RESUM DEL
PLA ESTRATÈGIC DE JOVENTUT
DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
PLA JOVE 2001 – 2004
I DE LES XIFRES DELS SEGUIMENTS ANUALS

El Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears, PLA JOVE
2001-2004, impulsat per la Direcció General de Joventut de la Conselleria de
Presidència i Esports, suposa la posada en marxa del primer pla estratègic de
joventut a les Illes Balears.
Des de la seva aprovació, per Consell de Govern dia 6 d’abril i per la Comissió
d’Assumptes Socials del Parlament en la sessió de dia 14 de juny de 2001, la
Direcció General de Joventut treballa perquè la seva implantació sigui una
realitat, comptant en tot moment amb la predisposició, la col·laboració, l’interès
i el compromís de les 23 direccions generals i les 3 entitats autònomes del
Govern de les Illes Balears responsables de les 248 mesures i actuacions que
es recullen.

El PLA JOVE té com a destinataris els joves i les joves d'entre 15 i 30 anys,
encara que hi ha mesures que impliquen altres edats, com són per exemple les
actuacions de l'àrea d'habitatge que arriben fins els 35 anys.

El PLA JOVE dóna resposta a les necessitats, els problemes i les demandes
dels joves de les Illes. I aquestes necessitats, problemes i demandes són molt
plurals; la política de joventut afecta al conjunt de l'acció del govern.
Considerant la transversalitat i la interdepartamentalidad com a elements clau
per a desenvolupar una política eficient, real i avaluable.

El PLA JOVE, reflecteix el compromís del Govern de desenvolupar una política
per a joves i amb els joves, estimulant la reflexió, la participació, el diàleg, i la
implantació de mesures i actuacions estructurades i avaluables.

El PLA JOVE es fonamenta en tres punts: la transversalitat, la superació dels
plantejaments de les polítiques de transició i els nous enfocaments de les
polítiques afirmatives de drets.

Es considera al jove com a ciutadà de ple dret i té present que la situació de les
persones joves ha canviat radicalment. La seva condició ja no està definida
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exclusivament per la transició. La permanència en un estat jove té tendència a
allargar-se i es converteix en una fase de la vida.

Per aquest motiu gran part de les actuacions que planteja el Pla tenen com a
finalitat proporcionar instruments i recursos que facilitin als joves aconseguir
l'autonomia i estabilitat en aquesta fase de la vida.

El Pla també recull actuacions que tenen com a objectiu l'afirmació de la
identitat juvenil i que pretenen obrir espais perquè els joves puguin parlar amb
veu pròpia en el debat social i això els impulsi a participar i a exercir com a
ciutadans de ple dret.

El Pla recull 9 àrees d'actuació, 77 objectius específics i 248 mesures.
Aquestes 248 actuacions són responsabilitat de 10 conselleries i s’executen a
través de 23 direccions generals i 3 entitats autònomes. Moltes mesures
comparteixen responsables, tots ells interessats i compromesos a dur endavant
polítiques a favor dels joves des dels seus àmbits i les seves competències
corresponents.

El Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears és ambiciós, les
actuacions recollides suposen destinar, per part del Govern, més de
72.360.000 euros a les polítiques de joventut en el període 2001-2004.

El PLA JOVE es pot consultar a la pàgina d'Internet de la Direcció General de
Joventut: http://infojove.caib.es

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA JOVE:
1. Fomentar la cohesió social i les relacions intergeneracionals.
2. Afavorir la integració i la participació social dels joves obrint espais
de participació i possibilitant experiències d'organització.
3. Fomentar el desenvolupament de l'autonomia i la capacitat per a
emancipar-se en condicions adequades.
4. Potenciar l'assumpció de coresponsabilitat pública en totes les
administracions.
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5. Afavorir accions positives que tinguin en compte el fet insular.
6. Prestigiar el coneixement i l'ús del català.
7. Donar suport a les iniciatives socials i fer viables les experiències de
serveis i actuacions dels joves orientades a fer front a les necessitats i a
fer respectar els seus drets.
8. Dotar de recursos i de prestacions públiques que permeten garantir
unes bones condicions socials, econòmiques i de salut per a
l'autonomia.
9. Reordenar i racionalitzar els diferents recursos, prestacions i
serveis.
10.Garantir la defensa dels drets fonamentals dels joves.

Els objectius es concreten en mesures que estan agrupades en àrees
d'actuació.
S'han diferenciat 9 àrees d’actuació:

1. Cultura i temps lliure
2. Educació
3. Esports
4. Habitatge
5. Informació i mediació
6. Participació, associacionisme i cooperació
7. Salut
8. Serveis socials
9. Treball i formació
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ÀREA DE CULTURA I TEMPS LLIURE
 L’àrea de cultura i temps lliure parteix de la consideració de que les
relacions i les vivències que els joves tenen en el seu temps lliure
configuren en molts casos els trets d’una cultura pròpia diferenciada de la
dels adults.
 Les mesures formulades pretenen donar suport a la creativitat i a la
innovació i potenciar la participació als joves en els processos de temps
lliure, fomentar el coneixement i ús del català, donar suport a propostes
d’oci alternatiu etc.

ÀREA D’EDUCACIÓ
 L’àrea d’educació es fonamenta en el principi irrenunciable de l'educació per
a tothom. Educació entesa com un bé i alhora com una funció social. Es
pretén l’apropament dels centres educatius a la comunitat i la defensa d’una
educació pública. Es té present que la formació es considerada com un dels
principals recursos socials per als joves: per una banda, permet augmentar
la capacitat dels joves per aconseguir una bona inserció en el mercat de
treball; i per una altra, permet retardar l'entrada en el mercat laboral.
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 Les mesures plantejades pretenen promoure la superació dels baixos nivells
de qualificació-formació, treballar amb joves sense estudis bàsics,
desenvolupar programes de garantia social, estimular la participació dels
joves en l’ESO i nivells postobligatoris, millorar l’oferta universitària,
augmentar els ajuts i beques per a estudiants universitaris, obrir les
instal·lacions dels centres docents de titularitat pública fora de l’horari
escolar.
ÀREA D’ESPORTS
 Les actuacions plantejades en aquesta àrea parteixen del convenciment
dels efectes favorables de l’esport en el desenvolupament tant físic com
mental de les persones i la quantitat de valors positius que es desprenen de
la seva pràctica. Però hem de tenir en compte, també, quan parlam
d’esports i joves, els que volen fer d’aquesta activitat una professió, amb les
dificultats que això té, relacionades, per exemple, amb el cost dels estudis
fora de les Illes.
 Les actuacions recollides impulsen que tothom tengui accés a les activitats
esportives, i que l’oferta sigui de qualitat. A més a més de donar suport als
esportistes i tècnics esportius i compensar la insularitat perquè no sigui un
impediment.

ÀREA D’HABITATGE
 Juntament amb la feina, l’habitatge representa un dels elements
fonamentals en el procés d’emancipació dels joves i, per tant, en el camí
cap a la seva autonomia personal i cap a la seva inserció social plena dins
la societat.
 Les mesures tenen com a objectius apostar decididament pel lloguer com a
sistema preferent d’accés a l’habitatge; i al mateix temps, promoure,
mitjançant ajuts, l’adquisició i la rehabilitació de pisos ja construïts; afavorir
la integració de tots els col·lectius més desafavorits.
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ÀREA D’INFORMACIÓ I MEDIACIÓ
 La finalitat de l’àrea d’informació i mediació és col·laborar en el procés de
maduració i integració del jove. La informació, l'assessorament i la mediació
poden ser instruments que facilitin aquest procés, encara que és obvi que
no són els únics. L'informador ha d’acompanyar i mediar perquè la
informació es converteixi en coneixement i recurs per a l’acció.
 Es treballa per afavorir la coordinació dels recursos informatius, potenciar
els serveis d’informació com a eines descentralitzades i especialitzades en
informació i joves, i facilitar l’assessorament individualitzat sobre aquells
temes que impliquin presa de decisions.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COOPERACIÓ
 La participació ciutadana en la vida associativa exemplifica un model més
actiu de democràcia. Perquè el jovent se senti part de la societat ha de
poder participar de tots els processos on hi estigui implicat.
 Per facilitar els processos de participació, són necessaris tres aspectes,
sobre els que incideixen les mesures d’aquesta àrea: a) Motivació: “s’ha de
voler participar”. La participació social com a interès subjectiu o ideològic,
com a necessitat d’expressar i formar part d’un grup. b) Formació: “el
saber participar.” La participació social requereix una formació general que
afecta tant l’educació formal com la no formal. c) Organització: “on
participar”. Estructures que facilitin la participació social.

ÀREA DE SALUT
 Durant l'adolescència s'estableixen i consoliden els hàbits que tindran
conseqüències a mig o llarg termini sobre la salut. La prevenció i la
promoció de la salut és una responsabilitat pública i un deure de les
institucions comunitàries.
 Es recullen mesures de prevenció que suposen campanyes d’informació,
sensibilització i educació, en relació a hàbits saludables, relacions sexuals,
VIH/sida, consum de drogues, accidents de trànsit i reforç de l’educació per
a la salut en l’àmbit educatiu.
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ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
 Tots els estudis dels darrers anys sobre la situació social dels joves, o sobre
la realitat social a les Illes Balears, coincideixen en la persistència i, en
alguns casos, en l’augment de les dificultats per a sectors de joves.
Per fer front a les situacions de necessitat es plantegen, en termes
generals,

actuacions preventives i el desenvolupament de programes i

serveis de suport.
 A més de donar suport per fer front a les necessitats, els serveis socials
tenen com a objectiu desenvolupar l'autonomia i les formes de relació i
convivència socials més favorables per ampliar els nivells de qualitat de
vida.

ÀREA DE TREBALL I FORMACIÓ
 Els joves, entre els 16 i els 30 anys, fan la transició dels estudis al treball, de
tal manera que en aquest període de la vida s'estableixen les bases del que
serà la principal ocupació del temps, la principal font d'ingressos i un dels
principals factors d’autonomia.
El que l'administració està fent per lluitar contra la precarietat i
l'accidentabilitat a la feina parteix de l'acció concertada amb els distints
agents socials, la qual cosa s'ha de desenvolupar des del Pacte per a
l’ocupació, la cohesió social i el foment de l’economia productiva a les
Illes Balears.
 En el marc d'aquest Pacte i de les polítiques actives que planteja,
s'inscriuen les mesures i actuacions del Pla, que pretenen crear nous llocs
de feina, millorar les condicions de contractació, potenciar l’autoocupació i
donar suport als joves emprenedors, millorar la capacitat d’inserció
sociolaboral dels joves i en especial d’aquells amb majors dificultats.
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RESUM DEL SEGUIMENT DE L’ANY 2001
El Pla Jove recull el compromís de realitzar un seguiment anual de les
actuacions previstes per tal d’avaluar el grau d’acompliment i fer possible anar
ajustant el Pla a la realitat, tant pel que fa a les demandes com a les actuacions
a desenvolupar.

Del seguiment del desenvolupament del Pla Jove al 2001 es desprèn la
següent informació:
COMPLIMENT DEL PLA JOVE L’ANY 2001
L’any 2001 es van dur a terme el 80% de les 248 mesures previstes, per al
desenvolupament de les quals s’havien pressupostat 17.066.650 €; la despesa
real va ser finalment de 21.909.432 €.
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RESUM DEL SEGUIMENT DE L’ANY 2002
L’informe de seguiment de l’any 2002 suposa el segon dut a terme. El
document es divideix en dos blocs: la primera part de l’informe recull la visió
general del Pla en termes quantitatius: nivell de compliment i memòria
econòmica, informació indispensable, per altra banda, en un pla estratègic.
La segona part de l’informe recull la descripció de les mesures, que permet
acomplir un dels objectius proposats amb el desenvolupament del seguiment:
fer de l’informe un document aclaridor. La descripció de les mesures fa possible
una anàlisi més qualitativa del Pla i conseqüentment de les polítiques de
joventut que es desenvolupen.
L’informe de seguiment de l’any 2001 del Pla Jove, recollia la descripció de 46
mesures. Eren les mesures que aquell any es van considerar més
significatives, ja fos per la seva novetat o pel seu especial interès pels joves o
pels que fem feina amb joves.

Per al 2002 ens vam plantejat la descripció, encara que fos de manera breu de
totes i cada una de les mesures que recull el pla, és a dir, de les 249.
Evidentment això no hagués estat possible sense la feina i col·laboració de
moltes persones que treballen a diferents departaments del Govern de les Illes
Balears i que suposen més d’una trentena.
A l’any 2002, amb la informació disponible -manca informació de 19 actuacionspodem dir que es van dur a terme 186 mesures o actuacions, que suposen el
desenvolupament del 74,7%, de les 249 previstes que estaven pressupostades
en 19.043.862 €. Finalment la despesa indica que el Govern de les Illes Balears
destinà a l’any 2002 25.478.304 € en desenvolupar les polítiques per a joves
que s’assenyalen en el Pla Estratègic de Joventut.
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RESUM DEL SEGUIMENT DELS ANYS 2003 I 2004

El grau de compliment dels anys 2003 i 2004 fou del 62%, amb 155 actuacions
fetes al 2003 i 154 al 2004 del total de 249. La recollida d’informació s’ha fet
conjunta per aquests dos anys. El pressupost previst per desenvolupar les
actuacions era de 19.043.862 € per a cada un dels exercicis. La despesa en el
desenvolupament de les actuacions recollides en el Pla estratègic de Joventut
del Govern de les Illes Balears l’any 2003 fou de 25.336.250 €. i de 29.249.550
€ al 2004.

A l’hora d’avaluar el pla, cal tenir present que després de les eleccions
autonòmiques del mes de maig de 2003, es va modificar l’estructura del Govern
de les Illes Balears, aquest fet afectà l’estructura orgànica d’algunes
conselleries i en conseqüència la dependència orgànica d’algunes direccions
generals implicades en el Pla Jove. Alhora que suposà el canvi de persones al
front de les unitats responsables del seu desplegament .

En aquest sentit no s’ha de perdre de vista que un dels aspectes bàsics a l’hora
de dur a terme el seguiment d’un pla estratègic és la de tenir en compte el
context operatiu.

Es fa necessari valorar els canvis de tipus econòmic, social, polític, jurídic o
legislatiu que poden condicionar de forma significativa l’execució i/o els
resultats de les accions o intervencions previstes.
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VISIÓ GENERAL DEL SEGUIMENT DEL PLA JOVE 2001-2004

Mesures per Àrea
Pla Jove 2001 2004 – Compliment de les mesures per àrea d’actuació.

Mesures

S'han duit a
terme 2001

S'han duit a
terme 2002

S'han duit a
terme 2003

S'han duit a
terme 2004

Cultura i temps lliure

46

38

37

34

31

Educació

29

25

26

19

17

Esports

11

11

11

5

9

Habitatge

12

10

6

7

6

Informació i mediació

22

20

19

18

18

Participació, associacionisme i cooperació

31

24

22

20

19

Salut

43

19

32

23

23

Serveis socials

21

16

10

15

16

Treball i formació

34

32

19

14

15

249

195

182

155

154

Àrea

Total general

S'han duit a ter m e 2001
100%

S'han duit a ter m e 2002

90%

S'han duit a ter m e 2003
S'han duit a ter m e 2004

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cultura i temps
lliure

Educació

Esports

Habitatge

Informació i
mediació

Participació,
associacionisme i
cooperació

Salut

Serveis socials

Treball i formació

Pla Jove 2001 2004 – Grau de compliment en percentatges per àrea d’actuació.
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Visió general del Pla Jove de l’any 2001 al 2004, pressuposts per àrees.
€
Àrea

Previst 2001

Despesa 2001

Previst 2002

Despesa 2002

Previst 2003

Despesa 2003

Previst 2004

Despesa 2004

Cultura i temps lliure

2.886.361

3.327.224

2.886.361

3.554.159

2.886.361

1.923.632

2.886.361

2.334.071

Educació

4.131.728

3.352.446

4.666.295

6.335.994

4.666.295

4.249.406

4.666.295

6.953.872

341.375

1.162.770

305.314

1.145.713

305.314

1.033.904

305.314

1.779.204

4.420.444

3.917.947

4.921.287

5.634.512

4.921.287

5.591.295

4.921.287

6.386.682

822.185

864.118

822.185

792.734

822.185

759.002

822.185

765.033

1.026.729

1.139.804

1.334.245

1.018.701

1.334.245

3.191.581

1.334.245

3.091.183

734.136

544.323

740.146

526.534

740.146

355.358

740.146

76.120

Serveis socials

1.028.332

1.677.136

1.692.667

2.024.991

1.692.667

1.900.496

1.692.667

1.586.216

Treball i formació

1.675.362

5.923.664

1.675.362

4.444.966

1.675.362

6.331.576

1.675.362

6.277.169

17.066.651

21.909.433

19.043.862

25.478.304

19.043.862

25.336.250

19.043.862

29.249.550

Esports
Habitatge
Informació i mediació
Participació, associacionisme i cooperació
Salut

El Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears 2001-2004 preveia
que el Govern destinàs més de 72.360.000 € a les polítiques de joventut en
aquest període. Finalment, el desenvolupament de les polítiques per a joves
que s’assenyalen al Pla Jove han suposat una despesa de 101.973.537 €.
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