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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui. En
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. No es
produeixen substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent en
el debat de les preguntes RGE núm. 3579, 3580, 3581, 3582 i
3583/08, supòs que hi ha un error.

EL SR. LLETRAT:

82 i 83.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, rectificam, serien les 3582 i la 3583. Assisteix a la
comissió l’Hble. Conseller d’Esports i Joventut, Sr. Mateu
Cañellas i Martorell, acompanyat del Sr. Joan Artigues Roig,
director general de Joventut, i de la Sra. Antònia Vidal Feliu,
cap de Gabinet.

5) Pregunta RGE núm. 3583/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Consell de Joventut
(V).

Per formular la pregunta RGE núm. 3579/08, sobre política
general del consell de Joventut, intervé la Sra. Sandra Morell,
del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volia donar la
benvinguda al conseller de Joventut i també al director general
de Joventut i la seva cap de Gabinet que l’acompanya, estam
molt contents de tenir-lo avui aquí. Per primera vegada parlam
així més directament de temes de joventut, una cosa que per a
mi és una fita molt important perquè és ver que ha pogut
comparèixer a aquest parlament parlant molt dels temes
d’esports també molts importants, però no de joventut no hi
havíem tractat cap directament i és un motiu de satisfacció.

La primera pregunta que li voldria fer és referent a la fira de
Futur Jove. La fira de Futur Jove va començar l’any 2005 oberta
als joves de la nostra comunitat, va començar amb un èxit de
participació de 12.000 visitants i 74 expositors, va continuar el
2006 i també el 2007, el febrer de l’any passat, on augmentà
fins a 120 expositors i sobretot 17.000 visitants joves. Pensam
que va ser, és una fira i és una fita important que es faci aquesta
fira per tota la informació que es dóna als joves, a més, una
informació transversal i molt diferent, i voldríem saber quan
pensa la Conselleria de Joventut i Esports du a terme la quarta
edició enguany dins el 2008 que seria l’any que tocaria. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Li contesta el conseller d’Esports i
Joventut, Sr. Cañellas. Sr. Cañellas, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Srs. Diputats, bona tarda
a tothom. Bé, referent a la fira Futur Jove en aquests moments
nosaltres volem revisar la manera com es feia aquesta fira, de
fet és una de les coses que ens hem proposat canviar, canviar
com a conseqüència al colAlectiu al qual arribava creim que ha
d’arribar a més gent i per altra banda jo crec que la fira ha
evolucionat fins a un cert punt i hem de començar a canviar-la.
En aquests moment s’estudia la manera de finançar un nou
programa, un nou tipus de fira precisament cercant els mateixos
objectius que duia a terme aquesta fira, però, diguem, que sigui
més ampliable i que pugui arribar a més colAlectius, però no
tenim data perquè estam revisant tot el tema de finançament.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Morell per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller.
M’agradaria, si pogués, que concretàs una mica a quina data ens
anam per saber si dins el 2008 es podria fer aquesta fira encara
que fos a finals d’any per continuar almanco un seguit anual
diguéssim de la fira i reiterar la importància de la fira. 

Jo entenc que vostès vulguin revisar una mica la filosofia de
la fira encara que podríem dir molt clarament que aquesta fira
està molt orientada a copiar, fins i tot a simultaniejar, amb altres
fires que es fan pràcticament igual a totes les comunitats
autònomes, fins i tot, comunitats autònomes pluriprovincials en
fan una a cada província, fins i tot amb l’ajuda de l’INJUVE a
nivell nacional, són fires que s’empren a totes les comunitats,
fires transversals on la informació que es dóna als joves és
fonamental en educació superior, en formació professional, en
universitats, en ocupació, oci i temps lliure, cultura, viatges,
salut, habitatge, són moltíssimes coses, moltíssima informació
que es dóna. A més, les xifres parlam per si mateixes quan es
veu que clarament ha augmentat el nivell de visitants i que l’èxit
de participació és patent a més els mitjans de comunicació varen
fer ressò, dia 16 de febrer del 2007, quan els mateixos diaris
deien que s’havia consolidat com a un referent per als joves,
fins i tot teníem una carta del president del Consell de la
Joventut, el Sr. Rafel Sedano, que públicament va exposar el seu
parer sobre aquesta fira a un mitjà de comunicació i donava
l’enhorabona al Govern de les Illes Balears, tot i no ser una
persona diguéssim molt vinculada al Partit Popular o sigui que
totalment la seva imparcialitat en aquest tema supòs que és
digna de referència, perquè pensava que era una activitat
dedicada al jovent que tenia una continuïtat.

Per això li voldria insistir una mica en saber si es farà
enguany o si ja es deixarà per l’any que ve tot pensant que
seguirà sent aquest fira, és a dir, que no es llevarà i també saber
si té qualque idea de com podria potenciar la presència dels
joves de les illes menors a aquesta fira perquè ja que es fa la seu
aquí, a Mallorca, si s’inclouria un ajut addicional perquè
poguessin venir o una transposició a les illes menors.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. Bé, precisament aquesta direcció general de
Joventut i aquesta conselleria està molt d’acord amb la
necessitat de donar aquesta informació, donar aquest suport que
aquesta fira intentava donar als joves. Nosaltres consideram que
s’ha de mantenir aquest suport que es dóna, però quan nosaltres
hem revisat aquesta fira i hem parlat amb participants amb els
qüestionaris que es varen fer, que es varen obtenir dels visitants
a aquesta fira una sèrie de persones ens expressava que hi havia
molta informació, és ver, hi havia moltíssima informació, però
no hi havia una manera de donar solucions, és a dir,
s’informava, però les solucions eren lluny, ells s’adonaven que
sí que s’informava molt, però una de les coses, uns dels afegitó
que ens deixaven, però no es trobaven solucions als solucions
als problemes dels joves.

Una de les coses que vostè ha plantejat, i l’ha plantejada
molt bé, és el tema que es fa a altres províncies i que hem
d’imitar aquestes el que passa és que nosaltres creim, i a més és
una cosa que a aquesta comissió, al Parlament, se’ns ha demanat
moltes vegades més, perquè fer una fira que es fa a Mallorca i
només puguin venir els mallorquins no consideram que sigui la
manera més adequada de fer una fira sobretot perquè és ver, a
altres províncies també són, a altres comunitat tenen distintes
províncies, però no estan aïllades l’una de l’altra com tenim
aquest problema aquí, i clar una persona de Formentera, una
persona d’Eivissa, una persona de Menorca si la fira es fa a
Mallorca doncs hi ha problemes.

La darrera vegada quan es va fer també es varen posar
autobusos per facilitar que els accessos del mallorquins fossin
més adient. Després el que passa és que només es donava per a
un interval d’edat, o sigui, de catorze a setze anys i què passa
doncs que quedava una mica llunyà als altres colAlectius perquè
no hi podien venir.

Nosaltres creim, i a més tenint en compte que hi ha un pla
jove que dóna una sèrie de directrius d’estudiar la problemàtica
dels joves i informar els joves i donar solucions als joves,
nosaltres creim en la reconversió de la fira a un altre tipus
d’esdeveniment que precisament mantengui l’esperit de la fira
de posar en contacte els joves amb les solucions que nosaltres
els proposam o amb les solucions que altres colAlectius o diguem
altres institucions puguin posar, però que també sigui adequat
perquè pugui arribar a tot el colAlectiu de les Illes Balears.

Jo consider que aquesta fira quan va començar va crear una
expectació que va fer que els joves es fixessin amb el Govern
per rebre aquesta informació que ells necessitaven, però crec
que ara ha arribat un moment tal vegada de fer un bot i cercar
una altra fórmula no per llevar la fira sinó per fer evolucionar la
fira perquè realment ara que els joves són conscients que el
Govern els dóna solucions puntuals per a ells, puguem fer
arribar aquestes solucions a tothom. Jo crec que és una cosa que
nosaltres vàrem recollir quan ens deien que jo com a conseller
pensàs que era conseller de totes les illes i no només de
Mallorca, i va ser una de les decisions que vàrem prendre.

La idea és que es treballa per posar en contacte tota la
informació que es genera del Govern a totes les persones. De
fet, a Esports ja s’ha fet qualque cosa semblant encara que no
feia referència a Esports, a l’ EBE ens varen demanar el mateix
i vàrem posar un responsable d’EBE full time a cada illa i de
cada illa. Una cosa així hem de fer perquè el Govern totes les
solucions que doni als joves siguin accessibles per a tots els
joves i ara cercam aquesta fórmula tenim distintes idees, però
ens han de quadrar amb el pressupost, amb els problemets que
tenim amb el pressupost.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, si m’atén un minut,
em pareix que hi ha hagut una errada perquè vostè havia de fer
la pregunta RGE núm. 3579/08 i ha fet la RGE núm. 3583/08 a
la qual el conseller ha contestat. Per tant, si li pareix donaríem
ja aquesta per contestada perquè no era la que corresponia
segons l’ordre del dia que tenim.

1) Pregunta RGE núm. 3579/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Consell de Joventut
(I).

Passam ara, efectivament, a la RGE núm. 3579/08, que fa
referència a la Llei reguladora del consell de la Joventut de les
Illes Balears. És així?

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per formular aquesta pregunta, per un temps de deu
minuts, té la paraula la diputada Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deman disculpes per l’errada,
justament no tenc el paper amb els números de registre, però
seguirem l’ordre a partir d’ara.

Sr. Conseller, tenim una llei reguladora del Consell de la
Joventut aquí a les Illes Balears que és de l’any 85, és una llei
que no ha sofert cap modificació, que són segons els principis
de modernitat, de dinamisme, d’adaptació constant a les realitats
dels joves que estan sempre supeditats quan parlam de joventut,
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pensam que per ventura sí seria un moment ara de començar a
fer una revisió d’aquesta llei, no només perquè les institucions
a la passada legislatura començaren a parlar sinó perquè el
mateix Consell de la Joventut va manifestar el seu interès que
aquesta llei fos renovada sobretot quan tenim en compte que
existeix ja una llei integral de joventut, una llei nova, una llei
pionera, que ha marcat molt la tendència en temes de joventut
i sobretot quan tenim, o esperam tenir, un pla jove a punt de
sortir, un pla jove que sigui renovat i que ja l’hem de menester
doncs pensam que seria, per ventura, una bona opció fer una
renovació d’aquesta llei del Consell de la Joventut. No sé si ho
havia plantejat la conselleria, però com que a la passada
legislatura el mateix consell va manifestar aquesta inquietud
nosaltres voldríem saber si li han tornat a manifestar i si hi ha
qualque feina en aquest aspecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Bé, té raó, la llei és molt antiga és de 1985 i si és una llei de
joventut no és jove ni la mateixa llei, llavors sí, totalment
d’acord, a més convidar-vos a tots a participar perquè creim que
és un òrgan de participació molt important per a la joventut i
perquè acostar les necessitats al dia a dia i sobretot als que
prenguin les decisions polítiques, hi estam d’acord i vos
convidam a participar a tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol fer ús de la
paraula?

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Pel que nosaltres sabem el
mateix Consell de la Joventut va començar a fer una revisió de
la llei, ells fan feina amb un estudi previ que no vàrem arribar
a concretar la passada legislatura perquè ja va venir a finals de
legislatura quan venien les eleccions i no era el moment, però sí
que es va acordar amb ells que començarien a fer feina en el
tema, que presentarien un esborrany, que hi estaven interessats
i nosaltres vàrem pensar que era una opció molt important
perquè és ver que vint anys una llei del consell de joventut és
una llei una mica desfasada que per ventura seria el moment de
revisar les seves competències, la representativitat de les
associacions, les seves funcions o fins i tot el seu protagonisme
com a membre que és per representar els joves de la nostra
comunitat i sobretot adaptar-lo a les transferències de
competències també als consells insulars, tota la normativa tan
renovada que tenim els darrers anys de joventut, però que el
Consell de Joventut continua al mateix lloc que estava. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, torn de contrarèplica
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. Nosaltres parlam amb el Consell de
Joventut, en aquests moments el que passa és que a nivell
nacional es revisa la llei, una llei a nivell nacional que regula
això, òbviament esperam una mica per veure on va aquella llei
no sigui que després aquí aprovem coses que hi vagin en contra
i les haguem de modificar.

Nosaltres una de les coses que tenim clares és que quan
modifiquem aquesta llei s’ha de fer, aquesta llei precisament si
el que cerca és la participació i agrupar i aglutinar i tenir en
compte les distintes inquietuds dels distints grups i colAlectius
de la joventut, el Consell de la Joventut hi hauria de participar
òbviament per cercar el consens.

A més una de les coses que nosaltres ja havíem apuntat i que
teníem moltes ganes que això es canviàs és per exemple poder
fer que associacions que tenguin menys de cent membres hi
puguin participar sobretot perquè una de les evolucions de la
joventut ens du que hi ha una atomització moltes vegades de
l’associacionisme, perquè com que surten coses noves doncs hi
ha cada vegada petits grups que també participen activament en
qualque cosa. I això seria una de les coses que hauria de canviar.

La llei també diu que els consells locals de joventut a
poblacions inferiors a 10.000 habitants no es poden fer i això a
unes illes com aquestes on hi ha pobles, hi ha localitats que
tenen de per si molt menys de 10, jo crec que hi ha a les Illes
Balears més pobles que tenen menys de 10.000 habitants que els
que tenen més de 10.000 llavors és una cosa que hem de
canviar, sobretot perquè si el que cercam és la representativitat
tal vegada al 85 quan es va fer aquesta llei era per arrancar,
però, clar, una de les coses en què queda totalment de manifest
que aquesta llei ha quedat antiquada és, precisament, aquesta
normativa que dintre d’aquestes illes tal vegada quan va
començar era normal perquè no hi havia ningú, però ara que hi
ha un moviment actiu queda ridícula, però com vostè ho tenim
molt clar i el que cercam, precisament, és aquesta colAlaboració
amb el Consell de Joventut perquè consideram que sí hi han de
participar perquè és la manera de regular la participació dels
joves i això ho hem de tenir en compte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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2) Pregunta RGE núm. 3580/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Consell de Joventut
(II).

Passam ara a la següent pregunta que és la RGE núm.
3580/08 i que fa referència al funcionament de l’Oficina
d’emancipació jove de la Direcció General de Joventut. Per
formular-la té la paraula la Sra. Sandra Morell per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta fa referència a
l’obertura de l’Oficina d’emancipació jove que es va dur a
terme l’octubre del 2006, va ser una obertura diguéssim diferent
perquè volíem que es fes una oficina que fos molt més propera
als joves, una oficina atractiva, moderna. Sabem que els joves
tenen moltes dificultats o tenen molts de dubtes a l’hora de
demanar informació de moltíssims de caires que els afecten i es
va pensar que fer una oficina a un lloc privilegiat com poden ser
les avingudes a prop de les zones dels instituts on es mou
moltíssima gent jove, una oficina que a més tengués orientació
laboral, borses de feina, orientació sobre ajudes no només de
recerca d’habitatge sinó també d’ajudes per a habitatges, cursos
de formació, que fos multifuncional i que tengués moltíssima
d’informació, valia la pena fer una oficina d’aquelles
característiques a una zona d’aquelles característiques malgrat
tengués un cost un poc més elevat. 

Pensam que el servei era molt necessari, era molt necessari
apropar el Govern als joves, que això sempre està criticat i mai
no hi ha tant de recursos com un voldria per poder fer-ho i es
van augmentar moltíssim les consultes presencials, telefòniques
i d’internet que feien els joves.

Jo li deman quina valoració fa vostè del funcionament
d’aquesta oficina, per ventura no sap o no podria saber molt bé
perquè li ho deman i és que hem sentit alguns remors que per
ventura aquesta oficina es podria tancar o traslladar a altres llocs
i a nosaltres ens agradaria saber si es mantendrà allà mateix per,
precisament, el servei important que dóna que allà mateix es pot
donar i a un altre lloc no es donaria igual.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Li contesta l’Hble. Sr. Mateu Cañellas
per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. Bé, la valoració ens pareix molt alta i
fantàstica i li donam l’enhorabona per aquesta iniciativa que
varen tenir el 2006. 

El que pensam tancar són les oficines annexes, les que no
són d’informació, ja sap que hi ha turisme jove que són oficines
totalment de servei administratiu i són distints blocs que hi ha,
òbviament la part administrativa és la que podem abandonar
perquè total no hi ha accés al públic, però l’accés al públic en

aquesta funció òbviament, i després sobretot és parlar amb els
tècnics i de valorar el servei que es dóna, hem decidit mantenir-
la aquí. De totes maneres els contractes de lloguer han d’acabar,
a aquesta no la tancarem, però a les altres també hem d’esperar
que les tanquin i tampoc no serà una cosa immediata, però la
idea és mantenir aquesta oficina, de fet incrementam els
nombres d’activitats i el nombre d’informació que es dóna
perquè consideram que és una de les grans eines que té el
Govern per posar la informació del Govern a l’abast dels joves.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Entenc idò
que l’oficina com a oficina de servei als joves es mantendrà així
com està ara encara que es llevin alguns serveis administratius
que és ver, vostè té raó, que es poden donar a un altre lloc, però
l’oficina en si de servei als joves es mantendrà, això és el més
important i és una cosa que celebr moltíssim perquè sí que ens
havien arribat aquests remors i ens preocupaven, perquè el
problema de l’accessibilitat que tenen els joves a la informació
és molt gran, fins i tot aquest oficina no els arregla tots, ajuda a
arreglar-los, però no els arregla tots perquè sempre hi ha joves
que es queden sense aquesta informació i pensam que aquesta
oficina per molt que sigui una privilegiada d’estar a un lloc tan
important com està és molt necessària de cara als joves i que no
sigui emprada per a altres serveis, fins i tot, tenint en compte
que aquesta mateixa oficina reb un finançament estatal del 25%
en ajudes estatals que això també ajuda a mantenir-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller,
vol fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Sí, de fet li diré que aquesta oficina, bé, l’Oficina
d’emancipació dels joves, consideram que dóna tan bons serveis
als joves que fins i tot una de les iniciatives que va prendre la
Direcció General de Joventut, com que no podíem agafar
l’oficina i dur-la a un altre lloc o duplicar-la a un altre lloc
perquè era complicat i tenint en compte que hi ha molta gent
que coneix aquesta oficina, el que vàrem fer és en els distints
punts d’informació municipal, local o punts de contacte d’altres
municipis, fins i tot d’altres illes, vàrem donar càmeres de
videoconferència perquè poguessin accedir via internet, via on
line als serveis que dóna aquesta oficina. 
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Una persona que estava a Formentera podia arribar a tenir
informació d’aquesta oficina perquè consideram que aquests
serveis són necessaris i que tota la informació que puguem
donar als nostres joves és molt necessària i ja que aquesta
oficina la tenim a un lloc privilegiat de Palma i considerant que
la informació no només ha de ser de Palma ha de ser de tots els
llocs doncs vàrem optar per aquesta possible assessoria on line
i el director general de Joventut i el seu equip varen prendre la
decisió de donar les videocàmeres per poder fer connectivitat
punt a punt en distints llocs de les Illes perquè no només siguin
els de Palma que tenguin aquest fàcil accés sinó que via on line
pogués arribar a tothom. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 3581/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Consell de Joventut
(III).

Per formular la pregunta RGE núm. 3581/08, que fa
referència al programa d’hàbits saludables per al curs 2008-
2009, intervé la Sra. Sandra Morell, del Grup Parlamentari
Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dins el tema de la transversalitat
que tant en parlam sobre els temes dels joves és molt important
també parlar del tema d’hàbits saludables. Es va posar en marxa
fa un parell d’anys un programa d’educació d’hàbits saludables
als escolars sobretot d’edats entre 10 i 18 anys, joves que
puguin tenir inquietuds en diferents temes, i aquest programa es
va ampliar any rera any també actualitzant-se als problemes que
tenen els joves que van passant molt aviat any rera any.

Es va començar, per exemple, en temes de sexualitat o
prevenció d’embarassos no desitjats que sol ser la base, però
després va començar amb molts d’altres temes i es va anar
innovar any rera any. Nosaltres voldríem saber si aquest any per
al pròxim curs també tenen uns nous programes per afegir als
existents fins ara. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Li contesta l’Hble. Sr. Mateu Cañellas
per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Doncs sí, de fet esperam, ja
tenim un programa per a evolucionar els continguts, nosaltres ja
no demanam hàbits saludables sinó que com volem incloure
més coses doncs sí que feim la incorporació de noves matèries
o de nous temes d’informació que als joves els puguin semblar
interessants. La societat evoluciona, els joves també, les
problemàtiques juvenils també evolucionen, i jo crec que la
informació també ha d’evolucionar, hi haurà un moment que no
haurem de donar segons quins tipus d’informació, però
n’haurem de donar de nova. Jo crec que aquest tipus

d’informació ha de ser dinàmica i entenc que haurà de ser
revisada any rera any perquè consideram que hi ha coses que a
més són molt necessàries que es diguin i hem de ser al costat
dels joves. 

A vegades la millor arma que tenim és la informació, aposta
és molt important, abans ho ha dit amb el tema de la fira Futur
Jove és necessari poder fer arribar la informació quant més
joves possibles, també la iniciativa de modificar la fira, la
iniciativa de canviar o de donar aquestes videocàmeres
precisament és que no només hi hagi més temes sinó que també
hi hagi més vies perquè pugui arribar als joves.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica  la Sra. Morell té
la paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. M’agradaria
que, si pogués, concretàs quines innovacions es faran perquè
està clar quines eren les que varen començar, està clar que
després en el 2006 es va ampliar en prevenció de
drogodependències, en educació vial, en prevenció de risc a les
llars, en addicció a les noves tecnologies, és evident que quan
van sortint noves problemàtiques s’han de posar els nous cursos
en marxa de prevenció, però necessitam saber una mica la
concreció, perquè entenc la seva disponibilitat que aquestes
coses es facin, però les preguntes no estan molt concretament
contestades. M’agradaria una mica més de concreció i, si pot
ser, que diguéssim exactament que parlam per saber, en aquest
cas, quins són els nous hàbits que es tractaran.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. Bé, jo llistats de nous hàbits o llistats de
nova informació que donem no la sé perquè no era el contingut
de la pregunta i no la tenc posada. Jo sé que parlàvem de
diabetis, de cada vegada es detecta pels hàbits alimentaris més
casos de diabetis entre la població juvenil, fins i tot infantil, hem
de pensar que és una malaltia i si es controla i es té informació
pot funcionar bé, això és una de les coses que es prepara com a
informació per donar, i sé que hi ha uns altres, però no em faci
concretar perquè no ho tenia preparat.
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El que sí li puc dir que pensam fer és arribar a un acord tant
amb la Conselleria de Sanitat i Consum i l’Institut Balear de la
Dona perquè hi ha molts d’hàbits que, precisament, o molta
problemàtica que tenen els adults que si la començam, em
refereixo a la violència de gènere i altres, que si es comença a
informar bé des del principi no arriba, a posta l’acord amb
l’Institut de la Dona, i amb la Conselleria de Sanitat i Consum
perquè no sigui aquesta conselleria que no té bons tècnics per
poder fer tota aquesta informació, arribarem a un conveni o
arribam a un conveni que ja es redacta tant amb l’Institut com
amb la conselleria perquè tot el que considerem, tots els estudis
epidemiològics que faci la Conselleria de Consum i Sanitat que
detectin problemàtiques puguem donar informació sobre aquest
tipus, informació que pot ser via curs, via fulletó informatiu, via
un assessor que vengui, l’important és això.

Després hi ha una altra cosa que també ens coordinam amb
el Consell de Mallorca perquè hi havia un moment que es
trepitjava la informació que donaven uns i la que donaven uns
altres i la duplicàvem i el que necessitam és una coordinació
amb el Consell de Mallorca perquè aquest tipus d’informació no
es dupliqui i de fet hi hagi un major ventall d’informació i no
donem tots el mateix que al final el que farem serà perdre
possibilitats de donar nova informació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

4) Pregunta RGE núm. 3582/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Consell de Joventut
(IV).

Passam ara a la següent pregunta que és la RGE núm.
3582/08 i que fa referència a traspàs de mitjans econòmics,
humans i materials al Consell de Mallorca. Intervé per formular-
la la Sra. Sandra Morell per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. La passada legislatura es va
efectuar el traspàs de competències en temes de Joventut al
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, també al Consell Insular
de Menorca i al Consell Insular de Mallorca no es va poder fer
per un tema, simplement, econòmic i fins i tot es va oferir un
finançament del 16% al Consell Insular de Mallorca, però per
diverses raons no es va fer. Ara, a la nova legislatura és l’Estatut
qui obliga a fer aquest traspàs de competències ja no és una
prerrogativa, no és una opció que hi havia la passada legislatura
sinó que ara l’Estatut ja obliga a fer aquest traspàs de
competències. Hem de tenir en compte que Mallorca en aquest
cas està en desavantatge, que els joves de les altres illes sí que
tenen una regulació més específica perquè són els seus consells
que directament regulen aquesta matèria i pensam que Mallorca
hauria de ser igual que les altres. Han passat ja deu mesos de
Govern i pensam que sí que ja ha tengut la Conselleria de
Joventut temps per preparar aquest traspàs de competències que
no només és en matèries sinó també en mitjans humans i
econòmics suficients.

M’agradaria saber quan tenen previst fer aquesta
transferència de joventut i, si no la tenen prevista o si no saben
exactament quants o quins problemes podrien tenir per fer-la, si
són econòmics o si són simplement administratius.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el vistiplau que nosaltres
hem de donar al document que permet arrancar això doncs ja li
hem donat el que passa li record que la transferència no depèn
directament de la conselleria afectada sinó que depèn de la
Direcció General de Relacions amb el Parlament i de
Coordinació Normativa de la Conselleria de Presidència.

Ahir em vaig reunir, precisament ahir, d’aquest tema vàrem
parlar amb el conseller de Presidència i vaig dir que el calendari
que em proposàs ho posava endavant, llavors ells estan a la
comissió mixta el document i altres, però bé aquesta conselleria
ja ha donat el vistiplau perquè sigui de les primeres
transferències que es facin. Jo crec que aquest dos organismes
que han de regular donaran com a prioritat transferir les
competències de joventut i de lleure al Consell de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, he
d’entendre idò que simplement és un tema administratiu i que
és un tema de temps, de coordinació, diguéssim, entre les
diferents institucions; que no és un problema de finançació, cosa
que m’alegra molt sentir, però sí que m’agradaria que si aquest
és simplement un problema administratiu, doncs es posàs un
pocs mans a la feina, sobretot perquè duim deu mesos i pensam
que la seva resposta és bona, és positiva, és contradictòria amb
unes altres informacions que varen sortir als diaris, d’un
conseller del seu propi partit, que el problema era més de cedir
certes competències quan les tenen una mica geloses.

Però pensam que si aquesta és la resposta és una resposta
positiva i molt bona; que no ens podem dormir; que és ver que
aquestes competències han de ser transferides perquè es duguin
a terme així com toca i que, sobretot, pensar que, a més, és una
obligació, és a dir, és l’Estatut qui obliga a fer aquest traspàs,
que no és una opció, sinó que s’ha de fer el més aviat i amb els
millors mitjans possibles, tot i tenir en compte que el Consell de
Mallorca pel propi Estatut també té transferida la potestat
reglamentària, cosa que podria ser fins i tot contradictori que
sigui el Govern qui tengui les competències, però que sigui el
Consell de Mallorca qui tengui la potestat reglamentària, cosa
que podria suposar una mica de caos i provocar fins i tot alguns
problemes en la política de joventut.
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Aprofitar el darrer torn per donar-li les gràcies per la seva
assistència i sobretot expressar-li la meva més sincera
satisfacció perquè es parli més dels temes de joventut; que és
ver que el Sr. Conseller és molt famós en temes d’esports, però
no tant de joventut, cosa que ens agradaria que fos al mateix
nivell.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica li contesta
el Sr. Cañellas.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a nivell econòmic
òbviament hi ha un problema a l’hora de transferir, així com es
fan les transferències, jo transferesc les competències i els
doblers que són assignats a la competència, l’únic problema és
que a la Direcció General d’Esports, de Joventut, bé, ja hem
sabut, per comptes econòmics que hem fet, que el pressupost
que té amb les funcions que fa no està correlacionat, de fet hi
havia una despesa que s’anava acumulant, això és un problema
que tenim. Però bé, és un problema que tenim perquè el
pressupost real no és el mateix que el pressupost, diguem,
efectiu. I òbviament, això és una de les coses que jo, com a
conseller, intent arreglar, perquè he de passar unes
competències que siguin realment vàlides, si pas unes
competències amb els doblers que realment surten damunt el
pressupost, doncs tendran problemes en el Consell de Mallorca,
i això és una cosa que intentam, el tema de la finançació. Però
bé, això és una cosa que dia a dia m’ha sentit parlar que hem de
revisar la finançació i el que jo vull passar són unes
competències el millor finançades possibles i que realment les
competències es puguin executar amb els doblers que hi ha.

Ja he dit que, per exemple Turisme Jove, que du una sèrie de
coses que sí que hem de passar, si les pas així com està i així
com s’han anat gestionant fins ara, les passaré bastant
deficitàries, sobretot perquè hauré de passar quasi tot el personal
cap allà i quant a pressupost de personal doncs és molt distint,
i llavors això és una de les coses que hem d’arreglar, això,
diguem, des del punt de vista de finançació.

Des del punt de vista administratiu ja he dit que endavant i
que estic amb ganes de passar-ho, perquè crec que sí, que la
millor manera de gestionar les competències que han d’afectar
més localment els joves que les administracions locals les
gestionin; a Eivissa, a Formentera i a Menorca passa això, i a
Mallorca també, encara que nosaltres siguem aquí sempre el
consell té un altre tipus de relació amb els ciutadans.

I des del punt de vista de la feina que fem en joventut, la part
mediàtica de joventut, a mi també m’agradaria que la labor que
fan en Joan i el seu equip doncs fos més mediàtica i fos més
destacable, desgraciadament jo no tenc tant de control damunt
els mitjans de comunicació i no hi ha tantes pàgines dedicades
a joventut com hi ha dedicades a l’esport. El que passa és que
bé, intentarem poder comunicar i poder parlar més no només de
les accions que fem, sinó de poder debatre més temes de
joventut, perquè crec que la joventut si té un avantatge és que és

el futur i llavors és molt important tractar-lo bé. I bé, hi estic
totalment d’acord i la convid que des dels grups parlamentaris
doncs facem més feina en política de joventut, perquè crec que
és una bona inversió, diguem que és l’única inversió que tenim
per poder assegurar-nos que tenim un futur adequat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas.

No havent-hi més assumptes a tractar, només queda agrair
la presència del conseller i dels seus acompanyants a aquesta
comissió.

I per tant, s’aixeca la sessió.
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