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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, anam a començar
la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, president, Antònia Gener substitueix Carme Feliu.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Encarna Pastor.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Ana Castillo.

Compareixença RGE núm. 637/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Socials, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, per tal
d'informar sobre les actuacions que pensa dur a terme la
Conselleria d'Afers Socials en relació amb les noves
competències assumides.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, si no n’hi ha més passarem, idò, a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, consistent en la compareixença RGE
núm. 637/10, presentada per quatre diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Socials, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant la qual solAliciten la compareixença de la consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, per tal d’informar
sobre les accions que pensa dur a terme la Conselleria d’Afers
Socials en relació amb les noves competències assumides.

Hi assisteix la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, l’Hble. Sra. Josefina Santiago, que ve
acompanyada del Sr. Joan Ferrà i Terrassa, director general de
Joventut, i del Sr. Antoni Ballester i Munar, assessor tècnic.

La Sra. Consellera té la paraula per tal de fer la presentació
de la compareixença.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bones tardes a tots i a totes, gràcies president. Efectivament,
avui compareix per primera vegada tant el director general que
m’acompanya com jo mateixa en temes de joventut, que, des de
la darrera remodelació del Govern, varen passar a formar part
de les competències de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració.

El conjunt de ciutadans joves de la nostra comunitat
autònoma, entesa per joves, seria entre els 15-16 anys, 29-30
anys, a la nostra comunitat autònoma són 218.000 persones,
això suposa un 20% de la població de les Illes Balears, i amb el
15% de població major de 65 anys, més a prop del 14 que del
15%, suposa que el perfil de la nostra població és una població
bastant jove, sobretot si la comparam amb altres comunitats
autònomes de l’Estat. Un dels factors que més ha determinat

que en aquest moment tenguem una població jove en el seu
conjunt és el factor de la immigració.

Des de la Conselleria d’Afers Socials pensam que tres són
eixos centrals de les polítiques de joventut, perquè,
efectivament, comparesc aquí com a consellera competent en
matèries de joventut, però pensam que des d’altres conselleries
es realitzen polítiques actives de joventut, per tant un dels eixos
principals és la transversalitat. Podem trobar polítiques
d’habitatge a la competent en temes d’habitatge; polítiques
d’inserció laboral a la Conselleria de Treball; accions per
afrontar l’abandonament escolar i el fracàs escolar, que és un
dels aspectes més importants de la nostra comunitat autònoma
a batre; polítiques socials, de les quals n’és competent la
conselleria i les polítiques d’oci i temps lliure, que també, des
de la darrera remodelació del Govern serien competències
també de la Conselleria d’Afers Socials, per tant aquest
concepte de transversalitat.

També la coordinació, si entenem que la transversalitat és un
dels eixos principals de les polítiques de joventut, la coordinació
entre totes aquestes conselleries i amb la resta d’administracions
públiques, tant consells com ajuntaments, s’ha de realitzar. Per
tant, la Comissió Interdepartamental serà una de les comissions
que intentarem agilitar més i dinamitzar més, a la vegada que
crear la Comissió Interinsular, que és una de les comissions que
la Llei de joventut de la nostra comunitat autònoma té
establertes i que s’haurien de desenvolupar.

I un altre dels eixos que per a nosaltres també és important
dins el tema de la política dirigida a la joventut és la participació
dels implicats. Una de les línies més fonamentals d’aquesta
nova etapa en temes de joventut serà visualitzar i activar molt
el Consell de Joventut, vull dir suportar molt el Consell de
Joventut, que és, al cap i a la fi, un consell assessor en polítiques
de joventut i que ha de tenir màxim autonomia, per tant se li han
de facilitar totes les eines i l’ajuda econòmica que precisi per
realitzar les tasques que li han encomanat des de la Llei de
joventut.

Dels objectius que podem marcar a finals de legislatura n’hi
ha una mitja dotzena. El primer de tots seria el procés de
transferències a Mallorca. Vostès saben que a Menorca i a
Eivissa les competències estan transferides i queden restants les
transferències al Consell de Mallorca, és el primer objectiu que
possiblement ens marquem, les transferències a Mallorca. Dir-
los en aquest sentit, que ja hi ha un document que ja està
aprovat pel Consell de Govern, ja s’han creat les comissions
pertinents i de fet aquest proper divendres ja hi ha la comissió
tècnica per començar, aquest divendres no, el proper, ja hi ha la
comissió tècniques per començar a tancar temes de pressuposts
i temes de transferència de personal. El document que es va
pactar o que es va aprovar en el Consell de Govern estableix
que totes les transferències que han d’anar dirigides al Consell
de Mallorca són l’autorització i la revocació del reconeixement
de les escoles d’educadors, de temps lliure, de l’àmbit insular;
l’assistència tècnica, material i econòmica a les escoles de
formació d’educadors en el lleure infantil; la programació i
execució d’activitats de temps lliure per a infants i joves;
l’assistència tècnica, material i econòmica als municipis i a
altres entitats locals; les actuacions de suport a les associacions
i a les entitats juvenils; la creació d’instalAlacions pròpies
destinades a activitats de lleure; l’assistència tècnica, material
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i econòmica als municipis per a temes d’instalAlacions, i també
per a temes d’instalAlacions l’autorització del funcionament de
les instalAlacions.

Es transfereix també el foment de l’associacionisme juvenil
en totes les seves manifestacions organitzades i la promoció
d’altres formes d’associacionisme que en aquest moment no
estiguin desenvolupades a l’illa de Mallorca. El reconeixement
dels serveis d’informació jove també són transferits al Consell
de Mallorca i l’assistència i el suport als centres d’informació
joves també són transferits al Consell de Mallorca.

Totes aquelles accions-programes que tenguin a veure amb
l’intercanvi juvenil o turisme juvenil que es produeixi a l’àrea
geogràfica de Mallorca i també tot allò que sigui promoció
artística i cultural per als joves que es desenvolupi a l’illa de
Mallorca.

Així mateix, també, la vigilància, la inspecció i el control de
les escoles de formació de temps lliure.

La comunitat autònoma, com a eixos principals, es quedaria,
com a temes competencials de la comunitat autònoma en temes
de joventut, les relacions amb l’administració general de l’Estat;
les relacions amb el Consell de la Joventut de les Illes Balears;
el Carnet Jove; Art Jove; determinades activitats que poden
tenir caràcter suprainsular i els deia la promoció artística i
cultural d’Art Jove.

També la competència que en aquest inici d’acord amb el
Consell de Mallorca serien les titulacions de temps lliure i
informació juvenil; la determinació de currículums i requisits de
titulacions mínimes; l’expedició dels títols corresponents, i la
regulació mínima de les convalidacions, així com tot
l’ordenació i gestió de les estadístiques autonòmiques i
l’elaboració de normativa mínima que garanteixi uns mínims a
tota la nostra comunitat autònoma.

Per tant, aquesta és una de les nostres finalitats, objectiu
principal d’aquesta legislatura, el procés de transferència al
Consell de Mallorca.

Després, també volem desenvolupar tota una sèrie de
normativa pendent a la nostra comunitat autònoma, que seria
uns decrets de mínims, perquè els consells insulars vostès saben
que a través dels estatuts tenen capacitat reguladora normativa
tant amb ordres com amb decrets, però aquests decrets sí que
serien els de mínims, els quals serien d’obligat compliment per
a tota la nostra comunitat autònoma; serien el decret d’activitats
de temps lliure; el decret d’instalAlacions juvenils; el decret que
reguli el Carnet Jove; el decret de noves qualificacions
professionals de monitors i directors i la comissió interinsular
que ja he comentat. Aquesta seria d’aquí a final de legislatura la
normativa que ens hem imposat poder desenvolupar en aquest
any i mig pràcticament que queda de legislatura.

En tema de programes, posar de nou en funcionament els
programes de participació de joves, amb la campanya d’estiu,
que és la que tenia major demanda entre el colAlectiu de joves,
a través de vuit camps de treball que es farien a diferents
municipis. El manteniment i funcionament adequat dels centres
d’oci i temps lliure, que en aquest moment vostès saben que és
el campament d’Alcúdia, l’alberg d’Alcúdia, l’alberg de Palma,
el de Formentera i el de Binissalem.

El Carnet Jove, també seria una de les activitats que es
mantendria i es promocionaria; l’Observatori de Joves o
l’Observatori de la Joventut, que ho faríem conjuntament, ho
integraríem al Pla Jove, perquè pensam que tant l’Observatori
com el Pla Jove tenen a veure amb temes d’investigació i
planificació i poden anar perfectament compassats. Tot el tema
d’Art Jove que, per a aquest any, hi ha un pressupost de 46.000
euros en les categories de disseny, d’art visual, de música
contemporània i intèrprets, de poesia, de dansa, de fotografia, de
cooperants.

En temes de programes socials, que també pensam que,
donat que ja a la conselleria hi ha el tema de la problemàtica
social i també de la joventut, ho volem canalitzar també en
temes de joventut, que joventut no sigui només una visualització
d’oci, sinó també tota una sèrie de programes socials. Dins
aquesta legislatura es posarà en funcionament un pis
d’emancipació per a joves que han estat tutelats per
l’administració pública i que no tenen xarxa social o familiar
suficient, per poder fer un procés d’emancipació adequat. Es fa
un programa amb tota una sèrie d’empreses amb les quals
l’administració realitza tota una sèrie de tasques per a la inserció
laboral precisament d’aquest perfil de joves que han estat
tutelats per l’administració pública i que no tenen una xarxa
familiar que faciliti la seva integració laboral. I també
l’ampliació i atenció a joves amb mesures judicials, en aquest
moment ja hem ampliat places d’Es Pinaret, hem ampliat també
a través d’un pis o d’una casa, en aquest cas, que està integrat a
un barri, amb vuit places més, i dins el mes que ve, el mes
d’abril, es posaran en funcionament dotze places més per a tots
aquells menors que ja hagin estat molt avançats en el seu
compliment de les mesures judicials i estiguin en condicions
d’iniciar un procés comunitari, però que encara han d’acabar o
han d’acomplir aquesta mesura judicial.

I també volem fer dins aquesta legislatura el que nosaltres
diríem el programa de coordinació i bones pràctiques a la
informació. Tendrem en aquests moments o en el moment que
es produeixi la transferència de Mallorca tot el tema dels punts
d’informació jove transferits, i pensam que hi ha d’haver un
programa de coordinació i bones pràctiques amb la informació,
que seria competència en aquest cas de la comunitat autònoma,
i que garantiria que aquestes bones pràctiques es duguessin al
conjunt de la nostra comunitat autònoma, sabent vostès que el
tema de la informació és un tema cabdal per als joves.
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Un altre dels objectius serien els temes d’inversió; volem
millorar les instalAlacions dels albergs juvenils i de les
instalAlacions juvenils tant de Mallorca, com de Menorca i
d’Eivissa. En aquests moments estam en contacte amb els
consells per veure una mica les possibilitats dins aquesta
legislatura.

Un altre dels objectius seria la reorganització de la pròpia
Direcció General de Joventut; tenim la intenció inicial de crear
un únic organisme entre l’Institut Balear de la Joventut i el
Consorci de Turisme Jove, tot i que li dic inicial perquè,
després, una vegada fetes les transferències, valoraríem si
efectivament és necessari mantenir aquest nou espai, o seria
suficient amb una direcció general o amb un institut balear de
la joventut. I també un dels objectius és la celebració d’un
congrés interinsular de la joventut, que fa anys que no se
celebra, i és una de les demandes que en aquest moment té el
conjunt de joves, representant les associacions a través del
Consell de la Joventut.

I ja una mica per acabar i per a les preguntes que vostès em
vulguin formular, també dins aquesta legislatura mantendríem
tot el tema de les ordres de subvenció, les ordres de subvenció
que, si es produeixen les transferències o quan es produeixin les
transferències ja es realitzaran dins el Consell de Mallorca, però
que dins aquest any, segurament, bé, segurament no, ja quasi és
segur que ho faria des de la Direcció General de Joventut, seria
la promoció a l’associacionisme, per un valor de 218.000 euros;
a les escoles de formació, per un valor de 16.000; temes de
beques a monitors de director, per un valor de 12.000 euros, i
temes d’integració social, per un valor de 13.000 euros.

I després també n’hi ha unes que, en principi quedarien com
a competència de la comunitat autònoma, que són les que
complementen totes aquelles ajudes o aquelles beques que reben
les associacions o els joves de temes europeus i que, de vegades,
amb una ajuda de la comunitat autònoma es complementa una
ajuda que ve d’Europa i que resulta insuficient.

Dir-los també que el nostre procés de transferència a
Mallorca, és desig d’aquesta conselleria que es pugui produir l’1
de juny, si l’1 de juny no fos possible ja seria l’1 de gener, és a
dir, pensam que ha de ser a mitjan curs o a mitjan any o esperar
a finals de l’any, perquè difícilment, per dificultats òbvies, de
tipus econòmic i administratiu, es pogués fer una transferència
vuit o nou mesos de l’any en curs.

I aquests són a grans trets els objectius de la Conselleria
d’Afers Socials en temes de joventut, tot i incidir que en temes
de política d’habitatges, en polítiques d’inserció laboral, en
polítiques d’educació sens dubte també hi ha altres polítiques de
joventut o altres polítiques actives que van dirigides a aquest
conjunt de ciutadans que a la nostra comunitat autònoma
representen 218.000 persones.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar informació i preguntes o
observacions, per a la qual cosa es demana si podem continuar.
Sí?

Llavors, per tal de formular preguntes o observacions,
intervé per part del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sra.
Morell, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Donar la benvinguda a la consellera en aquesta nova àrea i al
seu equip, sobretot al recent estrenat director general de
Joventut, la veritat és que li desitjam molta sort, molts encerts,
podríem dir també molt d’èxit i que, per una vegada, joventut
tengui qualque èxit dins aquesta conselleria, perquè fins ara hem
tengut molts desitjos però pocs fets. La veritat és que esperam
molt de la seva part, d’aquesta conselleria; sé que el director
general s’hi implicarà moltíssim, perquè és una persona que ve
del món de l’associacionisme juvenil, du el tema de la joventut
a la sang i farà molta feina, de ver que els desig molts èxits.

I m’agradaria fer-li una sèrie de preguntes, la veritat és que
en tenc moltíssimes, perquè dins el tema de joventut sempre
hem notat una gran manca de sensibilitat per part del Govern,
teníem abans una conselleria que aglutinava esports i joventut,
que estava completament dedicada a esports i que la joventut
era, per ventura, la germaneta petita a la qual ningú no fa cas, i
ha estat una llàstima perdre tres anys en aquest sentit. Però, així
i tot, pens que es podria fer moltíssima feina a l’any que queda,
i donar la nostra colAlaboració, tota la que faci falta, però a la
vegada també exigència moltíssima per al poc temps que tenim
i a veure si podríem salvar tot el que puguem de joventut.

La primera entrada que trobam, que hem sabut després de la
darrera reestructuració del Govern és saber que el Govern ha
quedat sense conselleria de Joventut, en teoria; és a dir,
desapareix una conselleria que ja tenia nom propi i passa només
a una direcció general dins una altra conselleria; això no té
perquè ser ni molt manco menys important, però els joves són
un colAlectiu molt sensible, són un colAlectiu que se sent moltes
vegades desplaçat i que molts d’aquest o la gran majoria tenen
molta dificultat per accedir a la informació o per anar a una
associació, no tots pertanyen a associacions, i que la primera
forma d’entrada és una documentació o una solAlicitud a través
d’internet. Quan un entra ara dins la pàgina web del Govern
troba que ja no hi ha aquella Conselleria de Joventut i ha de
cercar moltíssim per trobar un aspecte de joventut per a
informació; això pareix una cosa molt senzilla, o per ventura
pareix una cosa un poc banal, però és important perquè quan
entres dins la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, i jo li voldria dir a veure si és possible que es digui
joventut, també per donar-li aquella força, doncs un entra dins
la pàgina web i joventut ho troba a un petit enllaç, molt avall, on
no hi ha, quan hi accedeixes, fins i tot no hi ha molta
informació. Si tant parlam de les tecnologies de la informació,
que és una de les eines més importants on els joves es
desenvolupen, també parlam de xarxes socials i tot aquest
sistema, doncs s’hauria d’intentar potenciar, que a més pot ser
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molt senzill, pot ser molt fàcil per part de la conselleria, i és un
pas molt important que pot ajudar els joves.

Una de les preguntes que li volia fer era sobre el tema de la
redistribució de personal i redistribució de funcions, si vostès
tenen pensat ja dins aquest mes que han tengut per agafar la
nova àrea, si pensen redistribuir personal, altes i baixes, posant-
ne o llevant-ne, i a més, dins aquesta redistribució de funcions,
que és el més important, perquè hi ha molts programes que
necessiten un impuls molt fort, i voldríem saber si hi destinaran
més personal o dins el mateix personal per distribuir les àrees i
les funcions.

Una de les coses molt importants aquesta legislatura ha estat
el retard molt greu de l’aplicació de la Llei de joventut. Tenim
una llei de joventut pionera a tot Espanya que es va fer aquí
l’any 2006, que reconeixia tots els drets dels joves i tota una
sèrie de normativa molt important que no s’ha desenvolupat. No
tenim el desenvolupament, per exemple, del Pla Jove o de
l’Institut Balear de la Joventut, o convenis de colAlaboració amb
ajuntaments i consells, i aquesta normativa, sé que és difícil fer-
ho en poc temps, però seria necessari donar-li un impuls molt
fort, i sobre al Pla Jove. Fa tres anys que hauríem de tenir un pla
jove ja aprovat. Nosaltres la passada legislatura és ver que no
vàrem fer un pla jove, vàrem fer la Llei integral de joventut
perquè consideràvem que era la base, era el més important per
després, cada tres o quatre anys, anar actualitzant el Pla Jove.
Deixàrem un esborrany de Pla Jove que entenc que tres anys
passats per damunt poden ja, idò, faltar-li certes mancances,
sobretot després de la crisi econòmica que ens ha sobrevingut a
tots, però és una eina fonamental per l’àrea de joventut, és que
sense un pla jove és molt difícil; anam fent a poc a poc a àrees
independents però no hi ha una continuïtat. I voldríem saber si
el Pla Jove o un esborrany del Pla Jove ja està en marxa, si
tenim una possible data d’aprovació. 

A més dins aquesta mateixa cambra justament demà farà un
any es va aprovar aquí una iniciativa, una proposició no de llei
del Grup Mixt, on demanaven que es fes per part de la
conselleria un estudi sobre l’efecte del turisme en els joves de
les Illes Balears. Fa un any que es va aprovar fer aquest estudi
per part de la conselleria; nosaltres férem una esmena a aquesta
proposició no de llei en la qual demanàvem que, ja que es feia
un estudi i que la conselleria començava un engranatge molt fort
per fer un estudi sobre els possibles efectes del turisme, que és
ver que n’hi ha a la nostra illa, ja s’utilitzàs tot l’engranatge per
fer l’estudi sociològic pertinent a què cada quatre anys, a més,
obliga la llei, perquè la Llei integral de joventut obliga cada
quatre anys a fer un estudi sociològic sobre la situació dels joves
a la nostra comunitat, a més un estudi que podria donar
moltíssima llum precisament per la crisi econòmica que estam
patint i poder estudiar tots els efectes de la manca de l’accés al
mercat laboral, com està afectant realment als joves aquesta
manca d’accés, no només de la ciutadania en general, que
sabem que hi ha molts de problemes, però sobretot dels joves,
que és on ens toca incidir per la nostra àrea. I es va aprovar
igualment aquest estudi, és a dir, que es va aprovar l’estudi en
concret per fixar-nos en quin efecte pot tenir el turisme en els
joves de les Illes Balears, però també l’estudi sociològic
complet, i voldríem saber si en aquest any que ha passat aquest
estudi està en marxa i pot servir per aprovar un pla jove
actualitzat i que pugui servir per a totes les polítiques de
joventut.

La comissió interdepartamental, vostè n’ha parlat, també
voldríem saber..., nosaltres hem fet moltíssimes preguntes sobre
aquest tema, sabem que en dos anys no es va convocar ni una
sola vegada la comissió, la primera vegada que es va convocar
va ser dia 30 de novembre de l’any passat, és a dir fa tres mesos,
i la darrera pregunta que jo vaig fer amb pregunta amb resposta
escrita em varen dir que la segona estava prevista per al gener.
També voldria saber si la segona ja s’ha realitzat o si està
pendent de realitzar-se, i quan serà i si pot ser amb un ordre del
dia o almenys amb uns objectius clars de quina serà aquesta
comissió.

També voldria saber si hi ha previst dins la nova
reestructuració de la conselleria fer algun conveni de
colAlaboració amb els ajuntaments i els consells insulars; dels
consells insulars, n’ha parlat una mica la consellera, però
sobretot els ajuntaments, perquè són sempre l’administració més
propera als joves i també la més oblidada i la que té menys
possibilitat de donar el servei que toca, si tenen pensat algun
conveni de colAlaboració per fer casals, o per millorar alguna de
les instalAlacions de xarxes juvenils que tenen en els seus
municipis.

Sobre el tema d’Art Jove, n’ha parlat una mica la consellera.
La veritat és que la darrera edició d’Art Jove va tenir una
davallada molt preocupant de participació perquè va baixar
quasi un cent per cent la participació respecte de l’any passat.
Voldríem saber si aquest tema no s’oblidarà sinó que
s’incrementarà el que faci falta o veure quins errors s’han comès
perquè davallàs tant la participació de l’any passat, i que aquest
certamen no perdi la força que tenia, fins i tot s’hauria
d’incrementar moltíssim més per arribar també amb més força
a les illes de Menorca i Eivissa, perquè han estat les illes que
menys participació han tengut, segurament per la dificultat de
la doble insularitat, i això s’hauria de palAliar com més aviat
millor.

Una pregunta molt important que li volia fer ja la m’ha
contestada, sobre les campanyes d’estiu de 2010. Era
fonamental que no es llevassin totes les ajudes, com l’any passat
va passar, no havia passat mai, en 25 anys sempre la conselleria
o la part de joventut del Govern sempre ha donat les ajudes a les
associacions perquè puguin fer les campanyes d’estiu, els
campaments i el temps lliure, perquè és fonamental la feina que
fan aquestes associacions de lleure, però la consellera ja m’ha
dit que sí, que es mantendran aquestes ajudes, que és molt
important.

Sobre el Consell de la Joventut supòs, i no en tenc cap dubte,
que hi haurà una coordinació total amb el Consell de la
Joventut, sobretot per tanta afinitat que hi haurà entre uns i
altres. També li vull demanar si la congelació del seu pressupost
continuarà com ha estat els darrers anys; normalment sempre
s’apujava l’assignació al Consell de la Joventut per damunt de
l’IPC, fins i tot de l’1 normal, però els tres darrers anys se’ls ha
congelat i voldríem saber si continuarà igual o si el darrer any
que encara tenen vostès per fer el pressupost s’apujarà el que li
toqui.
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També tenia preguntes sobre el traspàs de competències,
també ja ho ha explicat la consellera, però una última pregunta
sí que aniria referida al tema en general de la crisi. La crisi
econòmica ha afectat o afecta moltíssim tota la societat, però
afecta moltíssim els joves, i són els darrers oblidats, són els que
necessiten més formació, són els que tenen moltíssims de
problemes per accedir a la primera feina, al primer treball, i en
les condicions actuals encara molt més. Nosaltres voldríem
saber si la conselleria ha fet o pensa fer algun estudi, algun pla
de xoc, algun projecte d’un seguiment exhaustiu de quin és el
colAlectiu més afectat de diferents franges d’edat per accedir a
la seva primera feina i si tenen un pla de xoc. Jo també estic
molt d’acord que els temes de joventut han de ser transversals
completament, si no, no servirien absolutament de res. La
Conselleria d’Habitatge s’ha d’implicar moltíssim, la
Conselleria d’Educació s’ha d’implicar moltíssim en tema de
formació professional, i la Conselleria d’Ocupació,
evidentment, hauria de fer una feina fonamental, perquè si no,
no serveix de res tenir aquesta àrea sense aquestes tres altres.
Voldríem saber si existeix aquest pla de xoc o si pensen reunir-
se les tres o les quatre conselleries per posar un apunt, un accent
encara més important en els joves, perquè de veres que són els
grans oblidats i no s’ho mereixen, perquè no podem oblidar de
cap manera que els joves són el futur de la comunitat i això és
un fet indiscutible.

Bé, si de cas ja li comentaria després, però no li vull fer
tantíssimes preguntes. De totes formes sí que li agrairia alguna
contestació a totes elles. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll per un temps de deu minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res volem agrair
l’assistència de la consellera, i evidentment jo no vull ser menys
que la Sra. Morell i també vull donar la benvinguda al nou
director general de Joventut. Jo crec que seu bagatge l’avala,
això és cert, i no sé si du la joventut a la sang, el que sí sé és que
té la sang jove, si ens referim a la definició de joventut que ha
fet la consellera i que generalment és la que està acceptada. 

En qualsevol cas en àrea de joventut jo ho resumesc tot en
dos objectius molt generals: un evidentment és la transferència
de les competències al Consell Insular de Mallorca, obviant les
tres competències generals que ha dit la consellera com és la
relació amb l’Administració de l’Estat, com és la relació amb el
Consell de la Joventut i com són les activitats suprainsulars. I
l’altre també molt general no és altre que donar resposta a les
demandes del colAlectiu jove, i per tant per a nosaltres és una
gran satisfacció comprovar que les polítiques de joventut es
duran a terme des d’un caire transversal. Perquè es duguin a
terme des d’un caire transversal primer hem de tenir en compte
les àrees de gestió, àrees de gestió com poden ser Educació,
com pot ser Salut, com poden ser Mobilitat, Afers Socials,
Habitatge, Treball i Formació, i això ho enllaçaríem molt amb
oci i temps lliure i amb la gestió d’instalAlacions, del
manteniment i la gestió de les instalAlacions, i de les activitats
que es facin a les instalAlacions destinades a polítiques de
joventut. 

Però també és importantíssim tenir en compte els
professionals de la joventut. En aquest sentit és important la
tasca d’anàlisi prospectiva en relació amb la joventut. Això
creim que és bàsic, per una banda, per exemple el suport amb
òrgans com pugui ser el Consell de la Joventut, el Consell de la
Joventut que creim que és una entitat representativa de tots els
joves, no només d’una part, sinó que és la veu del colAlectiu de
joves, això és important. I, per l’altra, parlàvem d’anàlisi
prospectiva perquè el coneixement del colAlectiu és bàsic per
arribar, al final és per arribar, vostè deia que el colAlectiu de
joves implica un 20% de la població, això vol dir que un de cada
cinc és jove, per tant és un colAlectiu molt, molt divers que s’ha
de conèixer amb moltíssima profunditat. Al final les polítiques
de joventut han d’anar molt relacionades tant amb les
expectatives com amb les necessitats i les motivacions dels
joves i de les joves perquè aquestes polítiques tenguin èxit.

Per altra banda sí que volem posar de manifest la necessitat
d’acabar i enllestir el Pla Jove, que és ver que aquesta comunitat
va tenir un pla jove del 2001 al 2004; després es va aturar. És a
dir, nosaltres compartim amb l’exposició que ha fet la portaveu
del Grup Parlamentari Popular que és importantíssim tenir un
pla jove perquè recull tot això que dèiem a l’exposició, però és
ver que des del 2004 no hi ha pla jove. I sí que és interessant
enfocar-ho des d’un caire integral de la condició de la joventut,
sí que és ver que turisme té rellevància perquè té moltíssima
relació amb treball, i té moltíssima relació amb oci i amb temps
lliure, però evidentment sí que pensam que el Pla Jove ha de
reflectir totes aquelles qüestions que afecten tot el colAlectiu
jove.

Per tant, ja per anar acabant, evidentment la volem
encoratjar a fer la nova feina. No li podem fer cap retret perquè
sabem que ha començat menys de 100 dies, i encara que el
temps és curt sempre hem de respectar aquests 100 dies de
gràcia. Evidentment no li farem retrets de coses de les quals ni
vostè ni el director general no han estat responsables, però en
qualsevol cas volem reiterar la nostra confiança en la tasca que
farà vostè. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. La consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració té la paraula per tal de contestar aquestes
intervencions.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Bé, vull agrair al Sr. Coll i a la Sra. Morell la
colAlaboració oferta i els ànims, perquè efectivament a finals
d’una legislatura, any i mig, assumir una direcció general de
Joventut amb la importància que té aquest colAlectiu, no només
per al futur de la comunitat autònoma sinó també per al present,
idò sempre és un repte i un repte important.

Jo puc garantir a la Sra. Morell que la Direcció de Joventut
no serà una germana petita de la Conselleria d’Afers Socials,
perquè tenim un director que, com vostè diu, efectivament ens
recordarà setmanalment les tasques que ens corresponen; per
això pot estar tranquilAla. El tema de no ficar joventut en aquest
nom tan llarg que ja tenim a la conselleria va ser per una qüestió
jo li he de dir que merament pràctica, perquè això suposava
canviar els rètols, canviar la papereria de la conselleria, i això
pareix que no i són molts de doblers, i vàrem valorar que en
aquell moment no era adequat, que en Promoció podíem
incorporar perfectament els temes de joventut. Insistim que és
un tema transversal. És una qüestió que se va valorar
políticament però en aquell moment canviar tot això que ja
teníem era una quantia important i pensàrem que no era en
aquest cas prioritari.

Som molt conscient que els joves és un colAlectiu molt
sensible, i especialment els joves que de qualque manera estan
organitzats i estan associats, que possiblement representin un
colAlectiu molt important d’aquest conjunt. Nosaltres la primera
acció que vàrem tenir, tant el director com jo mateixa, va ser
posar-nos en contacte amb el Consell Social perquè és el nostre
referent pel tema de coneixement del que poden ser les
necessitats dels joves, i per tant responent una mica a aquest
tipus de sensibilitat.

I he de reconèixer efectivament, Sra. Morell, que la pàgina
web de la nostra comunitat autònoma és molt poc suggerent o
molt poc intuïtiva, però jo crec que per als joves, que estan molt
acostumats als temes de comunicació, és una pàgina que seria
per a ells de fàcil accés. De totes formes recollim la seva
proposta de millorar-la i mirar que tengui un accés molt més
fàcil, però és cert que no és una pàgina intuïtiva, és una pàgina
que has d’anar quasi cercant d’una forma a vegades complicada.

En aquest moment estam estudiant la possibilitat de
redistribució de personal de la Direcció de Joventut. Pensam
que és en aquest moment una direcció que potser està
redimensionada, que hem de valorar exactament amb què
quedarà la Conselleria d’Afers Socials de les competències i
què ha de ser transferit en personal a la comunitat autònoma, i
sens dubte hi haurà una redistribució del personal.

En temes del Pla Jove els he de dir que efectivament a la
comissió aquesta interinsular celebrada el 30 de l’1 del 2009 es
va aprovar el segon Pla estratègic de la joventut del Govern de
les Illes Balears; més que aprovar es va presentar aquest pla, i
confiam que en el mes d’abril es faci la segona convocatòria
d’aquesta comissió interinsular i s’aprovi aquest pla. S’ha
realitzat tota una sèrie, més que d’esmenes, d’aportacions a
aquest pla, i per tant confiam que en el mes d’abril es pugui
aprovar i tenguem aquest segon pla estratègic de joventut del
Govern. La nostra intenció sens dubte és, com he dit abans,

coordinar-nos al màxim. Per tant segurament es convocaran
moltes més comissions interdepartamentals, s’elaborarà la
interinsular i a més a més intentarem que la permanent de la
interdepartamental funcioni, que fins ara sabem que no ha estat
convocada i que seria un poc el nexe d’unió entre comissió
interdepartamental i interdepartamental.

Tenim un estudi sociològic fet, però es té un estudi
sociològic fet de la Direcció General de..., quan era Joventut i
Esports, que no tenim cap problema a lliurar-lo. De fet el
conseller Cañellas el va presentar. És un estudi que si nosaltres
l’haguéssim d’encarregar ho haguéssim fet d’una altra forma,
però és un estudi sociològic i que nosaltres no tenim cap
problema per lliurar-lo al grup parlamentari. De fet hi va haver
una presentació. Hi ha una part, efectivament, de com implica
la crisi o com afecta la crisi als joves, i, bé, el compromís que
aquest estudi sociològic es lliurarà, però insistim que si hagués
estat un encàrrec nostre hagués tengut un altre tipus
d’enfocament, però efectivament es va fer d’una forma
determinada i és un document que ens pot servir. Hi ha estudis
de tipus estadístic i després també hi ha una enquesta elaborada
ara no record exactament a quin conjunt de població, però sé
que és una enquesta que aborda diferents temes de la
problemàtica de la joventut.

Vostè deia en relació amb la comissió interdepartamental. Ja
li he contestat, es va fer el 30 de novembre; l’abril confiam que
se celebri per fer aquesta aprovació del pla estratègic, i no ens
consta que el gener se n’hagi celebrat cap, no tenim cap acta,
però la nostra voluntat és celebrar-ne més i sobretot que la
permanent funcioni d’una forma més assídua.

En temes dels ajuntaments, en el moment que ja estan
transferides les competències o que estan molt avançades
aquestes competències, pensam que la relació dels ajuntaments
ha de ser amb els consells, i la comunitat autònoma en aquest
cas amb els consells. Li he de dir que hi ha una partida
pressupostària bastant important de possibles finançaments de
casals de joves en el conjunt de la nostra comunitat autònoma.
Hi havia un projecte d’un casal centralitzat; nosaltres volem
modificar aquest projecte per fer casals descentralitzats i que es
beneficiïn també l’illa de Mallorca, la de Menorca i la d’Eivissa,
i seria segurament un conveni amb els consells perquè després
aquesta distribució sigui una distribució més de caràcter
municipal. Per tant aquest tema que vostè ha comentat del casal
de joves segurament dins aquesta legislatura potser no la
ubicació o la construcció, però sí que ja hi haurà uns convenis
amb els consells per a uns posteriors convenis dels consells amb
els ajuntaments per a la construcció o l’adequació dels casals,
que poden ser casals de joves o casals, que també a la nostra
comunitat autònoma manca, tot el tema d’espais per als joves
artistes, que a vegades no en tenen per a assajos, etcètera.
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En tema d’Art Jove som conscient de la baixada,
especialment a Menorca i a Eivissa. En tot cas a Menorca
nosaltres pensam que aquesta quantia, que és superior a la de
l’any passat, pot ser ja de per si un estímul, però en tot cas
tendrem en compte els seus suggeriments de promocionar-la. En
aquest moment està a punt de publicar en el BOIB i ja tenim tot
el que és diguem la propaganda per començar-la a distribuir.
Volem implicar el Consell de Joventut des del principi en
aquesta mateixa promoció, i el que ha dissenyat tota aquesta
propaganda és un dels dissenyadors que varen guanyar l’any
passat.

La campanya d’estiu coincidim amb vostè, efectivament,
que era necessària. Va ser una de les prioritats que als dos dies
vàrem ja seleccionar, i que afortunadament hem arribat a temps
de poder-la complir, i hi haurà vuit camps durant aquest estiu.

Som conscients també de la congelació dels pressupostos del
consell, que a més a través d’una esmena del Partit Popular es
va poder apujar un 10% aquest pressupost, i el compromís que
ja tenim perquè l’any que ve ajustarem millor el pressupost de
les necessitats reals que pugui tenir el consell. Per tant, sí que hi
haurà una pujada. Aquest any hi ha pendent una subvenció que
encara no han cobrat i d’alguna forma ens diuen que permetrà
cobrir totes les necessitats, però som conscients que l’any que
ve hi haurà d’haver una partida nominativa superior a les que hi
ha hagut en aquest moment.

Crec que més o manco li he contestat a tot. En temes de
crisis econòmica, sens dubte crec que hi ha un colAlectiu molt
afectat, que és un colAlectiu que reuneix dues característiques,
els joves que no tenen formació suficient que varen abandonar
els estudis i que en aquest moment representen un colAlectiu
molt important de persones aturades i, a més, amb poca
capacitat de poder trobar un altre lloc de feina que no sigui el
que varen accedir amb molt escassa qualificació i escassa
formació. Som conscients d’aquesta necessitat, ja hem treballat
amb la Conselleria de Treball i el conseller de Treball i volem
valorar el que es va posar en funcionament fa uns mesos d’una
experiència pilot de formació amb alternança en l’ocupació, que
això ha permès que els joves fins a 29 anys, però prioritàriament
fins els 25, sense estudis poguessin compaginar activitat laboral
amb acabar certs tipus d’estudis.

Pensam que és una modalitat que pot ser adequada i una
vegada estudiada o valorada l’experiència, sigui dels cursos que
durant aquest any i els propers anys s’activi més. Això permet
que hi hagi joves que fins i tot tenen càrregues familiars, puguin
accedir a un lloc de feina remunerat, a la vegada que acabar
determinats estudis que de vegades és un nivell de Formació
Professional, fins i tot a nivell d’ESO. La Conselleria de Treball
hi dedica més de 3 milions d’euros. I després hi ha tot un seguit
d’accions que vostès ja coneixen, que són els processos
d’acompanyament per a joves amb risc d’exclusió i tots els
temes d’escoles taller.

L’abordatge de la crisi ha de ser un abordatge important, des
del Govern s’ha realitzat un esforç molt important per a tot el
tema de la inversió pública, perquè efectivament el tema de
l’atur és un dels temes més greus de la nostra comunitat
autònoma.

Jo crec que li he contestat més o manco totes les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Grup Parlamentari Popular per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per les seves
respostes. Només fer-li dues preguntes més. El tema de la
redistribució de personal i la redistribució de funcions, sobre
això sí que ens agradaria tenir, quan ho tenguin fet, un
seguiment, per veure sobretot quins plans i quines actuacions
són les més importants que s’estan potenciant, perquè hi ha
moltes àrees que estan un poc deixades i s’haurien de potenciar,
supòs que amb una redistribució de personal, per veure sobretot
on van, quines funcions i quins plans es potencien en aquest
tema quan la conselleria ho tengui més enllestit, sí que ens
agradaria tenir més informació sobre el tema.

També ens agradaria saber si aquest any passat..., sé que
estam en temps de crisi, totes les conselleries han de fer una
redistribució dels seus recursos, però també és ver que la
Conselleria de Joventut es va veure molt minvada en temes de
pressupost l’any passat i quan miràvem els capítols un per un,
vèiem que els temes d’inversions, que són els temes més
necessaris i allà on els doblers van, estaven molt minvats,
pujaven uns capítols que no tenien sentit. I, en canvi, el capítol
6 d’inversions es va veure molt minvat. Voldríem saber si això
ho tindran present i sobretot donaran més doblers a aquesta part
d’inversions, sé que l’engranatge del pressupost és difícil en
aquestes circumstàncies, però sobretot no perdre de vista i mirar
punt per punt la Direcció General de Joventut com es varen
veure minvats els temes de capítol 6 i va pujar el capítol 2, cosa
que nosaltres trobàvem que no tenia molt de sentit. A veure si
la intenció que vostè mateixa ara ha dit, es veurà reflectida en
aquests propers pressuposts que segurament ja hauran de
començar a preparar i per a l’any que ve aquesta falta de
recursos no es veurà precisament allà on hi ha els plans per fer
tota la política de joventut.

I per acabar, dir-li que vostè té un gran repte per endavant i
és que aquest govern haurà de fer en un any el que no ha fet en
tres, tendrà molta feina i nosaltres com a oposició, estarem molt
vigilants i controlarem, com ens toca fer perquè és la nostra
obligació, tot allò que en el temps perdut es pugui arreglar en un
any. Sé que és molt difícil, però també confio en què hi posaran
tota l’esma, però que també sàpiguen que nosaltres vigilarem i
controlarem perquè aquesta feina realment, almanco a finals de
legislatura, pugem haver aconseguit millores en el tema de
joventut, millores en el desenvolupament de la llei i aquest
esperat pla jove que és molt necessari per a les polítiques de
joventut d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morell. No hi ha més intervencions. Té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Fina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament, la redistribució del personal és en
base a dos conceptes, les competències que es quedarà la
comunitat autònoma i les transferides. Sens dubte, nosaltres
volem fer una transferència ben dotada al consell insular. Per
tant, abans de fer una redistribució interna volem veure quines
són..., pactar definitivament amb el consell per fer una bona
dotació. Les prioritats seran les que ja he anunciat en el
document de transferència, Carnet Jove, Art Jove, Pla Jove i
Observatori de la Joventut, tot el tema de manteniment i
funcionament dels espais de temps lliure per a la joventut i tot
el tema de normativa, que sens dubte serà molt important per a
la comunitat autònoma, per les coses no transferides.

Jo ja li he dit que en temes de normativa hi ha tot un
desplegament important per a nosaltres. Pensam que aquests
decrets són els bàsics, en podria anomenar un altre, però també
som conscient del temps que ens queda i pensam que molt més
enllà de cinc decrets en un any i busques que ens queda és
difícil. Hem de tenir en compte que els decrets han de passar pel
Consell Consultiu, pel Consell Social i són d’elaboració
complicada.

Efectivament, nosaltres estam estudiant els pressuposts, hi
ha responsabilitats polítiques diferents i hi ha prioritats
diferents. Nosaltres som conscients que en aquests moments una
de les prioritats -crec que l’hem esmentada- és el tema de
millorar les instalAlacions de la nostra comunitat autònoma, en
aquest cas la de Mallorca, que són les que no estan transferides,
perquè fan una utilització molt massiva i molt important, joves,
famílies i infants dels albergs i necessiten tota una sèrie de
millores. Per tant, nosaltres estam estudiant els pressuposts per
poder fer modificacions i prioritzar altres polítiques que tal
vegada en aquest moment no estan prioritzades.

Per últim dir-li, no li he pogut contestar abans, que l’estudi
a què vostè es referia de l’impacte dels joves i el turisme està
fet, està a punt de tancar-se i quan estigui tancat també el
lliurarem. I el Pla jove confiam que el mes d’abril estigui
aprovat en aquesta comissió interdepartamental i, per tant, que
sigui un document públic com ha de ser.

I, efectivament, la seva funció és estar vigilants, però també
l’aplicació del sentit comú i no ens demanin que facem en un
any el que normalment i mai no és suficient, es fa en una
legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. I no havent-hi més assumptes a
tractar, agraïm la presència de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració i dels seus acompanyants. 

S’aixeca la sessió.
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