L’Oficina de Joventut i Habitatge
L’Oficina de Joventut i Habitatge neix l’any 1998 gràcies a la signatura d’un conveni amb la Secretaria General
de Joventut a través del qual la Generalitat de Catalunya delegava al Consell Comarcal un seguit de
competències, com gestionar el seguiment i la inspecció de les instal•lacions juvenils i de les activitats d’estiu
per a menors de 16 anys.
A banda d’assumir les competències delegades i de desenvolupar-les, l’Oficina es te dues grans línies
d’actuació:
1. Potenciar i coordinar les polítiques de joventut del Barcelonès.
2. Equilibrar territorialment els recursos i serveis que s’ofereixen especialment des dels ajuntaments de la
comarca.
Actualment, i gràcies en bona mesura a l’aprovació del Pla Nacional de Joventut de la Generalitat, el Consell
esdevé l’eix de confluència i coordinació dels diferents agents implicats en les polítiques de joventut de la
comarca.
Personal propi i d’altres recursos de suport professional:
L’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge te el següent personal:

Responsable de l’Oficina.
Aux. Tècnica en Polítiques de Joventut
Aux. Tècnica en Programes de Mobilitat Europea per a Joves.
Serveis d’Assistència i Consultoria:
L’Oficina de Joventut i Habitatge disposa de diferents contractes de suport i assistència per tal de poder
desplegar el seu programa d’actuació. Aquest suport es materialitza en el suport per part d’un professional
unes hores determinades setmanalment.

Consultoria i Assistència en el manteniment informatiu de la web. www.barcelonesjove.net [1]
Consultoria i Assistència en el suport al Centre Europa Jove.
Consultoria i Assistència en el suport a l’orientació laboral.
Voluntariat Europeu:
L’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge disposa d’un programa d’acollida de voluntaris europeus per tal de
fomentar els programes que existeixen a Europa per a joves en el territori.
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