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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro
Sanz.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Rosamaria Alberdi.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Oscar Fidalgo substitueix Marga Serra.

Proposició no de llei RGE núm. 343/12, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a activació de la
Comissió interdepartamental per a les polítiques de
joventut.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la Proposició
no de llei RGE núm. 343/12 del Grup Parlamentari Popular,
relativa a activació de la Comissió interdepartamental per a
polítiques de joventut.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Marga
Prohens per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bones
tardes. A les Illes Balears trobam gairebé més de 210.000
persones entre els 15 i els 29 anys, el que suposa un 20% de la
població de les Illes. A la seva compareixença per tractar les
polítiques de joventut, el conseller ja va anunciar la seva
voluntat de tractar aquestes polítiques d’una manera transversal,
coordinant totes les àrees que tinguessin algun aspecte a veure
amb les preocupacions dels joves, principalment en la seva
transició cap a la vida adulta.

Ja hem conegut les darreres setmanes l’elevada taxa d’atur
juvenil, superior al 40% i les dades de l’OCDE que ens indiquen
que Espanya és el país de la Unió Europea amb més joves
inactius, amb un 26,3% de persones entre els 20 i 24 anys que
ni estudien ni treballen. Sens dubte doncs, el principal problema
de la nostra joventut és l’emancipació, la qual no és possible
sense treball, formació i habitatges.

Com que d’altres proposicions d’aquest grup ja han tractat
aquesta problemàtica des de diferents perspectives, avui volem
posar l’accent en com creiem que les polítiques públiques s’han
d’organitzar per tal de donar una resposta efectiva als joves. Les
polítiques de joventut s’han de dissenyar comptant amb els
joves i no d’esquena a ells. I les respostes i mesures s’han de
posar en marxa d’una manera efectiva i eficient, a fi que arribin
als seus destinataris en forma d’accions específiques i concretes.

La Comissió interdepartamental de joventut, com a
organisme de coordinació que engloba els principals agents
protagonistes d’aquestes polítiques, es va crear ja mitjançant el
Decret 40/1986, de 30 d’abril. Aquest decret ha sofert diverses
modificacions, la darrera de les quals és la conté el Decret
83/2009, de 13 de novembre. Actualment l’estructura d’aquest
òrgan de coordinació en matèria de joventut no respon a la
disposició organitzativa actual del Govern de les Illes Balears,
segons el Decret 10/2011, de 18 de juny, per la qual cosa
pensam que s’ha de derogar el darrer decret de la Comissió
interdepartamental, per adaptar-lo a la nova estructura
administrativa.

A més, creim que s’ha d’aprofitar aquest canvi per dotar la
comissió de més poder decisió. Els darrers anys, per la seva
pròpia estructura, potser es deliberava en temes que importen
als joves, però no s’arribava a resultats concrets, almenys
aquests no eren efectius en la seva traducció cap a accions
concretes en benefici dels joves. 

Creim, per tant, que es pot i s’ha de millorar el treball de la
comissió en termes d’eficiència. Per això el que proposam és
que hi hagi un grup de treball previ a la convocatòria de la
comissió, un grup de treball que compti amb el treball dels
tècnics d’Infojove, de l’Observatori de la Joventut i del Consell
de la Joventut, com a entitats i organismes que estan
permanentment en contacte amb els diferents tipus de joves.
Aquest grup és el que ha de fer el treball de camp més ampli, la
proposta de temes, la investigació i la preparació dels continguts
que després s’hauran d’incloure a l’ordre del dia de la Comissió
interdepartamental en qüestió.

Posteriorment la comissió, amb els representants de les
diferents àrees de les matèries a tractar el dia en qüestió,
prendran les decisions i les respostes a donar a les qüestions
plantejades pel grup de treball, posant èmfasi per treballar en
temes específics, com les polítiques actives d’ocupació,
elaborant accions específiques per al foment de l’ocupació jove,
els incentius que ja hem vist per a la creació i el manteniment
d’empreses per part de joves, accions adreçades als joves que es
dediquin a l’explotació agrícola o ramadera o suport a l’accés
laboral de joves amb discapacitat.

Veim que aquests dies el president d’Espanya, el Sr. Rajoy,
ha anunciat ja tot un paquet de mesures per tal de donar
solucions a la xacra de l’atur juvenil. I des de les Balears li
farem arribar també les nostres propostes i les nostres
inquietuds: polítiques d’habitatge, recordant i millorant el
programa que va posar en marxa el Partit Popular fa dues
legislatures de la hipoteca jove que va beneficar a tants de joves
de les nostres illes, facilitar també l’accés a habitatges
desocupats als joves en règim de lloguer; polítiques de
formació, un de cada dos joves de 15 anys no està en el curs que
li correspon, l’índex d’abandonament escolar a les Balears és
del 40,8%, superant l’índex estatal que és del 31,1%; aquest és
el principal tema que hem de millorar, aquest és el principal
tema que hem d’enfocar, mitjançant l’impuls de la formació
professional, o el disseny d’un mapa de formació professional,
que ens ha de permetre dissenyar les ofertes d’acord amb les
demandes reals, analitzar tot el sistema de beques per tal
d’afavorir el desplaçament dels joves entre les illes i també la
mobilitat a Europa, tal com aconsella la Comissió Europea.
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A més, l’oferta d’oci s’ha d’adaptar a unes voluntats i a uns
gustos dels joves que de cada cop canvien més aviat, sense
oblidar la potenciació de l’associacionisme, l’educació en hàbits
saludables, l’adaptació de les escoles de formació de temps
lliure en el marc europeu i l’agilitació de tràmits per a la creació
d’entitats juvenils.

Amb tot això no volem dir que no es fes res anteriorment.
Sabem que de la darrera legislatura hi ha un pla jove i que ja
vàrem anunciar que per al nostre gust, va comptar massa amb
directrius polítiques i massa poc amb l’opinió dels joves, però
és un pla jove que s’ha d’implementar, és un pla jove que creim
que és vàlid i s’ha d’aprofitar i, sobretot, s’ha de concretar en
accions realistes i concretes.

Jo avui no he vengut aquí a parlar del que es va fer
malament o del que s’hagués pogut fer d’una altra manera en el
passat, ni dels deutes que ens vam trobar amb les entitats, ni
dels diferents criteris per tal d’aportar solucions a un mateix
problema. No he vengut a tirar res en cara a ningú, ni a repetir
accions i mesures que ja hem vist en altres iniciatives. Hem
vengut amb una proposta en positiu, a parlar de criteris
d’eficiència i efectivitat, a posar les bases perquè el Govern
adopti les mesures necessàries per establir un diàleg que arribi
als joves de manera àgil, concreta i coordinada. És una aposta
per una altra manera de treballar, esperant que el resultat que se
n’obtenguin resultin més profitosos.

Les altres proposicions no de llei que hem presentat en
matèria de joventut en aquesta comissió, han comptat amb el
suport unànime de tots els grups, prova que és un tema que ens
preocupa a tots, i és que amb la joventut no ens hi jugam tan
sols el futur de la nostra societat, sinó el present. Per això avui
deman el suport de la resta dels grups, per tal d’instar el Govern
que activi la Comissió interdepartamental, organitzada en
diferents subcomissions, que englobin tots els departaments que
afecten d’alguna manera la problemàtica dels joves de les
Balears, per tal de poder-los oferir solucions en forma de
polítiques actives, globals, transversals i coordinades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Cosme Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Vagi per avançat, Sra. Prohens, que tendrà el nostre suport. I ja
ho vàrem dir al conseller quan va comparèixer el 29 de setembre
de 2011 i ens feia l’anunci en el sentit de què la primera fase de
feina que es faria en matèria de joventut seria la reactivació de
la Comissió interdepartamental. I ja ens deixava caure que
pretenien organitzar-la en subcomissions, destacant quatre
àmbits principals als quals vostè hi ha fet referència d’alguna
manera: ocupació, habitatge, educació i formació, i salut.

Ens deia el conseller que la tasca que tendria la Direcció
General de Joventut i el conseller, seria coordinar les polítiques
necessàries per als joves, que evidentment s’han d’afrontar des
d’una òptica transversal, per tant, afectant moltes més
conselleries i competències de les que actualment agrupa la
Conselleria d’Educació i Cultura. En aquella ocasió, el que
vàrem demanar al conseller va ser quin nivell polític tendria
aquesta comissió interdepartamental, perquè pensem que es
tracta de fer accions concretes, però no queda en un debat dins
la comissió, crec que vostè hi ha fet referència, sinó que es
converteixin en accions concretes. I en aquell moment la
resposta del conseller va ser per donar-nos d’alguna manera
tranquilAlitat en aquest sentit, deia que era més partidari de
treballar dins una comissió general marc, però activar
subcomissions amb responsabilitat política, amb directors
generals, perquè tal vegada els consellers no hi poguessin ser,
però els directors generals haurien d’assumir compromisos. 

Bé, ara, quatre mesos després d’aquest petit debat que vàrem
tenir entorn a la Comissió interdepartamental a la
compareixença del conseller, el Grup Popular proposa que
instem el Govern a activar la comissió. He de dir, sense acritud,
que sorprèn una mica que el que era un compromís del conseller
pres en aquesta mateixa comissió, s’hagi d’instar per part del
grup que dóna suport al Govern, ja que nosaltres ens fiam de la
paraula del conseller. Entenem que el compromís pres el primer
dia no necessita que l’instem, a no ser que des de l’oposició
haguéssim pensat que no fan res, que han passat quatre mesos
i la comissió n’hagués activat, han passat quatre mesos i no
haguéssim vist cap mesura endavant de polítiques de joventut,
però són vostès que insten el conseller perquè posi en marxa la
comissió. Entenem que això vol dir, perquè suposam una certa
coordinació entre Grup Popular i Govern, que quatre mesos
després sí que es posa en marxa aquesta marxa i les respectives
subcomissions.

Dit això, hem de dir que compartim una sèrie de reflexions
que s’han fet aquí i que es fan a l’exposició de motius de la
proposició no de llei, com és el fet de què les polítiques de
joventut s’han d’enfocar des d’una perspectiva transversal. Cert
que en aquesta època de crisi que vivim, on les dades
d’ocupació són altament preocupants, encara són més
preocupants en el cas dels joves. Duia preparades algunes xifres
per esmentar que s’han conegut aquest darrer mes, però no sé,
vostè ja n’ha fet esment i per ventura no cal repetir el que ha
argumentat vostè en aquest sentit. 

És cert que el problema de l’ocupació és el primer, més enllà
del concepte d’emancipació al qual feia referència al principi,
el primer problema de tots els ciutadans de l’Estat espanyol,
dels ciutadans de les Illes Balears, és precisament l’ocupació, i
incideix encara més entre la gent jove. Sense un lloc de treball
evidentment no se pot accedir a un habitatge, sense un lloc de
treball difícilment podrem parlar de polítiques d’emancipació.
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Per tant, en aquest sentit pens que val la pena, ja que parlam
de polítiques de joventut, fer esment i deixar constància que el
primer que s’hauria de fer, la primera política de joventut i que
el nostre grup esperava del Govern de les Illes Balears, eren
precisament polítiques actives d’ocupació adreçades a la gent
jove, polítiques d’ocupació, polítiques de formació; i és cert que
el Grup Popular ja va presentar el 10 de novembre una
proposició no de llei que demandava mesures per accedir al
mercat de treball per part dels joves i va obtenir el suport del
Grup Socialista. En aquell moment el Partit Popular s’adreçava
al Govern de l’Estat, a pesar que el diputat que va actuar de
portaveu en nom del Grup Socialista l’esmenà in voce, en el
sentit que també s’instàs el Govern de les Illes Balears i no
només al Govern de l’Estat, perquè a pesar que parlava de
modalitats de contracte, contractes en pràctiques, contractes de
formació i ocupació, qui hi tenia molt a dir, consideràvem, en
aquell moment era la Conselleria de Treball, actualment la
Conselleria d’Educació, ja que el SOIB està incorporat dins
aquesta conselleria, per tant, el SOIB té una gran responsabilitat
en les polítiques actives d’ocupació. 

No caldria ni tan sols que existís una comissió
interdepartamental de joventut, perquè el conseller d’Educació,
que és el responsable de les polítiques de joventut i alhora
responsable de les polítiques d’ocupació, en aquests moments
ja ens hagués presentat algun tipus de mesura concreta per
afrontar el problema de l’ocupació juvenil. Clar, és aquesta un
poc la nostra sorpresa, en el sentit de dir on són aquestes
polítiques actives d’ocupació juvenil, més enllà, on són les
polítiques actives d’ocupació d’aquest govern? Nosaltres en
aquest sentit el mes de desembre vàrem adreçar una pregunta al
Sr. Conseller, demanant-li quines mesures havia pres per
fomentar l’ocupació entre els joves, pregunta escrita que encara
no hem obtingut resposta, però clar, afirmava la Sra. Prohens
precisament el 10 de novembre, que el Govern tenia intenció de
fer un pla d’ocupació juvenil, on és aquest pla d’ocupació
juvenil? 

Per tant, està molt bé posar en marxa la Comissió
interdepartamental, està molt bé perquè això deu ser un senyal
que comencen a rodar i a posar-se en marxa les polítiques de
joventut d’aquest govern, però -insistesc- a pesar que a la
primera compareixença del conseller és obligat ser comprensius
i estar d’acord amb aquestes coses, no entenem com sent l’atur
la principal preocupació d’aquest govern, com de tots els
governs afectats per la crisi en aquest moment, com és que
estant ocupació i joventut dins la mateixa conselleria per què
hem d’esperar una comissió interdepartamental?, per què no
hem començat a fer?, per què no hem presentat?, per què no
sabem res de les mesures que pensa prendre aquest govern per
fomentar l’ocupació juvenil?

El Sr. Rajoy es podrà fer ressò en aquest moment de la PNL
que vàrem aprovar des d’aquesta comissió dia 10 de novembre
de 2011, esperem que així sigui. Ara ja sabem que almenys el
Grup Popular insta el Govern perquè actuï, que doni una
primera passa en el sentit de les polítiques de joventut en
matèria d’ocupació, en matèria d’habitatge, en matèria de salut,
en matèria d’educació i formació, ... s’ha de dir que només
habitatge i salut fugen de la competència del conseller actual. 

Nosaltres vàrem fer un comentari al conseller a la seva
compareixença, que el fet de què posi com a primera mesura de
les polítiques de joventut d’aquest govern la reforma d’una
Comissió interdepartamental, que no sigui com aquella màxima
que deia Napoleó, “quan no vull resoldre un problema, creï un
comitè”. Crec que seria una mala política. Al contrari, no només
creem comissions, sinó que instam que es presentin plans
efectius d’ocupació, plans de salut juvenil, plans per a ajudes a
l’accés a l’habitatge, .. Tot això són polítiques necessàries de les
quals -com dic- encara no n’hem sentit parlar.

Sí que li vull fer un comentari final, ja que ha dit que s’ha de
comptar amb la participació dels joves. Entenem que això vol
dir d’alguna manera que en aquesta comissió interdepartamental
hauran de donar participació al teixit associatiu juvenil, com a
mínim. Jo el que els demanaria és que també facin arribar al
conseller la necessitat que doni suport actiu i real al Consell de
la Joventut de les Illes Balears.

I perquè passa d’hora posar-se a fer feina en favor de la
joventut de les Illes Balears, perquè passa d’hora que comencem
a conèixer quines polítiques juvenils fa comptes aplicar aquest
govern, els donarem suport; però -insistesc i amb aquestes
paraules vull acabar- no basta crear una comissió, no basten les
bones paraules, no basten les bones intencions, el que
necessitam són polítiques actives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Bones tardes a tots i a totes. El Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa donarà suport a la proposició no de
llei del Grup Popular perquè consideram que és quasi de sentit
comú la seva proposta, activar una comissió interdepartamental
creada reglamentàriament i que segurament s’haurà de millorar,
perquè sempre s’han d’adaptar les normes i les propostes de
participació a la realitat perquè les formes de participació
varien.

Les reunions de les comissions interdepartamentals ha estat
una pràctica habitual de l’anterior govern, de l’anterior i de
l’anterior, vull dir que és un costum a la nostra comunitat
autònoma. Per tant, també em sum a les paraules del portaveu
del PSOE Sr. Bonet, que ens sorprèn que un dels principals
objectius del conseller quan va presentar la seva estratègia
política durant aquesta legislatura era precisament donar
màxima participació i màxim protagonisme a la Comissió
interdepartamental, que sigui el propi grup parlamentari que li
dóna suport que avui l’insti a fer això. Això jo crec que és un
exemple de la voluntat que un pot tenir, de les dificultats reals
que es pot trobar a l’hora de posar en funcionament les coses.
Això passa a tots els governs.
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El conseller varen optar per mantenir la Comissió
interdepartamental, fins i tot per promocionar-la i activar-la i a
nosaltres ens pareix bé, segurament hi ha altres formes de
coordinació per arribar als objectius que vol assolir aquesta
comissió interdepartamental,  que és rendibilitzar recursos,
prioritzar accions i agilitar gestions, perquè són moltes les àrees
que són transversals: és joventut, és la política de gènere, és
immigració, és infància, és vellesa, i no sempre podem crear
comissions interdepartamentals, que a vegades el que generen
és aparell administratiu amb molta dificultat de reunions per
poder arribar a acords, i que allò important són les polítiques
que es facin, però entenem que efectivament això és un model
i que pot anar ben encaminat.

També estam d’acord que aquesta comissió
interdepartamental ha de tenir una màxima participació dels
agents socials, i tenim afortunadament fins ara una xarxa social
juvenil molt activa en molts de sentits, i per tant que això li doni
cabuda. La proposta de les subcomissions que aquí s’apuntava
i que vostè ha relatat amb més detall ens sembla bé, vull dir que
nosaltres pensam que hem de donar de qualque manera
cobertura o hem de tenir un posicionament positiu quant a la
forma en què s’organitzi una conselleria, i allò important són els
resultats. Si efectivament el Govern opta per això i se li dóna,
idò nosaltres farem el seguiment que pertoqui.

Però dit que donam el nostre suport ens preocupa també el
que està succeint en el terreny de la joventut. S’estan reduint
recursos, recursos importants, i jo li puc garantir que la conec,
la conec una mica, i tota la xarxa juvenil el que li demanarà és
més recursos. Possiblement es pot fer millor que l’anterior
govern, es poden rendibilitzar millor els recursos actuals, però
totes les dades que vostè apuntat..., tenim altres dades; per
exemple vostè ha apuntat un problema greu, que és el fracàs
escolar, l’abandonament. Recentment tota la xarxa de política,
tots els programes d’educació inclusiva no existeixen ja a la
nostra comunitat autònoma, i precisament eren aquests
programes els que anaven dirigits a intentar evitar el fracàs
escolar en joves de 12 a 16 anys, i s’ha prioritzat per part
d’aquest govern que aquests programes precisament que anaven
dirigits a evitar l’abandonament dels colAlectius més vulnerables
ha desaparegut. 

Un dels problemes que tenim a la nostra comunitat
autònoma, i per això la passada legislatura es va posar en marxa,
va ser el tema que els nostres joves cada vegada més escurcen
l’edat de tenir pràctiques sexuals, hi ha problemes greus
d’avortament en alAlotes joves, amb problemes d’augment de les
malalties de transmissió sexuals i per això es va posar en
funcionament el PAS, i el PAS ha desaparegut, on es feia una
activitat molt important en temes d’informació sexual,
d’informació de prevenció de l’embaràs, etc. No existeix la
renda d’emancipació per als colAlectius més vulnerables que fins
al 31 de desembre existia, precisament per afavorir una
emancipació dels joves amb més dificultats.

Per tant donam suport a aquesta comissió, a veure si aquesta
comissió aconsegueix elevar, sobretot aquesta subcomissió de
participació juvenil, aconsegueix elevar al conseller la
necessitat, per exemple, de mantenir tots aquests serveis a través
de la xarxa juvenil, que els parlamentaris no aconseguim
explicar bé o que no aconseguim que se’ns entengui.

I després volia fer una proposta, una demanda a la Mesa, si
és possible. Jo crec que les comissions haurien de tenir més
contingut. Si vostès fan una valoració del que ens costa aquesta
comissió, possiblement sigui entre 2.000 i 3.000 euros, avui
aquesta comissió, entre dietes de pobles, entre dietes de viatges
i altres..., i jo crec que no és un bon símptoma d’austeritat
gastar-se 2 o 3.000 euros per discutir mitja hora una proposta
d’aquestes característiques. El nostre grup parlamentari pensa
que les comissions han de tenir més càrrega de feina, i si pels
motius que sigui no es pot tenir, quan sabem que hi ha més de
trenta pregunta pendents de contestar, demanam la presència de
la consellera, etc., idò que es posposi. Però avui s’han pagat
dietes d’illes i de municipis, això costa uns doblers al
Parlament, i pensam que per una proposició no de llei crec que
s’han de valorar més les ordres del dia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té la paraula la Sra. Prohens per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, molt breument, senzillament per agrair als dos grups, tant
PSOE com PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, el
seu suport. Crec que és una bona notícia que les diferents
proposicions que s’han duit a terme dins aquesta comissió en
matèria de joventut surtin per assentiment, crec que és un
missatge contundent i és un missatge clar cap als nostres joves.

També contestaré alguns dubtes que ha plantejat el Sr. Bonet
quant a l’eficiència o a l’agilitat d’aquesta comissió, que ja va
manifestar el conseller que era un dels temes que volia canviar,
i un poquet aquesta proposició no de llei d’avui va per aquí. És
a dir, com ja hem anunciat hi haurà un (...), per dir-ho d’alguna
manera, que serà un grup de treball previ, que seria aquell de
què formarien part, com he dit, els tècnics que fan feina amb els
joves i també el Consell de la Joventut, els dos representants
m’han manifestat que s’ha de comptar amb els joves, s’ha de
comptar amb la joventut associada, el Consell de la Joventut en
formarà part. Aquest grup de feina, que serà el que farà el gruix
del treball de camps, serà el que elevarà les propostes a la
comissió interdepartamental, que serà a nivell de directors
generals, com va dir el conseller, per elaborar la resposta o les
directrius polítiques, i després, un cop s’hagi celebrat aquesta
comissió interdepartamental, hi haurà un comitè executiu, que
serà novament un comitè executiu tècnic, dels tècnics que estan
ara mateix a joventut, que són els que posaran en marxa
aquestes polítiques.



170 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 13 / 9 de febrer del 2012 

 

Creim que és una altra manera d’enforcar-ho, una passa més.
Crec que amb els anys que fa que aquesta comissió
interdepartamental, com ha dit la Sra. Santiago, cada pic deu
anar millorant una mica. Creim que això és una passa més per
tal d’estructurar un poquet com serà aquest calendari de feina.

Jo crec que sí que s’han duit a terme mesures en temes de
joventut, jo crec que sí que el conseller de joventut... Hem de
pensar que just el trasllat de l’Oficina de Joventut de Via
Alemanya, que ara està al Palma Arena, ha suposat un estalvi de
més de 100.000 euros l’any, vol dir que són 100.000 euros l’any
que anaven a lloguer, que anaven a despeses de funcionament
del local, neteja, seguretat, les despeses típiques, que podran ser
destinats a vertaderes mesures per als joves. L’oficina continua
en ple funcionament, tots estan treballant en el Palma Arena i hi
ha tots els serveis que ja hi havia en marxa.

Quant al Consell de la Joventut jo crec que l’aposta personal
del conseller ha estat donar suport al Consell de la Joventut.
Nosaltres ens vàrem trobar amb un Consell de la Joventut amb
uns deutes que venia arrossegant de feia mesos, amb uns deutes
que fins i tot havien posat en perill la situació personal dels
directius del Consell de la Joventut, que havien hagut de
demanar crèdits personals per fer front a les despeses, i el
primer que es va fer és aconsellar que deixassin el local de
lloguer que tenien, que els costava 1.800 euros cada mes, i se’ls
ha fet un espai al Palma Arena. Vol dir això que s’estalvia
també el Consell de la Joventut, que són doblers que té
disponibles per aplicar les seves accions, són 1.800 euros cada
mes. És vera que s’ha disminuït el pressupost del Consell de la
Joventut, però és que en relació amb el que s’han disminuït les
altres partides és mínim el que s’ha disminuït al Consell de la
Joventut, i tenint en compte aquest estalvi de lloguer i de cost de
manteniment dels locals, que abans anava a compte del propi
pressupost del Consell de la Joventut i que ara va compte del
Govern balear, crec que queden fins i tot amb més doblers
disponibles.

Quant a les diferents proposicions no de llei a què feia
referència el Sr. Bonet, moltes de les formes contractuals que
afavoreixin els joves o que afavoreixin la contractació vostè sap
que no és competència nostra. Nosaltres poden instar el Govern
de Madrid; el Sr. Rajoy i la ministra Fátima Báñez ja han
manifestat tots dos la seva preocupació pel tema de l’atur
juvenil, fins i tot en el discurs d’investidura del president va
sortir el tema de l’atur juvenil; a nivell d’Europa la setmana
passada, a la trobada informal també es va tractar el tema de
l’atur juvenil, i com li he dit s’ha anunciat ja un pla de xoc. 

El que sí esperam és que sigui un pla de xoc realment
efectiu, perquè hi ha una dada que em sorprèn un poc, i és que
per exemple en el 2011 des de la Direcció General de Treball es
va anunciar un pla de xoc amb una sèrie de fons externs, fons
europeus i fons propis, era un programa cofinançat, de foment
de l’ocupació jove. En el 2011 teníem un de cada dos joves
d’aquestes illes en situació d’atur, i no es varen utilitzar tots els
fons, és a dir, hi havia em pareix 1.500.000 euros pressupostats,
i no es va utilitzar tot aquest fons cap al pla de xoc de les
polítiques actives. Per tant en qualque cosa varen fallar: varen
fallar en la comunicació?, varen fallar en el fet que no varen
saber dissenyar unes polítiques actives que realment fessin
diana en les necessitats dels joves?, varen fallar que no varen
saber arribar als joves, que no varen trobar els canals per

arribar-hi? Sens dubte en qualque cosa varen fallar perquè no és
normal que quan hi havia fons no s’utilitzassin tots per fer front
al que ja era un dels grans problemes d’aquesta comunitat.

També crec que la Llei d’emprenedors, el sol fet que una de
les primeres lleis aprovades per aquesta comunitat autònoma, en
forma de decret llei que ara s’està tramitant, sigui una llei
d’emprenedors, crec que això ja és més del que s’hagi pogut fer
en molt de temps pels joves, i ho hem parlat en diferents
ocasions, que hem de fomentar l’esperit emprenedor entre els
joves que poden tenir a altres països com Estats Units i que a
Espanya això no és una realitat. La majoria dels nostres joves
avui en dia no volen ser emprenedors i crec que això és una
tasca de tots, entrar dins les universitats, entrar dins les escoles
a fi de canviar un poc aquesta inèrcia. Per tant jo crec que la
Llei d’emprenedors fa molta referència a l’educació, fa molta
referència al sistema de formació professional, a molta
referència a spin-off, fa molta referència a fórmules que els
grans beneficiats també són els joves. Avui mateix el president
del Govern, el Sr. Rajoy, ha anunciat una mesura per a joves,
que podran capitalitzar el cent per cent de la prestació d’atur
quan abans era un 80% si la seva intenció és utilitzar aquest
fons d’aquesta prestació de l’atur per crear una empresa.

Per tant jo crec que sí que s’estan fent coses, jo crec que sí
que el Govern té una vertadera preocupació en aquest tema, i
crec que la posada en marxa d’aquesta comissió el que durà serà
agilitat i diàleg. 

També torn reiterar la importància del Consell de la
Joventut, com ha dit la Sra. Santiago, però tampoc no hem
d’oblidar que la societat juvenil de les Balears no és una societat
associada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

La majoria dels joves no estan associats i tampoc no els
podem obligar; hem de trobar altres canals per arribar a aquests
joves no associats per molts de motius, però els joves associats
són una minoria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens.
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En conseqüència queda aprovada per assentiment la
proposició no de llei 343/12.

I voldria contestar a la Sra. Santiago, i dir-li que
efectivament s’ha posat l’única proposició no de llei que hi
havia a l’ordre del dia de la setmana passada; hi ha 38
preguntes, aquesta setmana ha estat impossible, impossible que
vingués la consellera. Ve la setmana que ve, ve la setmana que
ve. Per tant li he de dir que, bé, la seva protesta o suggeriment
crec que queda totalment fora de lloc.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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