea i del Consell d’Europa. Aquest reconeixement
internacional, en canvi, no té una translació igual a nivell espanyol on massa sovint no es
recorda l’existència del CNJC.
L’Instituto de la Juventud (INJUVE) és un organisme públic adscrit al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales encarregat de promoure actuacions en benefici dels i les joves de l’estat.
Com a tal, desenvolupa una gran quantitat de programes, campanyes, activitats, etc. en
col·laboració amb un gran nombre d’agents polítics i socials. Un d’aquests és el Consejo de la
Juventud de España (CJE), amb qui L’INJUVE manté una estreta relació.
Tanmateix, l’INJUVE, que compta amb un pressupost de gairebé 33 milions d’euros, sempre
s’oblida de que a Espanya existeixen dos consells nacionals, reconeguts en l’àmbit
internacional. Les campanyes i els programes que aquest ens ha dut a terme a Catalunya,
s’han fet sense considerar la veu del moviment associatiu juvenil català i això moltes vegades
les fa molt llunyanes a la nostra realitat.
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya reunit a Berga el 24 i el 25 de
març de 2007 en la seva XXIX Assemblea, manifesta que davant d’aquestes consideracions de
l’Assemblea del CNJC, la situació i les relacions amb l’INJUVE no poden continuar com fins
ara. Creiem també important recordar que les competències de joventut estan traspassades a
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les diferents comunitats autònomes i que la intromissió d’un organisme públic estatal suposa la
vulneració d’un àmbit competencial exclusiu, essent l’INJUVE un òrgan poc útil i gens just per a
la joventut catalana. Amb això, el CNJC:
1. Demana el reconeixement del CNJC com a interlocutor davant tots els organismes i
administracions públiques que realitzin qualsevol tipus d’actuació a Catalunya.
2. Denuncia l’incompliment de l’article 142 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que
preveu la transferència de les competències en polítiques de joventut de l’Estat a la
Generalitat.
3. Insta al govern de la Generalitat a reclamar a l’Estat espanyol la part proporcional que li
pertoca de pressupost en polítiques de joventut tant dels pressupostos de l’Estat com
dels provinents d’Europa per gestionar-los directament tal com estableix l’article 142 de
l’Estatut.
4. Demana una millor capacitat de resposta al canvi per part de l’INJUVE que permeti
evitar situacions desagradables com la supressió de la convocatòria de Febrer del
Programa Youth in Action per qüestions purament burocràtiques.
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