
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Monjuïc 

     AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

______________________ 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

- Atès que de febrer a març, l’afiliació a la Seguretat Social de persones de 16 a 

29 a anys ha registrat una caiguda del 40’5% segons l’Agència Catalana de 

Joventut. 

- Atès que s’espera un 40% d’atur juvenil, ja que habitualment la taxa en joves 

dobla la del conjunt de la població i la Comissió Europea preveu un 18’9% 

d’atur. 

- Atès que la caiguda de la contractació jove del mes de març va ser gairebé del 

30%. 

- Atès que, segons dades del Ministeri, s’ha recuperat el 70% de l’ocupació 

destruïda de persones majors de 50 anys mentre que només s’ha recuperat un 

15% de l’ocupació juvenil destruïda per la COVID-19. 

- Atès que al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 26 de juny es va 

acceptar el prec que instava al govern municipal a presentar en el termini 

màxim d’un mes una bateria de mesures de curt i mitjà termini pel tal d’ajudar 

a pal·liar les conseqüències sobre el mercat laboral dels i les joves de Barcelona 

provocades per la crisi de la COVID-19.   

 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona formula la següent: 

 

                                                                   PREGUNTA 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Monjuïc 

Quines mesures està treballant el govern del districte amb el moviment associatiu 

juvenil i punts Infojove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la crisi de la 

COVID-19 en la realitat que afecta als i les joves de Sants-Montjuïc? 

 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 30 de Juny de 2020 
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