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Introducció
El Pla estratègic de joventut del Govern de les Illes Balears 2001–2004 el varen aprovar
el Consell de Govern dia 6 d'abril i la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears en la sessió de dia 14 de juny de 2001.
El Pla Jove es concreta en un conjunt de mesures i actuacions estructurades i avaluables a
favor dels joves de la nostra comunitat —amb un plantejament obert d'elaboració,
implantació i seguiment— que possibilitin dinàmiques que el facin àgil i viu. El Pla recull 9
àrees d'actuació, 77 objectius específics i 248 mesures o actuacions, que impliquen 10
conselleries, 23 direccions generals i 3 entitats autònomes.
La dimensió transversal del Pla és la que permet donar resposta a la pluralitat de
necessitats, interessos, demandes i problemes dels joves, alhora que el fa agosarat i implica
gairebé la totalitat de les conselleries del Govern de les Illes Balears. Les 248 actuacions
que recull el Pla són responsabilitat de les diferents 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 Jove recull i estimula el desenvolupament d’actuacions amb els joves i a favor dels
joves amb el compromís de realitzar un seguiment anual de les actuacions previstes i amb
l’esperit d’anar ajustant el Pla a la realitat, tant pel que fa a les demandes com a les
actuacions per desenvolupar.
El seguiment del compliment del Pla Jove a l’any 2001 és l’objecte d’aquest Informe de
seguiment.
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Metodologia
La metodologia utilitzada per elaborar aquest informe consta dels passos següents:
•

Elaboració de fitxes de seguiment corresponents a les entitats responsables de cada una
de les mesures. Cal tenir en compte que en moltes mesures comparteixen
responsabilitat o hi col·laboren diferents direccions generals.

•

Reunions de seguiment amb la persona responsable de cada una de les direccions
generals o entitats autònomes implicades, per tal de recollir les dades de les fitxes de
seguiment.

•

Elaboració d’una base de dades amb la informació facilitada de l’execució de les
actuacions del pla a partir de les fitxes de seguiment.

•

Anàlisi de les accions del Pla a partir de la informació recollida a les reunions i a les
fitxes de seguiment.

•

Actualització de la informació de cada una de les mesures, a partir de les dades
recollides d’acord amb la direcció general o entitat autònoma responsable.

Pel que fa a les dades del seguiment de les mesures, cal tenir present que el compliment
dels objectius és una consideració de la unitat responsable de cada actuació.
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DIRECCIONS GENERALS I ENTITATS AUTÒNOMES
IMPLICADES EN EL PLA JOVE

Conselleria d’Agricultura i Pesca
Direcció General de Desenvolupament Rural
Conselleria de Benestar Social
Direcció General d’Esports
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut
Direcció General de Menors
Direcció General de Planificació i Ordenació Social
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Institut Balear de la Dona
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Administració Educativa
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Direcció General de Planificació i Centres
Direcció General de Política Lingüística
Direcció General de Cultura
Direcció General d’Universitat
Conselleria d’Interior
Direcció General d’Interior
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Direcció General d’Obres Públiques i Transports
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Conselleria de Presidència
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Direcció General de Consum
Conselleria de Treball i Formació
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Formació
Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
Direcció General de Promoció Industrial
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3.

VISIÓ GENERAL DEL PLA JOVE L’ANY 2001
3.1. Nivell de compliment
3.2. Memòria econòmica
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Mesures per Àrea
Àrea

Mesures

Fetes

No previstes

Cultura i temps lliure

46

38

0

Educació

28

25

3

Esports

11

11

0

Habitatge

12

10

1

Informació i mediació

22

20

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

24

0

Salut

43

19

0

Serveis socials

21

16

0

Treball i formació

34

32

0

Total general

248

195

4

Treball i formació
14%

Cultura i temps lliure
19%

Serveis socials
8%
Educació
11%

Salut
17%

Esports
4%

Participació,
associacionisme i cooperació
13%

Habitatge
5%
Informació i mediació
9%

Pla Jove 2001 - Distribució percentual per àrees d'actuació del total de mesures.
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Mesures per Àrea
Mesures

S'ha fet
seguiment

S'ha duit a
terme

No previst
per al 2001

Cultura i temps lliure

46

46

38

0

Educació

28

28

25

3

Esports

11

11

11

0

Habitatge

12

12

10

1

Informació i mediació

22

22

20

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

31

24

0

Salut

43

43

19

0

Serveis socials

21

21

16

0

Treball i formació

34

34

32

0

Total general

248

248

195

4

Àrea

S'ha fet seguiment
100%

100%

100%

100%

89%

100%

83%

77%

91%

83%

100%

100%

100%

76%

44%

S'ha duit a terme

100%
94%

100%

No previst per al 2001

11%
8%
0%

Cultura i temps
lliure

0%

0%
Educació

Esports

Habitatge

Informació i
mediació

0%

Participació,
associacionisme i
cooperació

0%
Salut

0%
Serveis socials

0%

Treball i formació

Pla Jove 2001 - Grau de compliment en percentatges per àrees d'actuació.
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Mesures per Àrea
Mesures

S'ha fet
seguiment

S'ha duit a
terme

No previst
per al 2001

Cultura i temps lliure

46

46

38

0

Educació

28

28

25

3

Esports

11

11

11

0

Habitatge

12

12

10

1

Informació i mediació

22

22

20

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

31

24

0

Salut

43

43

19

0

Serveis socials

21

21

16

0

Treball i formació

34

34

32

0

Total general

248

248

195

4

Àrea

Mesures

50

S'ha fet seguiment
45

S'ha duit a terme
No previst per al 2001

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Cultura i temps
lliure

Educació

Esports

Habitatge

Informació i
mediació

Participació,
associacionisme
i cooperació

Salut

Serveis socials

Treball i
formació

Pla Jove 2001 - Nivell de compliment expressat en valors totals per àrees d'actuació.
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PRESSUPOSTS PER ÀREES ANY 2001
Àrea

Cultura i temps lliure
Educació
Esports
Habitatge
Informació i mediació
Participació, associacionisme i cooperació
Salut
Serveis socials
Treball i formació

Previst 2001

Real 2001

Diferència

480.250.000

553.603.534

73.353.534

687.461.666

557.800.000

-129.661.666

56.800.000

193.468.620

136.668.620

735.500.000

651.891.610

-83.608.390

136.800.000

143.777.200

6.977.200

170.833.332

189.647.483

18.814.151

122.150.000

90.567.702

-31.582.298

171.100.000

279.051.982

107.951.982

278.756.744

985.614.638

706.857.894

2.839.651.742

3.645.422.769

805.771.027
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Cultura i temps lliure
Pressupost previst: 480.250.000

Pressupost real: 553.603.534

1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant
individualment com col·lectivament
Pressupost previst: 80.750.000

Pressupost real: 89.000.000

1.1. Programa Cultural Jove: certàmens culturals.
1.2. Programa Cultural Jove: Programa itinerant.
1.3. Programa Cultural Jove: ajuts per a activitats culturals i artístiques col·lectives
(concerts, manifestacions culturals, dansa, xerrades, etc.).
1.4. Intercanvis i promoció de joves artistes, tant en les Illes com en la Península i
l’estranger.
1.5. Desenvolupament d'activitats que afavoreixin l’accés i difusió de diferents àrees
relacionades amb el patrimoni cultural de les Illes Balears.
1.6. Foment de la lectura entre els nins i els joves.
1.7. Suport de les activitats enfocades a la promoció de la música entre els joves.
1.8. Programa d’activitats teatrals fetes per joves.

2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment amb aquells que tinguin a veure amb ells
Pressupost previst: 9.500.000

Pressupost real: 7.250.000

2.1. Jornades de representants d’associacions juvenils de temps lliure.
2.2. Cursos d’informadors juvenils per a la informació i gestió de temps lliure.
2.3. Cursos per a monitors i/o educadors socials per la gestió i l’actualització del
temps lliure dels joves desafavorits.
2.4. Jornades sobre polítiques de temps lliure per a joves.
2.5. Cursos subvencionats per fomentar la gestió correcte de les associacions.
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2.6. Ajuts a les Escoles de temps lliure com a responsables de la formació dels
professionals de temps lliure.

3. Fomentar la igualtat d’oportunitats en tots els processos de temps lliure
Pressupost previst: 1.500.000

Pressupost real: 739.000

3.1. Programa de beques per potenciar la participació dels joves desfavorits en les
activitats de temps lliure de caràcter general.
3.2. Acostament de la creació cultural jove als col·lectius més desafavorits.

4. Desenvolupar un programa de protecció i defensa dels consumidors
Pressupost previst: 5.000.000

Pressupost real: 4.000.000

4.1. Posada en marxa d'un Programa de consum sostenible per a joves per tal de
potenciar un canvi positiu de patrons de consum.
4.2. Promoció d'investigacions sobre els hàbits i patrons de consum dels joves.
4.3. Inclusió de representació jove en el Consell Balear de Consum.
4.4. Control de mercat i xarxa d'alerta.

5. Fomentar un canvi positiu d'hàbits i patrons d'ocupació del temps lliure els
caps de setmana
Pressupost previst: 3.000.000

Pressupost real: 2.000.000

5.1. Ampliació de l'oferta d'oci actual, i desenvolupament d'ofertes esportives, socials i
culturals gratuïtes i autogestionades amb coordinació i col·laboració d’ajuntaments i
consells insulars.

6. Facilitar l'aprofitament dels espais naturals
6.1. Proposta de normativa per a l'acampada.

Pla Jove 2001–2004. Informe de seguiment de l’any 2001

10

7. Fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre els joves per poder enriquir els seus
processos culturals, i oferir espais de debat i de discussió
Pressupost previst: 47.500.000

Pressupost real: 45.650.000

7.1. Creació d’una oficina d’interculturalitat, intercanvi i viatge, amb les següents
funcions.
7.2. Programa de descentralització dels carnets d’estudiant i d’alberguista als serveis
d’informació jove de les Illes Balears.
7.3. Programa de suport als ajuntaments i associacions per a la promoció dels
campaments i camps de treball.
7.4. Creació d’una unitat d’intervenció en el lleure: inspecció d'instal·lacions i activitats
de temps lliure. Supervisió de subvencions. Observació d’activitats.

8. Potenciar el paper mediador de les institucions i la coordinació entre elles i
afavorir els projectes alternatius
Pressupost previst: 70.000.000

Pressupost real: 110.000.000

8.1. Actualització de la normativa de les activitats i serveis per a joves.
8.2. Planificació i coordinació de les polítiques juvenils.
8.3. Investigació i observació dels processos de temps lliure dels joves.
8.4. Impuls de les polítiques juvenils municipals.
8.5. Programes d’intervenció en el temps lliure.

9. Fomentar la creació i optimització de les infraestructures públiques juvenils
Pressupost previst: 171.000.000

Pressupost real: 153.000.000

9.1. Ajuts a les administracions locals per a la rehabilitació o construcció
d'infraestructures públiques destinades a activitats creatives o a iniciatives socials
juvenils (casals de joves, locals d'assaig, etc.).
9.2. Campanyes informatives sobre els albergs juvenils.
9.3. Inversions per a la millora de les instal·lacions juvenils del Govern.
9.4. Construcció d'un alberg juvenil a Palma, un a Menorca, un a Eivïssa i un a
Formentera.
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10. Reforçar i prestigiar els coneixements de llengua catalana entre la població
juvenil
Pressupost previst: 20.000.000

Pressupost real: 62.509.794

10.1. Organització, amb la col·laboració dels centres escolars, d’activitats
extraescolars que valorin els coneixements de llengua catalana.
10.2. Promoció d’activitats en els mitjans audiovisuals que fomentin les valoracions
positives al voltant dels coneixements del català.

11. Fomentar l’ús de la llengua catalana
Pressupost previst: 42.000.000

Pressupost real: 43.101.800

11.1. Col·laboració amb les activitats de normalització lingüística organitzades per
associacions juvenils o associacions amb incidència sobre el jovent.
11.2. Foment de la presència del català, com a llengua de locució i com a llengua
dels intèrprets, en els espais musicals radiofònics i televisius.

12. Incrementar la presència de la llengua catalana en els àmbits que es
relacionen directament amb els joves
Pressupost previst:30.000.000

Pressupost real: 36.352.940

12.1. Col·laboració en l’organització de concerts musicals en català.
12.2. Foment de la presència del català en el còmic juvenil.
12.3. Promoció del cinema en català.
12.4. Difusió dels productes i dels recursos en què el català és el suport lingüístic o
que permeten l’ús d’aquesta llengua (vídeos, jocs, eines informàtiques, etc.).

13.

Promoure el respecte pel
desenvolupades per joves

medi

ambient

a

totes

les

activitats

13.1. Proposta de reglamentació de les activitats juvenils seguint criteris de respecte
per al medi ambient.
13.2. Inclusió dels criteris de respecte per al medi ambient per al desenvolupament de
les activitats juvenils a la formació dels monitors de temps lliure.
13.3. Control del compliment dels criteris de respecte per al medi ambient a les
instal·lacions i activitats juvenils
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Educació
Pressupost previst: 687.461.666

Pressupost real: 557.800.000

1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació-formació
Pressupost previst: 403.795.000

Pressupost real: 241.000.000

1.1. Desenvolupament d'un programa de treball coordinat amb els serveis municipals,
la Inspecció i els instituts per prevenir el fracàs escolar a l’ESO i els nivells superiors.
1.2. Control de l'absentisme. La Conselleria d'Educació i Cultura promourà, amb els
centres docents i les administracions locals, l'erradicació de l'absentisme. Anualment
es publicarà informe del grau d'absentisme i de les mesures per combatre'l.
1.3. Estudi de les necessitats i característiques dels col·lectius de joves sense estudis
bàsics, i dels joves que han finalitzat els seus estudis sense titulació.
1.4. Desenvolupament de Programes de Garantia Social, incidint en la capacitació
professional dels joves i en un enfocament metodològic fonamentalment pràctic.
1.5. Desenvolupament d'Escoles Taller i Cases d'Oficis, incidint especialment en les
possibilitats d’ocupació i d’autocupació dels joves i les joves.
1.6 .Accions pilot adreçades als joves en situacions de risc, sense estudis bàsics.

2. Donar suport al millorament de l’ESO i dels nivells postobligatoris no
universitaris
Pressupost previst: 28.500.000

Pressupost real: 44.500.000

2.1. Potenciació dels espais de participació jove dins el sistema educatiu reglat:
2.2. Creació de titulacions que s’adeqüin als nous filons d’ocupació. Posada en marxa
de nous mòduls de formació professional.

3. Millorar l’oferta universitària
Pressupost previst: 123.000.000

Pressupost real: 125.000.000

3.1. Ampliació de l'oferta d'estudis de la UIB, per tal d'evitar els costosos i selectius
desplaçaments a universitats de la Península.
3.2. Desenvolupament de sistemes públics d'avaluació dels estudis universitaris a les
Illes Balears, d'acord amb el Pla Nacional sobre Avaluació.
* 3.3. Potenciació de publicacions de tesis i estudis de final de carrera, mantenir
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l'equilibri entre les diverses disciplines per impulsar el coneixement dels treballs dels
estudiants, i estimular el debat i la qualitat dels treballs.
3.4. Increment de l’oferta d’estudis de les extensions universitàries de Menorca i
d’Eivissa i Formentera.
* 3.5. Impuls als centres universitaris municipals per tal d'aconseguir un millor
apropament als estudiants.
3.7. Impuls del Consell Social de la UIB.

4. Fomentar la coordinació entre la UIB i el sistema educatiu no universitari
Pressupost previst: 1.000.000

Pressupost real: 1.800.000

4.1. Creació d’una Comissió de coordinació entre la Universitat i els centres de
secundària.

5. Augmentar els ajuts i beques per a estudiants universitaris
Pressupost previst: 100.000.000

Pressupost real: 96.000.000

5.1. Convocatòria de beques que tinguin en compte la insularitat i que contribueixin a
finançar el transport dels estudiants.
* 5.2. Crèdits blans per als estudiants universitaris de les illes.
5.3. Ajuts per a estudiants que realitzin el programa Erasmus-Sòcrates.
5.4. Ajuts per a associacions d’estudiants universitaris.

6. Potenciar el debat i la reflexió sobre el present i futur de la Universitat
Pressupost previst: 1.000.000

Pressupost real: 1.000.000

6.1. Jornades sobre la realitat del món universitari i línies de futur.

7. Desenvolupar activitats transversals i extraacadèmiques
Pressupost previst: 20.000.000

Pressupost real: 20.000.000

7.1. Obertura de les instal·lacions dels centres docents de titularitat pública, fora de
l'horari escolar, a disposició de les adm. locals, de les APA's, i d'entitats sense ànim
de lucre, per tal que s'hi duguin a terme activitats extraescolars.
7.2. Promoció de l'assoc. juvenil en l’àmbit estudiantil, especialment en els nivells
anteriors a la universitat, donant suport per organitzar-se, facilitant la mediació en
casos de conflictes amb els claustres o AMPAS, facilitant assessorament, etc.
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7.3. Convenis amb entitats socials per a la utilització dels equipaments informàtics
dels centres educatius.

8. Sensibilitzar els joves sobre els hàbits i patrons de mobilitat, per tal de
modificar-los i reduir l'impacte negatiu sobre el medi ambient
Pressupost previst: 500.000

Pressupost real: 500.000

8.1. Desenvolupament d'un programa de sensibilització per a joves sobre:
8.2. Inclusió dels joves en el debat social sobre el model de transport a les Illes
Balears, emmarcat en la difusió i participació dels objectius del Pla Director de
Transport Terrestre de les Illes Balears.

9. Potenciar l'educació ambiental dels joves de les Illes Balears sobre: aigua,
residus, energies renovables, biodiversitat (medi natural i gestió forestal),
alfabetització ambiental, etc.
Pressupost previst: 9.666.666

Pressupost real: 28.000.000

9.1. Potenciació de l'Aula Mòbil d'Educació Ambiental, de caire interinsular, per cobrir
demandes de centres educatius, associacions de joves, setmanes culturals, etc.
9.2. Elaboració de recursos didàctics i publicacions d'educació ambiental orientades
específicament a joves
9.3. Ajuts a projectes i iniciatives d'educació ambiental desenvolupats per
associacions de joves.
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Esports
Pressupost previst: 56.800.000

Pressupost real: 193.468.620

1. Potenciar l'esport per als joves
Pressupost previst: 15.000.000

Pressupost real: 70.000.000

1.1. Augment els recursos destinats al Programa de l'Esport per a l'Edat Escolar,
millorant les prestacions, la informació i la participació dels joves.

2. Donar suport a la formació dels esportistes i tècnics esportius
Pressupost previst: 9.500.000

Pressupost real: 9.500.000

2.1. Desenvolupament d’un pla singular de subvencions per a la promoció dels
esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears.
2.2. Manteniment d'un 20% de les matrícules dels cursos que ofereix l’Escola Balear e
l’Esport.
2.3. Manteniment de l’oferta de cursos que ofereix l’Escola Balear de l’Esport i
impartició de nous cursos a Menorca i Eivissa.

3. Millorar del rendiment esportiu
Pressupost previst: 2.300.000

Pressupost real: 7.968.620

3.1. Augment, mitjançant un pla d'ajuts, de la presència d’esportistes no professionals
de les Illes Balears en esdeveniments i competicions nacionals i internacionals.

4. Donar suport als desplaçaments dels i les esportistes
Pressupost previst: 30.000.000

Pressupost real: 106.000.000

4.1. Renovació del conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Benestar
Social i el Grup Iberia per aconseguir millorar els descomptes per desplaçaments
entre illes i de les Illes a la Península.
4.2. Aplicació d'un 25% de descompte, acumulable als descomptes per resident,
sobre tarifes per als vols interinsulars del Grup Iberia.
4.3. Aplicació del 40% de descompte, acumulable al descompte per resident, sobre
tarifes mini per als vols Illes Balears-Península-Canàries del Grup Iberia.
4.4. Aplicació del 20% de descompte, acumulable al descompte per resident, sobre
tarifes turista pels vols Illes Balears-Peninsula-Canaries del Grup Iberia
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4.5. Pla d’ajuts per als desplaçaments interinsulars dels esportistes de les Illes
Balears amb motiu dels campionats i/o lligues nacionals i/o autonòmiques.
4.6. Pla d’ajuts per als desplaçaments dels esportistes de les Balears amb motiu dels
campionats i/o lligues nacionals i/o autonòmiques.
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Habitatge
Pressupost previst: 735.500.000

Pressupost real: 651.891.610

1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent
d’accés a l’habitatge
Pressupost previst: 501.500.000

Pressupost real: 501.500.000

1.1. Accions concretes d’informació mitjançant l’elaboració de publicacions, plana web
a Internet, xerrades i accions formatives dirigides tant als informadors com als
mediadors juvenils.
1.2. Iniciar la construcció de 270 habitatges de lloguer social per a joves a les Illes
Balears
1.3. Establiment d'un sistema d’ajuts econòmics per a l’accés a l’habitatge en règim de
lloguer prioritzant sempre les rendes més baixes.
* 1.4. Construcció de "foyers" (pas intermedi entre residències i pisos de lloguer). Cada
habitatge està plenament equipat però hi ha serveis i espais comuns.

2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge, i
promocionar la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot pel que fa al
que ja es troba construït (habitatges de segona mà)
Pressupost previst: 231.000.000

Pressupost real: 144.391.610

2.1. Informació i assessorament del procés d’adquisició i finançament.
2.2. Subvencions per les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris, fins a
un màxim del 15% del cost.
2.3. Ajudes per a l’adquisició d'habitatges per a joves d'entre 18 i 35 anys (tant per
nova construcció de protecció oficial com per la ja construïda) per part dels diferents
nivells d’administracions públiques.
2.4. Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.
2.5. Promoció del cooperativisme i d'altres formes que garanteixen l'accés a
l'habitatge digne a preu de cost com a sistema alternatiu d’accés a l’habitatge.

3. Dur a terme mesures d'acció positiva per facilitar la integració social dels
col·lectius de joves més desafavorits dins la nostra societat.
Pressupost previst: 3.000.000

Pressupost real: 6.000.000

3.1. Reserva d'una part de les promocions socials per a aquests col·lectius.
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3.2. Subvencions per a l’adequació dels habitatges a les necessitats dels joves
discapacitats, en el cas de compra i de lloguer sempre que es compti amb el permís
del propietari.
3.3. Subvencions per a pisos de transició.
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Informació i mediació
Pressupost previst: 136.800.000

Pressupost real: 143.777.200

1. Afavorir la coordinació dels recursos informatius per a joves
Pressupost previst: 6.500.000

Pressupost real: 5.500.000

1.1. Jornades de polítiques informatives per a joves.
1.2. Cursos multidisciplinars de comunicació i informació jove per a tècnics
municipals.

2. Potenciar els serveis d'informació jove, com a eines descentralitzades i
especialitzades en informació i joves
Pressupost previst: 51.000.000

Pressupost real: 58.500.000

2.1. Manteniment d'una estructura de centres d'informació d'acord amb les diferents
necessitats de cada illa.
2.2. Subvencions als serveis i punts d'informació jove.
2.3. Cursos de formació d'informadors juvenils
2.4. Manteniment de corresponsalies amb entitats socials per a la informació jove.

3. Facilitar l'assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que
impliquin presa de decisions
Pressupost previst: 16.500.000

Pressupost real: 20.500.000

3.1. Assessoria jurídica.
3.2. Assessoria d'estudis i formació.
3.3. Assessoria laboral.
3.4. Assessoria d'autoocupació.
3.5. Assessoria d'habitatge.
3.6. Facilitar la implantació de borses de treball i d'habitatge en els serveis
d'informació jove.
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4. Augmentar el nivell de qualitat dels serveis d'informació jove
Pressupost previst: 1.000.000

4.1. Desenvolupament de criteris de qualitat dels serveis segons es recull a la
normativa.
4.2. Avaluació de la qualitat dels serveis d'informació jove del Govern.

5. Afavorir l'ús conscient de les noves tecnologies
Pressupost previst: 3.000.000

Pressupost real: 9.000.000

5.1. Ús gratuït d'Internet en els centres d'informació jove.
5.2. Promoció de la plana web d'Infojove com a instrument de comunicació entre els
joves, i per fer-los arribar tota la informació que els pugui interessar.

6. Establir sistemes de comunicació per aconseguir una major difusió de la
informació, una major capacitat de participació i una presa de decisions
conscient
Pressupost previst: 44.800.000

Pressupost real: 48.277.200

6.1. Edició i distribució d'un butlletí de difusió d'activitats i temes d'associacionisme.
6.2. Edició d'una publicació d'informació sobre esdeveniments i actualitat juvenil
6.3. Edició i distribució d'una revista amb articles d'opinió i diàleg sobre temàtica
social.
6.4. Programació i emissió radiofònica per oferir informació d'actualitat de caire
institucional, cultural i d'interès per als joves.

7. Crear serveis de mediació juvenil als municipis
Pressupost previst: 14.000.000

Pressupost real: 2.000.000

7.1. Desenvolupament de serveis de mediació juvenil per tal d'acostar els recursos
existents als grups de joves, formals i no formals, dels diferents municipis.
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Participació, associacionisme i cooperació
Pressupost previst: 170.833.332

Pressupost real: 189.647.483

1. Donar suport a la participació dels joves en organitzacions diverses
Pressupost previst: 9.500.000

Pressupost real: 14.300.000

1.1. Proposta d'aprovació d'una llei de participació jove on es contempli:
1.2. Suport a plataformes o consells d’associacions de joves, facilitant-los les tasques
de coordinació i informació, reconeixent-los com a interlocutors vàlids, a fi de
promoure la codecisió entre el món associatiu i l’Administració.

2. Reconèixer el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) com a òrgan
que promou l’associacionisme i la participació jove, establint una línia de
treball conjunta a l’hora de fer política amb els joves i per als joves

2.1. Proposta de modificació de la Llei de creació del CJIB per permetre que:
2.2. Suport al desenvolupament de les funcions del CJIB pel que fa a:

3. Potenciar els espais de participació jove.
Pressupost previst: 10.000.000

Pressupost real: 5.000.000

3.1. Creació d'espais de participació juvenil per a l'avaluació de necessitats i
coordinació d'iniciatives i programes per a joves.

4. Potenciar l'associacionisme i la promoció de l'associacionisme juvenil
Pressupost previst: 43.500.000

Pressupost real: 40.173.278

4.1. Creació d'espais per donar a conèixer l’associacionisme juvenil.
4.2. Campanyes de sensibilització que transmetin la importància que els joves
s'organitzin i s'associïn.
4.3. Formació als responsables d'associacions juvenils:
autoavaluació, acollida de joves, adequació de projectes.

gestió

d'entitats,

4.4. Ajuts a les associacions juvenils perquè puguin realitzar les seves pròpies
activitats.
4.5. Jornades de debat sobre associacionisme i participació.
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4.6. Estudis i publicacions relacionats amb temes d'associacionisme.

5. Afavorir l'intercanvi d'experiències de les associacions juvenils de les Illes
amb les de les altres comunitats autònomes i d'Europa
Pressupost previst: 10.000.000

Pressupost real: 6.424.210

5.1. Ajuts tècnics i econòmics per a la realització de projectes de mobilitat juvenil.
5.2. Creació de comissions tècniques de debat amb participació de les entitats juvenils
per a l'elaboració de projectes.
5.3. Ajuts a entitats que treballin amb joves desafavorits per fer intercanvis juvenils.

6. Promoure el voluntariat entre els joves i la seva formació com a forma de
participació social
Pressupost previst: 8.500.000

Pressupost real: 23.000.000

6.1. Jornades de debat sobre voluntariat i cooperació.
6.2. Jornades de formació específica (Seminari de treball).
6.3. Suport documental a les entitats que treballen en la formació específica.
6.4. Creació d'àmbits de debat permanent que permetin l'encontre i el diàleg entre les
diferents entitats que treballen amb voluntaris i cooperants.( Cicles d'estudis)

7. Donar suport a iniciatives i projectes de solidaritat i cooperació de joves i
col·lectius juvenils
Pressupost previst: 21.000.000

Pressupost real: 27.000.000

7.1. Suport als diferents estaments (consells insulars i ajuntaments) perquè puguin
propiciar l’assessorament per a la realització de projectes i/o iniciatives de cooperació.
7.2. Beques d'investigació sobre la cooperació.
7.3. Beques per treballar a països del sud en projectes de cooperació com a
cooperants i/o voluntaris.
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8. Potenciar i donar suport a processos educatius, formatius i informatius
sobre la importància de la convivència intercultural en l'exercici de la
ciutadania i la participació democràtica
Pressupost previst: 38.000.000

Pressupost real: 43.024.995

8.1. Suport econòmic per a la realització de material d'educació intercultural en
qualsevol suport (material imprès, pàgina web, CD, etc.)
8.2. Suport als centres educatius perquè puguin potenciar els valors de la solidaritat,
la interculturalitat i l'educació per a la pau i la cooperació.
8.3. Accions destinades a fomentar el coneixement cultural de les minories que viuen
a la nostra comunitat.
8.4. Escola per a Joves Cooperants

9. Promoure les activitats juvenils que fomentin els valors de la interculturalitat
i la convivència entre els pobles.
Pressupost previst: 12.000.000

Pressupost real: 17.725.000

9.1. Suport a programes i activitats realitzats per joves que promoguin els valors de la
convivència i l'enriquiment intercultural, així com el respecte als drets humans.
9.2. Suport als intercanvis internacionals entre els joves de les Illes Balears i els joves
de països del Sud que participin en projectes de cooperació.

10. Potenciar i crear espais d'encontre, de diàleg i d'investigació amb la
participació dels joves i associacions que treballen en la cooperació
Pressupost previst: 18.000.000

Pressupost real: 11.000.000

10.1. Realització de l'Escola d'Estiu per a la Solidaritat i la Cooperació.
10.2. Desenvolupament de la Mostra Solidària.

11. Donar participació als joves en el consens del disseny dels viaris del Pla de
Vials no Motoritzats de les Illes Balears
Pressupost previst: 166.666

11.1. Inclusió de representants de les entitats de joves representatives, a cada nivell
territorial, en tots els òrgans de debat i formació per al consens sobre els viaris del
Pla de Vials no Motoritzats de les Illes Balears

Pla Jove 2001–2004. Informe de seguiment de l’any 2001

24

12. Potenciar la participació dels joves en les diverses actuacions de
l'Administració autonòmica orientades a l'educació ambiental
Pressupost previst: 166.666

Pressupost real: 2.000.000

12.1. Participació de col·lectius joves en el Fòrum d'Educació Ambiental de les Illes
Balears (de caire permanent), com a marc social ampli per a actuacions intersectorials
amb les finalitats de l'educació ambiental.
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Salut
Pressupost previst: 122.150.000

Pressupost real: 90.567.702

1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de
malalties
Pressupost previst: 3.000.000

1.1. Inclusió de mòduls d'educació i promoció de la salut en els cursos de formació
dels educadors i monitors de temps lliure.
1.2. Elaboració i distribució de materials de suport per a l'actuació dels educadors a
l'àmbit del lleure.
1.3. Suport a les activitats preventives de les entitats.
1.4. Promoció, entre les persones joves, de l'ús dels recursos del sistema de salut i de
serveis socials a través dels serveis d'informació juvenil.

2. Reforçar l'educació per a la salut en l'àmbit educatiu
Pressupost previst: 2.500.000

Pressupost real: 2.500.000

2.1. Acord de col·laboració, dins l'any 2001, entre els sistemes educatiu i de salut per
tal de.
2.2. Elaboració de material pedagògic, establint un acord amb Educació per integrar la
formació i sensibilització en matèria de salut laboral i prevenció de riscs laborals
dirigits a ESO i FP.

3. Estimular comportaments i hàbits saludables en matèria alimentària
Pressupost previst: 1.500.000

3.1. Assessorament als menjadors juvenils per tal que ofereixin una dieta equilibrada.
3.2. Supervisió de les dietes dels joves en les activitats de vacances organitzades o
patrocinades per la Direcció General de Joventut.

4. Fomentar un comportament sexual més segur.
Pressupost previst: 16.650.000

Pressupost real: 12.650.000

4.1. Campanyes per fomentar relacions sexuals més segures i que eduquin al jove en
la reducció de riscs.
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4.2. Campanyes específiques dirigides a dones joves sobre relacions sexuals
segures.
4.3. Facilitar l'obtenció d'anticonceptius de barrera que protegeixen contra els
embarassos no desitjats i contra les infeccions, especialment en els grups més
vulnerables.

5. Fomentar el comportament de demanda d'assistència sanitària
Pressupost previst: 4.000.000

5.1. Campanyes sobre les malalties de transmissió sexual (MTS) dirigides a grups
específics per donar-ne a conèixer els senyals d'alerta i les seves manifestacions.
5.2. Campanyes de sensibilització entre la població que manifesta símptomes de MTS
o que sospita que s'ha infectat, perquè sol·liciti atenció mèdica tan aviat com sigui
possible.
5.3. Creació de serveis d'atenció als joves en matèria de sexualitat, malalties de
transmissió sexual i planificació familiar.

6. Potenciar l’educació sexual
Pressupost previst: 1.000.000

6.1. Oferiment, a les entitats juvenils, de programes per prevenir malalties de
transmissió sexual, embarassos i per a l'educació afectiva i sexual.
6.2. Programes escolars i comunitaris per oferir una educació sexual apropiada als
infants i adolescents abans de l'inici de l'activitat sexual.
6.3. Campanya d'informació per reduir els comportaments discriminadors contra
l'homosexualitat.
6.4. Proporcionar al professorat i als educadors de temps lliure la formació necessària
per introduir l'educació sexual en el seu àmbit.
6.5. Elaboració i distribució de materials de suport a l'actuació del professorat i dels
educadors.

7. Promoure i participar en campanyes d’informació sobre la infecció per
VIH/sida
Pressupost previst: 7.500.000

Pressupost real: 15.150.000

7.1. Manteniment i reforç de la informació sobre aspectes bàsics de la infecció per
VIH/sida, de les conductes que afavoreixen la transmissió i de les mesures per evitarles.
7.2. Promoció de conductes sexuals saludables, afavorint l'ús del preservatiu com a
mesura de prevenció de la infecció per VIH/sida.
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7.3. Sensibilització de la societat sobre la importància dels programes i les mesures
de prevenció de la infecció, especialment de les dirigides als col·lectius més
vulnerables.

8. Donar suport a programes d’educació sobre la infecció VIH/sida
Pressupost previst: 6.000.000

Pressupost real: 2.500.000

8.1. Reforç de la informació adreçada als joves i als adolescents sobre el VIH/sida i
les malalties de transmissió sexual, els seus mecanismes de transmissió i les
mesures preventives.
8.2. Estímul de les intervencions de prevenció de la sida a l'àmbit escolar, en el marc
de l'educació per a la salut i l'educació en valors.
8.3. Augment de la coordinació entre les institucions i organitzacions públiques i
privades que duen a terme accions de prevenció de la sida entre els joves i els
adolescents.

9. Prevenir la difusió de la infecció VIH/sida
Pressupost previst: 4.500.000

Pressupost real: 24.000.000

9.1. Programes de reducció del risc d'infecció per VIH/sida entre els UDVP.
Programes que persegueixin canvis de comportament en relació amb la via d'injecció,
ús compartit de xeringues i pràctiques sexuals.
9.2. Promoció de pràctiques de sexe segur entre els joves que tenen relacions
bisexuals o homosexuals, i foment de l'ús del preservatiu.
9.3. Augment i millora de la coordinació amb les associacions de gais i lesbianes en
relació als programes que desenvolupen.

10. Col·laborar amb el Pla Autonòmic de Drogues
Pressupost previst: 60.000.000

Pressupost real: 22.000.000

10.1. Contribució a la implantació i coordinació de la xarxa de prevenció i d'atenció a
les toxicomanies.

11. Promoure l'educació preventiva sobre drogues en el món associatiu i de
temps lliure
Pressupost previst: 2.500.000

11.1. Inclusió de mòduls específics d'educació sobre drogues en la formació de
monitors i educadors.
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11.2. Elaboració i difusió de materials de suport per a monitors i educadors.
11.3. Informació dels recursos específics per a la prevenció als educadors i als
monitors .
11.4. Elaboració i difusió de materials informatius per a la prevenció dels riscs
associats al consum de drogues i de consum amb garanties.
11.5. Promoció dels Mussol-Bus de cap de setmana en els municipis i mancomunitats.

12. Promoure conductes de reducció del consum d'alcohol, tabac i altres
drogues
Pressupost previst: 4.000.000

12.1. Promoció del compliment de la legislació sobre la venda i publicitat d'alcohol i
tabac a menors.
12.2. Establiment de mesures de limitació de l'ús de tabac, d'alcohol i d'altres drogues
a les instal·lacions i a les activitats per a joves.
12.3. Potenciació del consum de begudes alternatives a l'alcohol.
12.4. Campanyes per a la reducció de l'hàbit de fumar.

13. Facilitar la inserció dels joves consumidors de drogues
Pressupost previst: 6.000.000

Pressupost real: 6.000.000

13.1. Ajuts als centres d'acollida de joves en tractament per problemes familiars o per
manca greu de recursos.
13.2. Impuls a les activitats d'oci i temps lliure com a recurs per a la integració dels
joves que estan en procés de deshabituació.

14. Promoure campanyes per prevenir els accidents de trànsit.
Pressupost previst: 3.000.000

Pressupost real: 5.767.702

14.1. Campanyes per informar sobre els accidents de trànsit i les seves causes
14.2. Campanyes per millorar la seguretat vial fomentant comportaments més segurs i
que eduquin els joven en la reducció de riscs.
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Serveis socials
Pressupost previst: 171.100.000

1. Fomentar les
intergeneracionals

actituds

Pressupost real: 279.051.982

i

experiències

favorables

a

les

relacions

Pressupost real: 4.992.064

1.1. Desenvolupament d'acords entre els serveis socials i els serveis educatius per
donar suport a programes intergeneracionals en els centres educatius.
1.2. Priorització dels projectes que plantegin activitats intergeneracionals en les
convocatòries d'ajuts públics.
1.3. Suport a la realització de materials didàctics per desenvolupar projectes
intergeneracionals.

2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de
necessitat
Pressupost previst: 44.100.000

Pressupost real: 151.390.104

2.1. Suport als programes d'actuació social amb joves presos o expressos.
2.2. Aplicació de les mesures i actuacions judicials amb joves que han comès delictes:
treballs en benefici de la comunitat, llibertat vigilada, mediacions i conciliacions,
internaments.
2.3. Ajuts per a projectes d'integració social de joves.
2.4. Programa experimental d'informació, orientació i suport sociosanitari als joves que
exerceixen la prostitució.
2.5. Accés gratuït al Carnet Jove per a tots els joves en situació de necessitat.

3. Facilitar la plena integració i normalització dels joves amb discapacitats
Pressupost previst: 1.000.000

Pressupost real: 1.000.000

3.1. Programa d'assessorament i formació de monitors de temps lliure per facilitar la
integració de joves amb discapacitats en activitats normalitzades.
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4. Facilitar la plena integració i normalització dels joves que formen part de
minories culturals i dels joves immigrants, mitjançant el foment de
polítiques socials i culturals
Pressupost previst: 15.000.000

Pressupost real: 15.000.000

4.1. Informació i promoció de l'assistència dels immigrants joves a la xarxa d'atenció
primària municipal.
4.2. Col·laboració amb els serveis d’informació i orientació als immigrants per tal
d’acostar, als joves immigrants, els serveis i recursos específics.
4.3. Programa de mediadors per a la dinamització juvenil i per a la inserció
sociolaboral de joves gitanos en municipis amb més de cent empadronats.
4.4. Formació d'educadors gitanos de temps lliure.

5. Facilitar l'accés als programes de Rendes Mínimes d'Inserció i promoure
l'accés als ajuts econòmics directes i indirectes.
Pressupost previst: 36.500.000

Pressupost real: 36.500.000

5.1. Modificació de la reglamentació autonòmica que regula les rendes mínimes
d'inserció, per permetre l'accés dels joves independitzats, des dels 18 anys, en les
rendes mínimes d'inserció.
5.2. Informació, adreçada a tots el mediadors, per a la normalització de l'accés a les
rendes mínimes d'inserció, basada en la formació de tot el personal dels serveis
socials públics o privats que l’han de facilitar.
5.3. Divulgació coordinada amb els consells insulars, per tal d'arribar a tots els joves
en situació de necessitat que puguin accedir a la RMI.

6. Promoure el suport adequat de la família mitjançant programes formatius i
d'orientació
Pressupost previst: 66.500.000

Pressupost real: 58.544.817

6.1. Programa pilot d'assessorament i formació de famílies amb joves en situacions de
conflicte i/o necessitat.
6.2. Programa pilot de suport a famílies amb joves en situacions especials de
dificultat, mitjançant educadors familiars en el marc dels programes d'ajuda a domicili.
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7.

Desenvolupar programes
reconeixement de drets
Pressupost previst: 8.000.000

d'abordatge

del

conflicte,

mediació

i

Pressupost real: 11.624.997

7.1. Programa de prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil (àmbits
territorials i centres educatius).
7.2. Formació de mediadors del conflicte juvenil.
7.3. Participació en els espais de discussió interdepartamentals d'intercanvi
d'experiències.
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Treball i formació
Pressupost previst: 278.756.744

Pressupost real: 985.614.708

1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació
dels joves
Pressupost previst: 15.000.000

Pressupost real: 4.000.000

1.1. Ajuts per fomentar la utilització del contracte estable a domicili.
1.2. Ajuts per a la contractació estable en els nous filons d'ocupació.
1.3. Ajuts per a la contractació estable com a conseqüència de l'eliminació d'hores
extraordinàries o per reducció de jornada.
1.4. Ajuts per a la contractació per substituir les absències a les empreses (maternitat,
estudis, excedències, etc.).

2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves
Pressupost previst: 149.006.744

Pressupost real: 759.914.708

2.1. Lluita contra l’atur juvenil intermitent mitjançant.
2.2. Prevenció de l’atur de llarga durada entre els joves de 16 a 30 anys, mitjançant un
programa específic de seguiment i assessorament per a joves en atur continuat
superior als 12 mesos.
2.3. Ajuts per a la creació d'empreses socials (cooperatives, societats laborals,
empreses d'iniciativa social).
2.4. Ajudes per a la primera instal·lació a joves agricultors en el marc del Programa
d'Incorporació de Joves Agricultors.
2.5. Suport per facilitar la transició de l’escola a la vida laboral.
2.6. Potenciació de les fórmules de formació bàsica i ocupacional en alternança.
2.7. Establiment de sistemes de coordinació entre les diverses administracions per al
desenvolupament de plans d'àmbit territorial d'inserció sociolaboral de joves.
2.8. Suport tècnic i econòmic als ens locals, de menys de 10.000 habitants, que
potenciïn experiències d'ocupació.
2.9. Formació de mediadors per a l’ocupació, agents per a la inserció sociolaboral dels
joves, mitjançant cursos específics per als monitors de temps lliure, treballadors i
educadors socials.
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2.10. Campanyes de difusió i informació per als joves sobre la creació d'empreses
d'economia social (cooperatives, societats laborals, empreses d'iniciativa social).
2.11. Ajuts tècnics i econòmics per al foment del cooperativisme juvenil.

3. Donar suport a la Integració laboral de les persones amb dificultats
especials
Pressupost previst: 16.000.000

Pressupost real: 51.000.000

3.1. Suport a immigrants joves.
3.2. Suport a joves discapacitats.
3.3. Suport a persones recluses i exrecluses.

4. Potenciar l'autoocupació i donar suport als joves emprenedors
Pressupost previst: 54.800.000

Pressupost real: 116.500.000

4.1. Assessorament jurídic en els punts i centres d'informació juvenils per a la creació i
gestió d’empreses
4.2. Elaboració d'un estudi sobre la viabilitat dels nous filons d’ocupació a les Illes
Balears i divulgar-ho entre les administracions locals, empreses d'economia social,
etc.
4.3. Accions formatives teòriques i pràctiques per facilitar l'autoocupació adreçades a
joves.
4.4. Ajuts per a despeses inicials per posar en funcionament l'empresa.
4.5. Tutoria d’iniciatives emprenedores per l’ocupació gestionades per joves
mitjançant una intensa coordinació amb els SIPES existents a les Illes Balears.
4.6. Convocatòria de premis de nous projectes o idees empresarials, com a eina de
suport econòmic i de difusió dels projectes, les empreses i els creadors.
4.7. Programa de desenvolupament de vivers d'empresa o incubadora per acollir els
projectes empresarials de caràcter innovador.

5. Fomentar la igualtat d’oportunitats i estimular les polítiques d'acció positiva
envers el col·lectiu de dones joves
Pressupost previst: 13.750.000

Pressupost real: 4.000.000

5.1. Ajuts per a la contractació de dones en llocs de feina i nivells en els quals es
troben subrepresentades.
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5.2. Campanyes informatives per facilitar l'accés de les dones joves al mercat laboral.

6. Sensibilitzar, fer de mediadors i informar sobre els processos d'inserció
sociolaboral
Pressupost previst: 18.200.000

Pressupost real: 18.200.000

6.1.Formació i assessorament als informadors i mediadors juvenils en temes
d’ocupació.
6.2. Campanya d’informació als joves i als empresaris sobre les mesures d'acció
positiva en la contractació de joves.

7.Prevenir el accidents de treball dins l'àmbit juvenil
Pressupost previst: 10.500.000

Pressupost real: 27.000.000

7.1. Accions informatives i de sensibilització als instituts i entitats juvenils sobre la
prevenció de riscs laborals.
7.2. Formació dels mediadors juvenils en matèria de salut laboral i de prevenció de
riscs laborals.
7.3. Mesures d'inspecció que afavoreixin l’acompliment de la Llei de prevenció de
riscs laborals.

8. Potenciar que els joves coneixin la importància dels agents socials en les
relacions laborals i afavorir que la informació juvenil arribi al jove
treballador
Pressupost previst: 1.500.000

Pressupost real: 5.000.000

8.1. Actuacions per donar a conèixer els sindicats i associacions empresarials dins
l'àmbit juvenil.
8.2. Formació de corresponsals en informació juvenil per arribar al jove treballador.

Total Pressuposts prevists i Reals
(*)

2.839.651.742

3.645.422.839

Mesures NO PREVISTES inicialment per a l'any 2001
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4.

DESCRIPCIÓ DE MESURES SIGNIFICATIVES
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DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT L’ANY 2001
Àrea:
Cultura i temps lliure
Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i a la innovació dels joves, tant individualment com
col·lectivament

Mesura:
1.1. Programa Cultural Jove: certàmens culturals

Descripció:
El Programa Cultural Art Jove, promogut des de la Direcció General de Joventut de la
Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, va dirigit a joves nascuts o
residents a les Illes Balears amb una edat compresa entre els 16 anys i els 30.
OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Fomentar i potenciar la creativitat artística en l’àmbit juvenil de les Illes Balears
mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres.
Fomentar la participació i la descentralització mitjançant la celebració de semifinals a
cada una de les tres illes.
Implicar no només els joves dins el món de la cultura i de l’art, sinó també totes les
institucions del Govern de les Illes Balears, assolint nivells de participació i coordinació
interinstitucional inèdits fins ara en matèria de joventut.
Promoure els creadors novells dins totes les àrees de les arts.
Proporcionar i contribuir a la promoció i a la difusió de les obres dels artistes joves,
mitjançant la realització del Programa Itinerant Art Jove.

ACTIVITATS REALITZADES
S’han desenvolupat un total de 10 certàmens, que engloben 24 modalitats:
•
•
•
•
•
•
•

Certamen d’Arts Plàstiques, amb les modalitats de Pintura i Escultura/ Instal·lació
Certamen de Fotografia
Certamen de Còmic
Certamen de Literatura, amb les modalitats de Poesia, Relat i Article en català i en
castellà
Certamen d’Arquitectura
Certamen de Disseny, amb les modalitats de Disseny Gràfic, Disseny per a l’Hàbitat i
Disseny de Moda i Complements
Certamen de Música Jove Contemporània, amb les modalitats de Pop-Rock, Noves
Tendències, Cantautor i Música Ètnica
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•
•
•

Certamen de Música per a Joves Intèrprets, amb les modalitats de Solistes, Grups de
Cambra i Joves Compositors
Certamen de Música per a Joves Compositors
Certamen de Vídeo, amb les modalitats de Vídeocreació, Reportatge–Documental i
Curtmetratge de Ficció.

DESENVOLUPAMENT
1. Convocatòries de certàmens i mostres
2. Selecció d’artistes i obres, espais expositius, institucions i entitats col·laboradores i
membres del Jurat
3. Certàmens: Realització d’exposicions, concerts i diferents activitats
4. Realització del Programa Itinerant Art Jove als ajuntaments a partir dels seleccionats

Convocatòria de certàmens i mostres:
Per a la convocatòria es varen editar 8.000 fullets amb el contingut de les bases de les
diferents activitats convocades i es varen distribuir en els punts següents:
−
−
−
−
−
−
−

ajuntaments
punts d'informació juvenil
participació a fires i altres
entitats juvenils
instituts i centres de formació
participants d’anys anteriors
entitats culturals i centres d'ensenyament

El període d'inscripcions va ser de l’1 al 30 de març, amb els resultats següents:
PARTICIPACIÓ
CERTÀMENS
PINTURA I ESCULTURA
CÒMIC
FOTOGRAFIA
MÚSICA JOVE CONTEMPORÀNIA
JOVES INTÈRPRETS I COMPOSITORS

LITERATURA
VÍDEO
ARQUITECTURA
DISSENY
TOTALS

INSCRIPCIONS
82
14
51
98
22
51
13
20
70
421

%
19,5%
3,3%
12,1%
23,3%
5,25%
12,1%
3,1%
4,75%
16.6%

PARTICIPANTS
82
14
51
392
22
51
13
60
75
760

%
10,78%
1,84%
6,71%
51,5%
2,89%
6,71%
1,71%
16,6%
9,86%

El total d’inscripcions a la convocatòria de 2001 va ser de 376 per a totes les Illes Balears.

Jurat
Actuà com a secretària de tots els diferents jurats la senyora Maria Caldentey Frontera, cap
de Secció de la Direcció General de Joventut i responsable del Programa Cultural Art Jove;
com a jurat, el director general de Joventut, el senyor Joan Caules, o algun membre de la
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Direcció General de Joventut en delegació seva. Així mateix, han participat dins les 24
modalitats desenvolupades al Programa Cultural Art Jove 2001 un total de 62 persones amb
prestigi dins el món cultural i artístic de les Illes Balears, com a membres dels distints jurats.

Espais expositius i institucions col·laboradores
Així mateix, el desenvolupament del Programa Cultural Art Jove ha implicat la col·laboració i
la coordinació amb nombroses institucions i entitats, fundacions, associacions…
Direcció General de Cultura, Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, Ajuntament de Palma, tots els ajuntaments de les Illes
Balears i, molt especialment, els ajuntaments de Calvià, Porreres, Eivissa i Es Mercadal,
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears, associació Artífex Cultural, Associació de Dissenyadors de les Illes
Balears, Casal Balaguer, Casal Solleric, Centre Cultural de Felanitx, Teatre Municipal de
Palma, sala de concerts Sonotone i tots els mitjans de comunicació.

Certàmens: realització d’exposicions, concerts i diferents activitats
S’han realitzat un total de 4 exposicions (finals d’Arts Plàstiques, Fotografia, Còmic, Disseny
i Arquitectura), 4 concerts en les finals de Música Jove Contemporània, 2 audicions de
Música per a Joves Intèrprets, una passarel·la de moda, dues jornades de projecció de
vídeo, un acte literari per al Certamen de Literatura i un acte a porta tancada per a Joves
Compositors.
MODALITAT
Pintura i Escultura / Instal·lació
Còmic
Fotografia
Pop-Rock
Noves Tendències
Solistes i Grups Cambra

LLOC
Casal Balaguer
Cercle de Belles Arts
Centre Cultural d’Es Mercadal
Parc Reina Sofia d’Eivissa
Sonotone
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears

Cantautors
Música Ètnica
Vídeo

Parc de la Mar
Parc de la Mar
Casa de Cultura de Felanitx

Literatura
Projecte d'Arquitectura

Conselleria de Benestar Social
Sala d’actes de la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears
Casal Solleric

Joves compositors

Disseny:
- Gràfic
- Hàbitat
- Moda i complements
- Passarel·la Jove
Acte de cloenda i lliurament de premis Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears
Art Jove 2000

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 29.500.000 Pressupost real: 33.500.000
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Àrea:
Cultura i temps lliure
Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment com
col·lectivament

Mesura:

1.4. Intercanvis i promoció de joves artistes, tant a les Illes com a la Península i a
l’estranger
Descripció:
La Conselleria d'Educació i Cultura, mitjançant de la Direcció General de Cultura i el
COFUC, concedeix ajuts a l'activitat exterior a creadors, intèrprets, entitats, associacions i
agents culturals de les Illes Balears, destinats a la dotació de part de les despeses d'estada,
de desplaçament i de transport de materials ocasionades pel fet de la insularitat.
Es destinà una part de la partida (1.500.000 PTA) a possibilitar la mobilitat dels joves que
participaren en el Programa Cultural Art Jove de la Direcció General de Joventut.
Els ajuts es concedeixen segons els criteris següents:
- Segons l'interès cultural de l'activitat.
- Segons si l'activitat es deriva d'un acord d'intercanvi cultural.
- Segons si l'activitat s'emmarca en esdeveniments amb una incidència social i cultural clara.
- Segons si les persones sol·licitants desenvolupin la seva activitat en el marc dels objectius
de la Direcció General de Cultura.
- Segons el grau de rendibilitat econòmica i social de l'activitat.
- Segons la quantia del dèficit previst.
- Segons l'experiència, l'estabilitat i els resultats culturals de la persona sol·licitant.
Persones beneficiàries: creadors, intèrprets, entitats i associacions i agents culturals de les
Illes Balears. Es destinà una part de la partida (1.500.000 PTA) a possibilitar la mobilitat dels
joves que participaren en el Programa Cultural Art Jove de la Direcció General de Joventut.
Dins la convocatòria general cal considerar que és una mesura indirecta.
Termini de presentació de sol·licituds: és obert de gener a octubre de cada any.

Responsable: Direcció General de Cultura
Pressupost real per a 2001: 1.500.000 (*)

(*) Més els joves i les joves que s’han beneficiat de la convocatòria general
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Àrea:
Cultura i temps lliure
Objectiu:
5. Fomentar un canvi positiu d'hàbits i patrons d'ocupació del temps lliure els caps de
setmana

Mesura:
5.1. Ampliació de l'oferta d'oci actual, i desenvolupament d'ofertes esportives, socials
i culturals gratuïtes i autogestionades amb la coordinació i la col·laboració
d’ajuntaments i de consells insulars

Descripció:
Al llarg de 2001 s’ha posat en marxa a Menorca el projecte «Obert fins a la quina hora».
L’associació Giranits es va crear per donar una alternativa al temps d’oci nocturn fent
activitats de tota mena a centres públics. És una associació creada per joves i adreçada a
joves. Giranits —amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca, del Govern de les Illes
Balears i dels ajuntaments de Maó i Ciutadella, que cedeixen les instal·lacions— ha posat en
funcionament el projecte pilot de vuit setmanes i ha ofert activitats alternatives d’oci les nits
del cap de setmana a Menorca.
Els objectius generals del projecte són:
1.
2.
3.
4.

Crear una associació de joves.
Oferir una alternativa d’oci nocturn.
Optimitzar els recursos públics.
Implicar els joves en un projecte de prevenció del consum de drogues i alcohol.

Es dugueren a terme vuit sessions entre els mesos d’octubre i desembre, que es van fer a
Maó i a Ciutadella, on es dugueren a terme activitats de caràcter esportiu, innovadores
(massatges, tatuatges, etc.) i culturals.
A la primera sessió hi assistiren 40 participants, mentre que a la darrera n’hi hagué 256. Per
tant, l’increment de participació va ser del 500%.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 3.000.000 Pressupost real: 2.000.000
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Àrea:
Cultura i temps lliure
Objectiu:
9. Fomentar la creació i l’optimització de les infraestructures públiques juvenils

Mesura
9.1. Ajuts a les administracions locals per rehabilitar o construir infraestructures
públiques destinades a activitats creatives o a iniciatives socials juvenils (casals de
joves, locals d'assaig, etc.)

Descripció:
Regulada per l’Ordre del conseller de Presidència de 3 de desembre de 2001 (BOIB núm.
145, de 4-12-2001), per la qual s’estableix el règim de concessió d’ajudes econòmiques per
a la creació i l’optimització de les infraestructures públiques destinades a activitats creatives
o a iniciatives socials juvenils (casals de joves, locals d'assaig, etc.). S’assigna a aquesta
mesura un pressupost de 25 milions de pessetes l’any 2001 i 75 milions de pessetes entre
els anys 2002 i 2004.
Beneficiaris: Els ajuntaments de les Illes Balears
Termini de presentació d’instàncies corresponents a l’any 2001: finalitzava dia 15 de
desembre de 2001, modificada per l’Ordre del conseller de Presidència de 27 de desembre
de 2001 (BOIB núm. 156, de 31-12-2001), per la qual s’estableix un nou termini
complementari que finalitzava dia 25 de gener de 2002.
L’òrgan competent per instruir les sol·licituds és la Direcció General de Patrimoni i Entitats
Jurídiques de la Conselleria de Presidència.
Nombre de sol·licituds: 36 ajuntaments (en aquests moments està pendent de resolució).

Responsable: Conselleria de Presidència
Pressupost Previst per a 2001: 25.000.000 Pressupost real: 25.000.000

Pla Jove 2001–2004. Informe de seguiment de l’any 2001

42

Àrea:
Cultura i temps lliure
Objectiu:
9. Fomentar la creació i l’optimització de les infraestructures públiques juvenils

Mesura:
9.3. Inversions per millorar les instal·lacions juvenils del Govern

Descripció:
L’any 2001 el Govern de les Illes Balears ha recuperat la gestió de les instal·lacions de
l’alberg i del campament d’Alcúdia. La recuperació de la gestió ha suposat fer inversions
importants.
S’han començat les obres de remodelació de la casa de colònies de Ca n’Arabí, situada al
municipi de Binissalem, i s’ha obert la casa de colònies de Trebalúger, al municipi del
Castell, a Menorca.
Al llarg de 2001 les inversions a les instal·lacions del Govern de les Illes Balears han
suposat 50 milions de pessetes. Aquesta quantitat no inclou els sous de les persones que
formen la brigada de manteniment de la Xarxa d’Instal·lacions de les Illes Balears, que en
gran part són les que varen dur a terme les obres de millora a les instal·lacions.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 89.000.000 Pressupost real: 88.000.000
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Àrea:
Cultura i temps lliure
Objectiu:
9. Fomentar la creació i l’optimització de les infraestructures públiques juvenils

Mesura:
9.4. Construcció d'un alberg juvenil a Palma, un a Menorca, un a Eivissa i un altre a
Formentera

Descripció:
Al llarg de 2001 s’han iniciat les passes per construir els albergs juvenils de Menorca i de
Formentera.
L’alberg de Menorca, després de dur a terme un procés de consulta i participació de tots els
ajuntaments de l’illa, s’ubicarà a la Finca de la Vinyeta, a Ciutadella. Es va treure a concurs
la redacció del projecte i el 2002 es concedirà al guanyador.
L’alberg de Formentera s’ubicarà a Sant Francesc Xavier. El 2001 es va signar el conveni
amb l’Ajuntament i el 2002 ja es disposa del projecte i està pendent l’adjudicació de les
obres.
Cal assenyalar que es va dur a terme l’alberg de Trebalúger, al Castell (Menorca), i s’inicià
Ca n’Arabí, a Binissalem.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 57.000.000 Pressupost real: 25.000.000

Pla Jove 2001–2004. Informe de seguiment de l’any 2001

44

Àrea:
Cultura i temps lliure
Objectiu:
10. Reforçar i prestigiar els coneixements de català entre la població juvenil
Mesures i actuacions:
:
10.1. Organització —amb la col·laboració dels centres escolars— d’activitats extraescolars que valorin els coneixements de català

Descripció:
Es desenvolupen diverses activitats emmarcades en el programa denominat «Jocs de
llengua». Enguany es dugué a terme la sisena edició. El 19 de maig, es dugué a terme una
jornada lúdica a la UIB per estimular el coneixement del català a través del joc. L’activitat
d’Scrabble es desenvolupa als centres escolars respectius.
Persones beneficiàries:
«Jocs de llengua»: estudiants de 3r i 4t d’ESO i de postobligatori de les Balears
Scrabble: estudiants d’ESO i de postobligatori de les Balears
194 jocs de llengua, que reuniren prop de 250 alumnes.
Termini: es desenvolupà del març al desembre de 2001 i es preveu que es desenvolupi fins al 2004.
Pressupost: 3.363.252 PTA
Indicadors d'avaluació: Nombre de centres que desenvolupen activitats: 16 centres de les
Illes Balears. Taxa de cobertura. Nombre d'activitats realitzades.

10.2. Promoció d’activitats en els mitjans audiovisuals que fomentin les valoracions
positives al voltant dels coneixements del català
Descripció:
Es realitzen diversos programes, activitats i edició d’audiovisuals: Programes: Banc de
dades, Llenguardaix, Gent d’Aquí. Edició dels vídeos Gent d’Aquí i Immersió i
desenvolupament del II Encontre d’Audiovisuals a l’Ensenyament Secundari. Es duen a
terme als estudis de Telenova i Canal 4, a Can Torrat d’Alcúdia, centres escolars i
Conservatori.
Persones beneficiàries: població escolar d’ESO i de postobligatori i població general. En
l’Encontre d’Audiovisuals hi participaren 225 alumnes i en el programa Banc de dades, 700
alumnes.
Termini: es desenvolupà del gener al desembre de 2001 i es preveu que continuï fins al 2004.
Pressupost: 59.146.542 PTA

Responsable: Direcció General de Política Lingüística
Pressupost Previst per a 2001: 20.000.000 Pressupost real: 62.509.794
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Àrea:
Educació
Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació i formació

Mesura:
1.1. Desenvolupament d'un programa de treball coordinat amb els serveis municipals,
la Inspecció i els instituts per prevenir el fracàs escolar a l’ESO i als nivells superiors

Descripció:
En els instituts d’educació secundària s’elaboren i s’apliquen els projectes d’intervenció
educativa (PIE), que per al curs 2001–2002 es regulen per l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de dia 27 de juny de 2001 (BOIB núm. 77, de 28-6-2001).
El projecte d’intervenció educativa, incorporat a la programació general anual, ha de ser una
resposta organitzativa del centre a les necessitats educatives de l’alumnat a partir dels
recursos humans i materials de què disposa. Podrà contenir i preveure mesures de les
dimensions següents: amb famílies i alumnes, organitzatives i curriculars, de funció tutorial,
referides a l’agrupament d’alumnes, de convivència, de formació permanent i de relació i
cooperació amb institucions i serveis externs al centre.
És coordinat pel Departament d’Inspecció Educativa (ens faran arribar la memòria
d’inspecció); es fa intervenció personalitzada.
La Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa, que n’és la
responsable, proposa com a indicador d’avaluació el Desenvolupament del programa.

Responsable:Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Mesura sense pressupost (no quantificable)
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Àrea:
Educació
Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació i formació

Mesura:
1.2. Control de l'absentisme. La Conselleria d'Educació i Cultura promourà, amb els
centres docents i les administracions locals, l’eradicació de l'absentisme. Anualment
es publicarà un informe que doni compte del grau d'absentisme detectat i de les
mesures adoptades per combatre'l

Descripció:
S’hi fa feina. Durant el curs 2001–2002 s'han dictat instruccions per als centres educatius,
s’ha elaborat un protocol d’actuació d’absentisme i s'han format comissions en què hi
participen professionals de diferents administracions. No es cobra per assistir-hi i no es pot
quantificar el cost del personal.
La lluita contra l’absentisme s’inicia als centres. Si el cas ho requereix, es comunica a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació, que es posa en contacte amb els serveis socials
del municipi i es treballa amb la família. Normalment s’obté una resposta positiva quan
s’intervé des del centre juntament amb els serveis socials. En els casos extrems i en els que
els alumnes són menors es pot acabar amb la intervenció de la Fiscalia.
La Inspecció elabora els informes que recullen les dades i les actuacions al voltant de
l’absentisme.

Responsables:
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Direcció General d'Ordenació i Innovació
Pressupost Previst per a 2001: 1.000.000

Pressupost real: 1.000.000

És una mesura que es du a terme des dels diferents serveis i que és difícilment
quantificable.
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Àrea:
Educació
Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació i formació

Mesura:
1.4. Desenvolupament de programes de garantia social, incidint en la capacitació
professional dels joves i en un enfocament metodològic fonamentalment pràctic

Descripció:
Els programes de garantia social són accions de caràcter compensatori pel que fa a
persones, grups i àmbits territorials que es trobin en situacions desafavorides i que
desenvolupen els poders públics. Els programes específics de garantia social s’adrecen a
l’alumnat que no assoleix els objectius de l’educació secundària obligatòria amb la finalitat
de proporcionar-los una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se a la
vida activa o continuar estudiant.
Els programes de garantia social s’escapen de l’àmbit purament educatiu i tenen un fort
caràcter interinstitucional. Requereixen, per tant, acords de col·laboració amb entitats,
públiques o privades sense ànim de guany, per dur a terme projectes formatius que
desenvolupin aquests programes.
Les convocatòries es regulen per l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura recollides en el
BOIB 105, d’1-9-2001 i en el BOIB 99, de 18-8-2001, per a ens locals i entitats privades,
respectivament, i en el BOIB 126, de 20-10-2001, que recull les resolucions.
Característiques dels programes de garantia social
Representen el nivell més elemental de formació professional i van destinats a les persones
de 16 a 21 anys que no han obtingut el graduat en secundària, no tenen titulació acadèmica
superior al graduat escolar ni cap titulació professional. Aquests programes tenen com a
objectiu l'adquisició de capacitats que facilitin la incorporació de l'alumnat al mercat laboral
amb un nivell de professionalització elemental. A més, l'alumnat que hagi fet algun d'aquests
programes podrà prosseguir estudis de formació professional específica mitjançant la prova
d'accés a cicles de grau mitjà, en la qual es tendran en compte les qualificacions obtingudes
en el programa. Els programes són constituïts per cinc components formatius: àrea de
formació professional específica, àrea de formació i orientació laborals, àrea de formació
bàsica, activitats complementàries i acció tutorial.
N'hi ha quatre modalitats:
•

•

•

Iniciació professional: són programes que es desenvolupen a centres educatius
públics i privats concertats. Tenen una durada d'un curs escolar (mínim de 990
hores). L'alumnat pot fer pràctiques en empreses de manera voluntària en el tercer
trimestre, amb una durada màxima de 150 hores.
Formació–ocupació: són programes desenvolupats per entitats locals i
associacions empresarials sense ànim de guany. Tenen una durada d'un any com a
mínim o de 1.100 hores. S'organitzen en 6 mesos de formació professional inicial i 6
mesos de formació en alternança (mínim del 50% del treball efectiu).
Tallers professionals: són programes desenvolupats per entitats privades sense
ànim de guany. Tenen una durada mínima de 1.100 hores (onze mesos) amb la
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•

possibilitat de reduir l'horari corresponent a la formació professional específica a
quatre hores en el cas que es faci una feina productiva.
Programes per a alumnat amb necessitats educatives especials: són programes
específics desenvolupats per centres i institucions per a joves discapacitats. Tenen
una durada de dos cursos escolars o 1.800 hores, repartides en dues fases: una fase
polivalent (entre 360 i 540 hores) i una fase específica, que inclou la inserció laboral,
en què les pràctiques formen part de l'àrea de formació específica.

La matrícula de garantia social s’ha incrementat en un 23% l’any 2001. Es va resoldre
concedir ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes de garantia social a 18
entitats privades sense ànim de guany, a associacions empresarials sense ànim de guany, a
centres educatius privats i a 10 entitats locals, que en total sumen 28 programes. S’hi varen
inscriure 353 alumnes.

Responsable: Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Pressupost Previst per a 2001: 382.795.000 Pressupost real: 220.000.000
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Àrea:
Educació
Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació i formació

Mesura:
1.6. Accions pilot adreçades als joves en situacions de risc, sense estudis bàsics

Descripció:
Es treballen problemàtiques concretes i es desenvolupen programes d’intervenció socioeducativa amb conveni amb entitats. Es du a terme formació compartida, s’ofereix formació
general al centre i tallers a les entitats.
S’han signat convenis amb Urban, el GREC i acords amb la Direcció General de Menors,
per a menors de 16 anys dels centres d’Es Pinaret i Es Fusteret.

Responsable: Direcció General d’Ordenació i Innovació
Pressupost Previst per a 2001: 20.000.000 Pressupost real: 20.000.000
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Àrea:
Educació
Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària

Mesura:
3.1. Ampliació de l'oferta d'estudis de la UIB per evitar els costosos i selectius
desplaçaments a universitats de la Península

Descripció:
L’oferta d’estudis de la UIB s’ha ampliat amb tres noves titulacions. Al llarg del curs 2000–
2001 es va posar en marxa enginyeria tècnica industrial i en el curs 2001–2002 fisioteràpia i
filologia anglesa.
Per al curs 2002–2003 es posaran en marxa tres nous estudis: arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica agrícola
(especialitats d’hortofructicultura i jardineria) i mestre
especialista en educació especial.
La Direcció General d’Universitat, que n’és la responsable, proposa com a indicador
d’avaluació l’Ampliació de l’oferta.

Responsable: Direcció General d’Universitat
Pressupost Previst per a 2001: 83.000.000 Pressupost real: 83.000.000
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Àrea:
Educació
Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària

Mesura:
3.4. Increment de l’oferta d’estudis de les extensions universitàries de Menorca i
d’Eivissa i Formentera

Descripció:
L’oferta d’estudis a les extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera s’ha
incrementat en tres noves titulacions. S’hi imparteixen els estudis d’empresarials (tota la
diplomatura) i de magisteri es poden cursar el 2n i 3r cursos de mestre especialista en
educació infantil i el 1r curs de mestre especialista en llengua estrangera.
A títol informatiu es pot assenyalar que les extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa i
Formentera inclouen en la seva oferta d’estudis les diplomatures d’infermeria i turisme.
L’octubre, quan es va dur a terme la reunió de seguiment, la mesura estava en procés de
quantificació.

Responsable: Direcció General d’Universitat
Pressupost Previst per a 2001: 25.000.000 Pressupost real: 20.000.000
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Àrea:
Educació
Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris

Mesura:
5.1. Convocatòria de beques que tenguin en compte la insularitat i que contribueixin a
finançar el transport dels estudiants

Descripció:
Ajudes regulades per la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per al curs 2001–2002
(BOIB núm. 115, de 25-9-2001). Les ajudes convocades tenen com a objectiu compensar
part del cost del transport dels estudiants de les Balears que —atès el fet insular— han de
desplaçar-se i residir fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis
universitaris.
Per a la convocatòria esmentada es destinà un màxim de 93 milions de pessetes.
Es convoquen tres tipus d’ajudes:
1. Ajudes per a desplaçament per a tots els alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera que
han de traslladar-se a Mallorca, si els estudis no es poden cursar a la seva illa:
Alumnes de Menorca i d’Eivissa: 42.000 pessetes / 252,43 euros
Alumnes de Formentera: 47.000 pessetes / 282,48 euros
2. Ajudes per a desplaçament per a tots els alumnes de Formentera que han de traslladarse a Eivissa per cursar estudis a l’extensió de la Universitat de les Illes Balears o a
l’Escola de Turisme: 29.000 pessetes / 174,29 euros
3. Ajudes per a desplaçament per als alumnes que han de traslladar-se a altres comunitats
autònomes si els estudis no es poden cursar a les Illes Balears: fins a 60.000 pessetes /
360,61 euros

Responsable: Direcció General d’Universitat
Pressupost Previst per a 2001: 92.000.000 Pressupost real: 87.000.000
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Àrea:
Educació
Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris

Mesura:
5.2. Crèdits blans per als estudiants universitaris de les Illes

Descripció:
Aquesta mesura no estava prevista per al 2001; s’iniciarà el 2002, però es manté la previsió
pressupostària de 4.000.000 per al període 2002–2004. Per al curs 2001–2002 es destina
1.000.000 pessetes.

Responsable: Direcció General d’Universitat
Pressupost real per a 2001: 1.000.000
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Àrea:
Educació
Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris

Mesura:
5.3. Ajuts per a estudiants que realitzin el programa «Erasmus–Sòcrates»

Descripció:
Regulades per la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es convoquen
ajudes complementàries per als estudiants universitaris de la UIB, beneficiaris del programa
d’acció de la Unió Europea «Erasmus–Sòcrates», per al curs 2001–2002 .
Per situar la formació dels estudiants universitaris de les Illes a un nivell de qualitat semblant
a la de la resta dels països de la Unió Europea i per facilitar-ne la mobilitat entre les distintes
universitats europees, s’ofereixen ajudes complementàries per als estudiants universitaris
balears admesos a la convocatòria del programa «Erasmus–Sòcrates».
Per a aquesta convocatòria es destina un màxim de 6.000.000 pessetes.

Responsable: Direcció General d’Universitat
Pressupost Previst per a 2001: 6.000.000 Pressupost real: 6.000.000
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Àrea:
Educació
Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i beques per a estudiants universitaris

Mesura:
5.4. Ajuts per a associacions d’estudiants universitaris

Descripció:
Regulades per la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es convoquen
ajudes per a les associacions d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per al curs
2001–2002 i es deleguen les corresponents facultats de resolució al director general
d’Universitat (BOIB núm. 120, de 6-10-2001).
1. Les ajudes convocades en aquesta Resolució van adreçades a les associacions
d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears reconegudes legalment i registrades
com a tal, i tenen com a objectiu el finançament d’activitats relacionades amb alguns dels
aspectes següents:
a) Activitats de caràcter científic, cultural i informatiu, així com les de formació i millora de
les condicions d’estudi.
b) Activitats per organitzar i assistir a congressos científics, certàmens i reunions
d’estudiants.
c) Activitats dirigides a fomentar els serveis d’ajut i d’informació als estudiants en temes
acadèmics.
d) Activitats que facilitin informació i que afavoreixin la relació dels estudiants amb el món
del treball i amb el primer lloc de feina.
e) Activitats d’obertura dels universitaris a altres realitats, per fomentar una visió més
àmplia i solidària de la societat.
f) Trobades d’estudiants universitaris sobre temàtiques del seu interès.

2. Les activitats s’han de fer entre l’1 d’octubre de 2001 i el 30 de setembre de 2002.

En la convocatòria d’ajudes per a les associacions d’estudiants per al curs 2000–2001, es
concediren ajudes econòmiques a dues associacions d’estudiants que suposaren 600.000
pessetes i es denegà a una associació una ajuda perquè no estava registrada com a
associació d’estudiants.

Responsable: Direcció General d’Universitat
Pressupost Previst per a 2001: 2.000.000 Pressupost real: 2.000.000
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Àrea:
Esports
Objectiu:
1. Potenciar l'esport per als joves

Mesura:
1.1. Augment dels recursos destinats al programa «L'esport en l'edat escolar»
millorant les prestacions, la informació i la participació dels joves

Descripció:
S’organitzen les finals balears de l’esport escolar conjuntament amb els Consells Insulars,
així com l’assistència dels esportistes als campionats d’Espanya.
A les finals balears de l’esport escolar hi participen infants i joves d’entre 12 i 16 anys, que
corresponen a les categories d’infantil i cadets. Les finals es duen a terme els caps de
setmana entre els mesos de març i juny. S’organitzen 21 finals corresponents a 14 esports.

Responsable: Direcció General d’Esports
Pressupost Previst per a 2001: 15.000.000 Pressupost real: 70.000.000

Pla Jove 2001–2004. Informe de seguiment de l’any 2001

57

Àrea:
Habitatge
Objectiu:
1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent d’accés a
l’habitatge.
Mesura:
1.2. Iniciar la construcció de 270 habitatges de lloguer social per a joves de les Illes Balears

Descripció:
L’Institut Balear de l’Habitatge promou 247 habitatges en règim de lloguer. La decisió del
règim d’ús es pren d’acord amb els ajuntaments, excepte a Palma, on l’ha pres directament
l’IBAVI.
La previsió és la següent:
Promoció
Es Vivero
Es Vivero
Manuel Azaña
Sa Calatrava
Son Gibert
Ciutadella
TOTAL

Nombre d’habitatges
50
22
56
22
72
25
247

El 2001 es van entregar els 50 habitatges al Vivero i era requisit imprescindible no tenir més
de 35 anys. A la resta de les promocions es considera preferent no tenir més de 35 anys.
Depenent del nombre de sol·licituds en cada promoció es reserva un percentatge
d’habitatges destinats a joves menors de 35 anys.

Responsable: Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Pressupost Previst per a 2001: 500.000.000 Pressupost real: 500.000.000

Mesura:
1.3. Establiment d'un sistema d’ajuts econòmics per a l’accés a l’habitatge en règim
de lloguer donant prioritat sempre a les rendes més baixes

Descripció:
S’ha redactat una ordre conjunta entre la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports de regulació i desenvolupament del Pla autonòmic
balear d’ajudes a la promoció i accés a l’habitatge. Està pendent de l’informe del Consell
Consultiu.
Responsables:
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
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Àrea:
Habitatge
Objectiu:

2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i la rehabilitació del primer habitatge i promoure la
compra i la rehabilitació d’habitatges, sobretot pel que fa al que ja es troba construït
(habitatges de segona mà (1))
Mesura:
2.3 Ajudes per adquirir habitatges per a joves d'entre 18 i 35 anys (tant per a nova
construcció de protecció oficial com per a la ja construïda) per part dels diferents nivells de
les administracions públiques.

Descripció:
Ajudes regulades pel Decret 4/2000, de 14 de gener, de regulació d’habitatges de protecció
autonòmica i d’establiment d’ajudes que ha d’atorgar el Govern de les Illes Balears
complementàries al Pla estatal d’habitatges previst en el Reial decret 1186/98, de 12 de
juny.
El capítol I, inclòs en el títol III, regula el tipus d’ajudes i de requisits per obtenir-los. L’article
7 assenyala que, així mateix, aquests préstecs es podran augmentar i complementar amb
un préstec addicional de fins al 20% sempre que facin referència a l’adquisició d’habitatges
ja construïts o de nova construcció subjectes a règim de protecció pública i en ambdós
casos destinats a adquiridors, adjudicataris o promotors per a ús propi de joves menors de
35 anys.
L’article 10 diu que a efectes d’aquest Decret es consideraran joves els adquiridors, els
adjudicataris i els promotors per a ús propi d’habitatges quan l’edat de tots els titulars de
l’immoble estigui compresa entre els 18 i els 35 anys.
L’article 16 afegeix que, quan els adquiridors tenguin edats compreses entre els 18 i els 35
anys (inclosos), el percentatge de subvenció s’augmentarà en un 2% de l’assenyalat, amb
un límit d’1.040.000 pessetes per habitatge.
És interessant també tenir en compte el Decret 76/2000, de 5 de maig de 2000, d’ajudes a la
rehabilitació d’habitatges i declaració d’àrees de rehabilitació integrada a les Illes Balears.
S’han concedit 310 ajudes.

Responsable: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Pressupost Previst per a 2001: 200.000.000 (2) Pressupost real: 47.658.541

(1) La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, en el marc del programa «Pla Habitatge», disposa per a l’any 2001
d’1.000.000.000 pessetes per a l’abonament de subvencions reconegudes en la normativa vigent en matèria d’adquisició i
rehabilitació d’habitatge, que de forma preferent regula el col·lectiu específic de joves menors de 35 anys.
(2) Estimació feta a partir de les dades de l'any 1999. Es concediren més de 230 milions per a l'adquisició d'habitatges de
protecció oficial a joves fins a 35 anys. La quantitat final dependrà de la demanda.
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Àrea:
Habitatge
Objectiu:

2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge i promocionar
la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot pel que fa al que ja es troba construït
(habitatges de segona mà (1) )

Mesura:
2.4. Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

Descripció:
Ajudes regulades pel Decret 76/2000, de 5 de maig de 2000, d’ajudes a la rehabilitació
d’habitatges i declaració d’àrees de rehabilitació integrada a les Illes Balears.
L’article 19, en el títol tercer del Decret referent a l’adquisició d’habitatge per a la seva
immediata rehabilitació, assenyala que els adquirents han de pertànyer a unitats familiars
amb ingressos anuals inferiors a 4.850.000 pessetes.
Quan els adquirents tenguin edats compreses entre 18 i 35 anys (inclosos), el percentatge
de subvenció s’augmentarà en un 2% de l’assenyalat en el paràgraf anterior, amb un límit
màxim d’1.040.000 pessetes per habitatge.
És interessant també tenir en compte el Decret 4/2000, de 14 de gener, de regulació d’habitatges de protecció autonòmica i d’establiment d’ajudes que ha d’atorgar el Govern de les
Illes Balears complementàries al Pla estatal d’habitatges previst en el Reial decret 1186/98,
de 12 de juny.

S’han concedit 135 ajudes.

Responsable: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Pressupost Previst per a 2001: 30.000.000 (2) Pressupost real: 94.733.069

(1) La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge en el marc del programa «Pla Habitatge» disposa per a l’any 2001 de
1.000.000.000 de pessetes per abonar subvencions reconegudes en la normativa vigent en matèria d’adquisició i rehabilitació
d’habitatge, que de forma preferent regula el col·lectiu específic de joves menors de 35 anys.
(2) Estimació feta a partir de les dades de l'any 1999. Es concediren més de 230 milions per a l'adquisició d'habitatges de
protecció oficial a joves fins a 35 anys. La quantitat final dependrà de la demanda.
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Àrea:
Habitatge
Objectiu:
3. Dur a terme mesures d'acció positiva per facilitar la integració social dels col·lectius de
joves més desafavorits dins la nostra societat

Mesura:
3.3. Subvencions per a pisos de transició

Descripció:
Les ajudes són regulades per l’Ordre de la consellera de Benestar Social (BOIB núm. 73, de
19 de juny, de 2001). Les ajudes són de caràcter econòmic per un import de 6.000.000 de
pessetes per finançar el lloguer d’habitatges a entitats sense ànim de lucre que duguin a
terme activitats que promoguin la integració i inserció i de determinats col·lectius.

Les subvencions que es concedeixin s’adrecen a quatre tipus de serveis:
a) Habitatges on hi ha acollides dones en situació de risc i vulnerabilitat.
b) Habitatges on resideixen joves en processos d’emancipació i/ o reinserció social
procedents de centres de reforma i/ o protecció de menors.
c) Habitatges dedicats a persones en processos de reinserció social procedents de
centres de tractament de les drogodependències.
d) Habitatges dedicats a persones en processos de reinserció social.

Responsable: Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Pressupost Previst per a 2001: 3.000.000
Pressupost real: 6.000.000
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Àrea:
Informació i mediació
Objectiu:
2. Potenciar els serveis d'informació jove com a eines descentralitzades i especialitzades en
informació i joves

Mesura:
2.1. Manteniment d'una estructura de centres d'informació d'acord amb les diferents
necessitats de cada illa

Descripció:
La Direcció General de Joventut té adscrit el Centre Balear d’Informació i Documentació per
a la Joventut (CBIDJ), que és el representant de l’Administració autonòmica de les Illes
Balears en les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis que
integren la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove —Xarxa Infojove— és el conjunt d’activitats
d’informació, d’orientació i d’assessorament, dirigides als joves i prestades directament al
públic, promogudes i desenvolupades per entitats públiques o per aquelles entitats privades
sense ànim de lucre, l’objecte de les quals coincideixi amb les accions descrites i que, per
voluntat dels titulars, permeten ser reconegudes i censades oficialment.
La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove estarà integrada per:
a)
b)
c)
d)
e)

el Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut
centres d’informació jove
punts d’informació jove
unitats d’informació jove
assessories per a joves

El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut té, entre altres funcions:
promoure la creació de nous serveis d’informació; prestar assessorament sobre la creació
de nous serveis; promoure la creació i l’avaluació d’espais comuns de la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove; col·laborar amb els serveis d’informació quant a l’aportació de
material de consulta i publicacions, etc.
Funcions del CBIDJ:
A més de coordinar tots els serveis d’informació jove integrats en la Xarxa Infojove, el CBIDJ
té les funcions següents:
a) Representar les Illes Balears en les relacions de col·laboració, coordinació i cooperació
que s’estableixen amb organismes similars de les distintes administracions públiques.
b) Promoure la creació de nous serveis d’informació.
c) Prestar assessorament sobre la creació de nous serveis.
d) Promoure la creació i l’avaluació d’espais comuns de la Xarxa Infojove.
e) Col·laborar amb els serveis d’informació pel que fa a l’aportació de material de consulta i
publicacions.
f) Formar i reciclar el personal informador de l’Administració autonòmica de les Illes
Balears.
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g) Promoure i coordinar, si pertoca, l’edició de publicacions de tipus informatiu que siguin
d’interès per als joves en general.
h) Promoure dins la Xarxa Infojove el desenvolupament de les noves tecnologies
informàtiques i l’aplicació d’aquestes per millorar la qualitat de la informació i la difusió
als joves.
i) Analitzar, estudiar i resoldre les qüestions que afectin els serveis d’informació jove.
j) Cooperar amb les distintes institucions públiques i els organismes, estatals o
internacionals, dedicats a tasques informatives i documentals.
k) Cooperar amb les distintes entitats i associacions que duguin a terme programes
relacionats amb els joves, molt especialment amb els joves més desafavorits.
l) Vetllar pel compliment de les normes aplicables als serveis d’informació jove.

La Direcció General de Joventut té tres oficines d’informació per a joves: una a Mallorca,
una a Eivissa i una a Menorca:
MALLORCA
Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut
C/ de Jeroni Antich, 5
07003 Palma
EIVISSA
Centre d’Informació Jove d’Eivissa
Avinguda d’Espanya, 49, 2
07800 Eivissa
MENORCA
Oficina d’Informació per a Joves de Maó
C/ de Miquel de Verí, 6
07703 Maó

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 37.000.000
Pressupost real: 45.000.000
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Àrea:
Informació i mediació
Objectiu:
2. Potenciar els serveis d'informació jove com a eines descentralitzades i especialitzades en
informació i joves

Mesura:
2.2. Subvencions als serveis i als punts d'informació jove

Descripció:
Ajudes regulada per l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 4 de maig de 2001, per la
qual es convoquen subvencions en matèria de serveis d’informació jove per a l’any 2001.
L’objectiu de l’Ordre és la convocatòria de subvencions en matèria d’informació jove en dues
modalitats:
1. Modalitat A. Per dur a terme les activitats següents, per un import màxim de 10.500.000
pessetes:
a) Activitats derivades del funcionament normal d’un servei d’informació juvenil.
b) Activitats de dinamització de la informació o l’assessorament: edició de suports informatius, publicacions periòdiques, xerrades, pàgines web i qualsevol altra activitat
relacionada directament amb la dinamització de la informació als joves.
c) Creació d’assessories o unitats d’informació sobre temes específics d’interès per a la
joventut.
d) Activitats o projectes de dinamització de la joventut que impliquin la participació de
joves de més d’un municipi.
Beneficiaris: Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis de les Illes Balears que
mantenguin serveis d’informació jove que hagin estat reconeguts com a membres de la
Xarxa Balear de Serveis d’informació Jove.
Nombre de sol·licituds: 33, tres de les quals entraren fora de termini i una no estava
censada oficialment. Per tant, 29 sol·licituds correctes.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 10.500.000
Pressupost real: 10.500.000
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Àrea:
Informació i mediació
Objectiu:
2. Potenciar els serveis d'informació jove com a eines descentralitzades i especialitzades en
informació i joves

Mesura:
2.4. Manteniment de corresponsalies amb entitats socials per a la informació jove

Descripció:
Actualment hi ha corresponsalies a entitats socials i a instituts. Els corresponsals a instituts
són devers 50. El 2001 es dugueren a terme accions de formació per a ells.
El manteniment de les corresponsalies amb entitats socials per a la informació jove
s’articulen mitjançant les ajudes regulades per l’Ordre de la consellera de Benestar Social de
4 de maig de 2001, per la qual es convoquen subvencions en matèria de serveis
d’informació jove per a l’any 2001.
L’objectiu de l’Ordre és la convocatòria de subvencions en matèria d’informació jove en dues
modalitats:
2. Modalitat B. Per a la promoció i el funcionament d’unitats informatives d’integració social.

Beneficiaris: Els beneficiaris de les subvencions per promoure les unitats informatives
d’integració social són les fundacions i les associacions sense ànim de lucre que
desenvolupin processos d’inserció social amb joves i mantenguin en funcionament unitats
d’informació jove, que puguin acreditar el compliment dels requisits per ser reconeguts com
a part de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
A la sol·licitud de subvenció s’ha d’adjuntar un informe sobre les condicions de funcionament
de la unitat d’informació jove, indicant el nombre d’educadors i corresponsals que hi fan
feina.
Nombre de sol·licituds: 11

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 2.000.000
Pressupost real: 1.500.000
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Àrea:
Informació i mediació
Objectiu:
3. Facilitar l'assessorament individualitzat als joves sobre els temes que impliquin una presa
de decisions

Mesura:
3.1. Assessoria jurídica

Descripció:
L'Assessoria Jurídica és un servei d'informació i assessorament jurídic per a joves que
depèn orgànicament de les oficines d'informació juvenil adscrites a la Direcció General de
Joventut de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i que està en
funcionament des del mes de febrer de l’any 2000.
Si bé el servei estava en un principi centralitzat i ubicat a Mallorca, durant l’any 2001 se n’ha
dut a terme la descentralització amb la creació d’una assessoria jurídica a Menorca i una
altra a Eivissa. Aquesta memòria és el reflex de les activitats desenvolupades i/ o
coordinades des de Mallorca.
Els objectius de les assessories jurídiques són:
1.
2.
3.
4.
5.

Informar els joves i les joves sobre els seus drets i els seus deures.
Assessorar-los sobre qualsevol problema juridicolegal que tenguin.
Apropar la justícia al món juvenil.
Ensenyar al jovent a reivindicar els seus drets com a consumidors, administrats, etc.
Mitjançant conferències, taules rodones, xerrades, tríptics, difondre la normativa vigent
en certs àmbits molt concrets relacionats amb problemàtiques específiques dels joves i
de les joves i donar la possibilitat als col·lectius que habitualment han estat relegats de
l'empara legal que manifestin les seves idees, promovent un debat en la societat a fi de
cercar solucions i/ o alternatives socials i legals a la seva situació .
6. En definitiva, l'objectiu primordial d'aquesta assessoria és que el jovent en general —i els
grups més sectorials en particular—, una vegada informats i assessorats sobre els seus
drets i els seus deures i sobre la realitat jurídica actual, no tenguin cap mena de
problema a l'hora de fer valer els seus drets i estiguin formats suficientment per saber-ne
reivindicar l'aplicació, la creació o la modificació.
Finalment, cal fer referència que l’assessorament jurídic que l’ofereixen els Serveis
d’Informació Juvenil: s’ha d’analitzar com un dels recursos de la xarxa d’assessories que
aquells ofereixen (com ara l’assessoria d’habitatge, la d’estudis, la de feina, etc.), que
complementa i és complementat per la feina feta per aquestes altres assessories, que no
disposen d’una vessant jurídica.
Al llarg de l’any 2001, el servei jurídic a Mallorca ha desenvolupat activitats relacionades
amb:
-

Difusió dels drets i els deures de la joventut a través dels mitjans de comunicació
Difusió dels drets i els deures de sectors específics de la joventut
Creació i recopilació de materials de consulta sobre temes jurídics d’interès per als
usuaris i les usuàries d’Infojove
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-

Comunicació i col·laboració amb altres sectors de l’Administració i/ o amb entitats
socials
Formació i informació d’informadors juvenils

Consultes al servei d'assessorament jurídic per a joves a Mallorca:
Nombre d'usuaris: 334. El nombre de consultes i d’usuaris s’ha quadruplicat amb relació a
l’any anterior.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 3.500.000
Pressupost real: 6.500.000
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Àrea:
Informació i mediació
Objectiu:
3. Facilitar l'assessorament individualitzat als joves sobre els temes que impliquin una presa
de decisions

Mesura:
3.2. Assessoria d'estudis i formació

Descripció:
La informació que es proporciona és la del Centre Balear d’Informació i Documentació per a
la Joventut.
Nombre total d’usuaris de l’any 2001: 3.038
Les actuacions que desenvolupa l’àrea d’estudis del Centre Balear d’Informació i
Documentació per a la Joventut s’emmarca en quatre grans objectius:
1.
2.
3.
4.

Informar i orientar
Ampliar, millorar i actualitzar la informació
Col·laborar amb el Centre coordinador
Arribar a tothom

OBJECTIU: INFORMAR I ORIENTAR

•

Accions realitzades:

1. Guia d’ensenyança no reglada a les Illes Balears
2. Consolidar els contactes, informar i assessorar els orientadors
L’objectiu de treballar amb els centres educatius i sobretot amb els orientadors dels IES i
CEPA. Els orientadors han ensenyat al jove a emprar i a conèixer els serveis d'informació
jove amb una sèrie de visites als centres.
3. Programa «Eurodesk»
«Eurodesk» és un servei que difon informació sobre iniciatives i programes de la Unió
Europea relacionats amb l’educació, la formació i la joventut. Està implantat a 18 països. El
servei ofereix:
-

-

Atenció telefònica, personal i correu electrònic a la demanda informativa dels joves i dels
que treballen en el camp de la joventut, en els àmbits estatal, autonòmic i local.
Servei FirstClass, correu en què participen tots els països membres del programa per
intercanviar informació, fer recerca de socis i oportunitats de feina i intercanviar projectes
i adreces sobre estudis i beques.
Difusió del butlletí d’informació mensual d’«Eurodesk» a tota la llista de distribució.

4. Col·laboració amb les pàgines web d’Arc46 i amb Educaweb.
Articles sobre temes educatius i elaboració d’informació.
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5. Subcomissió mixta amb Portugal (l’Institut Portuguès de la Joventut i la Direcció
General de Joventut): visita de tres tècnics d’informació jove de Lisboa, Santarém i Castelo
Branco, del 16 al 21 d’octubre de 2001 (programa i memòria adjunts).

OBJECTIU: AMPLIAR, MILLORAR I ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ

•

Accions realitzades:
-

-

-

Recopilació d’informació sobre diferents estudis d’ensenyament no reglat a les Illes
Balears.
Elaboració de llistes sobre ensenyança no reglada d'acadèmies i centres a les Illes
Balears, classificació per temes i àrees per poder tenir una llista actualitzada i facilitar
la informació a l’usuari amb una carpeta d’autoconsulta.
Carpeta d'informació general sobre la preinscripció universitària, de preinscripció de
secundària i formació professional a les Illes Balears, Catalunya i País Valencià.
Col·legis majors i residències universitàries: recull de documentació i directori sobre
cada allotjament, elaborat per comunitats autònomes (carpeta d'autoconsulta).
Assistència a la I Fira de Formació Professional de les Illes Balears (Direcció General
de Formació Professional de la Conselleria d’Educació i Cultura). Febrer de 2001.
Assistència al Saló de l’Estudiant a Barcelona (Departament d’Ensenyament) del 23
al 24 de març de 2001. Com cada any, el Saló és una manifestació oberta i
interactiva on s’informa i s’orienta els estudiants, els pares i les mares i els
professionals de l’ensenyament. Assistir-hi implica estar present en una de les majors
manifestacions educatives que es duen a terme a Europa. Tercer Saló de
l'Ensenyament de Tercer Cicle, dedicat als joves que han acabat els estudis
universitaris i volen continuar.
Introducció de nous enllaços d'interès a Infojove sobre beques, salut i portals
educatius.
Elaboració de carpetes (tipus arxiu de revistes d’autoconsulta) amb material
informatiu sobre les universitats espanyoles per facilitar la informació a l’usuari.
Nous apartats a la web d’Infojove: Guia d’ensenyança no reglada, idiomes i estudiar
a l’estranger.
Introducció de noves dades d’informació al web sobre temes educatius en general
(informació especial sobre la LOU).
Reunió de la coordinadora amb els centres d’informació jove de les Illes Balears (30
d’octubre de 2001).
Primeres Jornades de Consum Sostenible (Direcció General de Joventut, Pla Jove,
Direcció General de Consum). 30 de novembre de 2001.

OBJECTIU: COL·LABORAR AMB EL CENTRE COORDINADOR

•

Accions realitzades:
- Participació en els continguts que fan referència a educació del Pla Jove 2001–2004.
- II Jornades d’Informació Jove (maig de 2001).
- Assistència a una reunió d’avaluació amb la responsable del Pla Jove, Assumpta
Mas, i la Conselleria d’Educació i Cultura.
- Elaboració de material dedicat a temes d’educació per als centres i punts
d’informació jove.
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-

Col·laborar en la redacció de l’apartat «Aprendre» de la Guia de vacances 2001 i en
la Revista JA en temes d’estudis i educació.
Col·laboració en la Revista JA (número del mes novembre de 2001) amb l’article
«Ensenyança no reglada a les Illes Balears».
Col·laboració amb els informadors juvenils per crear carpetes noves d'autoconsulta
sobre educació i estudis.
Llista de distribució i correu electrònic, un dels millors mitjans de comunicació que
tenim per enviar i rebre informació entre la xarxa d'informació jove.

Missatges enviats a la llista de distribució
Missatges enviant informació sobre «Eurodesk»
Missatges d’usuaris demanant informació
Missatges enviats sobre ensenyança no reglada
Total

163
100
96
173
532

OBJECTIU: ARRIBAR A TOTHOM

•

Accions realitzades:

-

S’ha informat els col·lectius de joves estudiants d'iniciació professional i batxillerat,
acompanyats per l'orientador, interessats per temes educatius i sortides professionals.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 3.500.000
Pressupost real: 3.500.000

Pla Jove 2001–2004. Informe de seguiment de l’any 2001

70

Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l'assessorament individualitzat als joves sobre els temes que impliquin una presa
de decisions

Mesura:
3.3. Assessoria laboral

Descripció:
La informació que es proporciona és la del Centre Balear d’Informació i Documentació per a
la Joventut.

OBJECTIU: INFORMAR I FACILITAR LA INSERCIÓ DELS JOVES EN EL MÓN LABORAL I
ASSESSORAMENT SOBRE FEINA
ACCIONS REALITZADES:
Nombre de demandes generals
Nombre de demandes de feina a l’estranger

1.810
1.270

NOMBRE TOTAL DE DEMANDES A L’ÀREA DE TREBALL (2001)

3.080

Borsa de Treball
−
−
−
−

Nombre total de sol·licitants de la Borsa de Treball:
Nombre de col·locacions directes:
Nombre d’ofertes de feina que ha tramitat la Borsa de Treball:
Procedència de les ofertes:
Empreses privades
Empreses públiques o institucions
Altres borses de treball
Empreses de selecció de personal

985
90
152
134
4
4
10

El nombre de persones que han trobat feina amb la Borsa de Treball va augmentant cada
any de manera significativa, amb una mitjana de 7 col·locacions mensuals.
S’ha cobert més d’un 60% de les ofertes que han arribat a la Borsa.
El nombre de joves inscrits en la Borsa de Treball augmenta molt significativament a mesura
que els joves i la població en general coneixen els serveis que ofereix. S'ha de tenir en
compte que la Borsa de Treball és, en l’àmbit insular, l’única que accepta candidats sense
cap límit d’edat, ni de residència o empadronament (és a dir, s'accepten candidatures de tot
l'estat espanyol i fins i tot de l'estranger). Això també explica l'alt nombre d'inscrits, que
contrasta amb el baix nombre de col·locacions, circumstància causada pel fet que és difícil
trobar feina a les Illes si no s'hi resideix.
Igualment el nombre d’ofertes de feina ha estat molt important, així com la procedència: el
90% d'empreses privades directament i la resta provenen d’altres borses de treball o
d’empreses de selecció de personal.
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Assessorament sobre feina
És un servei de l’Àrea de Treball molt utilitzat pels joves a causa de la gratuïtat i per la
relació propera amb la informadora. Ofereix informació sobre tipus de contractes, salaris i
nòmines, convenis col·lectius, etc.
El nombre total de demandes d’aquesta assessoria ha estat de 42 l’any 2001.
Feina a l’estranger
L’assessorament sobre feina a l’estranger és cada dia més demandat, ja que el coneixement
d’idiomes i l’experiència de viure un temps a l’estranger són constants molt marcats en tots
els joves.
Podem destacar que dins aquesta àrea hi ha un mínim de tres demandes diàries. Això du a
augmentar constantment la informació: per Internet, amb guies especialitzades, etc.
Nombre de demandes de l’any 2001: 1.270

OBJECTIU: AMPLIAR, MILLORAR I ACTUALITZAR LA INFORMACIÓ
ACCIONS REALITZADES:
Ampliació de l’Àrea de Treball amb:
-

Introducció d’informació actualitzada sobre les ofertes de feina de la Borsa a la pàgina
web d’Infojove
Dues carpetes sobre cursos de formació ocupacional, en col·laboració amb el
Departament d’Informació de la Conselleria de Treball

Participació en el grup de treball sobre prevenció de riscs laborals per a joves, immigrants i
dones, organitzat per la Conselleria de Treball i Formació (octubre de 2001).

OBJECTIU: COL·LABORAR AMB EL CENTRE COORDINADOR
ACCIONS REALITZADES:
Tramesa periòdica de les ofertes de feina als serveis d'informació jove mitjançant la llista de
distribució i la pàgina web.
Tramesa periòdica d’informació general de l’Àrea de Treball.
Muntatge bàsic de l’Àrea de Treball i de la Borsa de Treball a les oficines i als punts que ho
han sol·licitat: Manacor.
Col·laboració amb les assessories jurídiques de Menorca i Eivissa.
Elaboració i redacció de l’apartat «Treballar» de la Guia de Vacances 2001. Abril.
Seguiment del projecte d’unitats informatives en entitats que treballen amb joves amb
dificultats d’inserció sociolaboral.
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OBJECTIU: ARRIBAR A TOTHOM
ACCIONS REALITZADES:
-

Difusió del servei al programa setmanal de Ràdio Jove.
Xerrades i sessions informatives sobre l’Àrea de Treball a:
•
•

-

Alumnes de garantia social de Sant Josep Obrer (2 grups, setembre de 2001).
Alumnes dels cursos de formació ocupacional (Coop. Jovent, maig de 2001).

Intermediació entre els joves i els centres de formació ocupacional per cercar els cursos
adaptats a les necessitats dels primers.
Tramesa periòdica —a través de la llista de distribució i la pàgina web— de les ofertes
de feina vigents i els cursos de formació ocupacional a través de la llista de distribució.
En l’objectiu «Arribar a tothom» s’ha fet una passa molt important, ja que des de l’Àrea
de Treball s’està participant activament en el projecte d’unitats informatives per a entitats
que treballen amb joves amb dificultats d’inserció. Aquesta col·laboració consisteix a
posar a l’abast d’aquest col·lectiu de joves tot el que se’ls pot oferir en matèria de
recerca de feina i millora de la formació.

ACTIVITATS EN L’ÀMBIT ESTATAL
Intercanvi sobre inserció laboral de joves amb el Govern d’Aragó.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 3.500.000
Pressupost real: 3.500.000
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Àrea:
Informació i mediació
Objectiu:
3. Facilitar l'assessorament individualitzat als joves sobre els temes que impliquin una presa
de decisions

Mesura:
3.4. Assessoria d'autoocupació

Descripció:
La informació que es proporciona és la del Centre Balear d’Informació i Documentació per a
la Joventut.

Nombre d'usuaris atesos: 92

OBJECTIU: INFORMAR I ORIENTAR ELS JOVES QUE ACUDEIXEN AL CENTRE
Manteniment i actualització de les quatre carpetes que contenen tota la informació que
necessita saber el jove que ve al centre per posar en marxa el seu propi negoci. La
informació que s’hi pot trobar va des de com elaborar un pla d'empresa fins a les ajudes de
què disposa.
Assistència a les III Jornades de Dinamització de l'Autoocupació, que tenien com a títol
«Negocis amb futur» i estaven organitzades per l’associació Joves Empresaris de Balears i
l’Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF). Aquestes jornades varen tenir
lloc els dies 10 i 11 d'octubre de 2001 al Centre Cultural “Sa Nostra” i les ponències varen
ser les següents:
Ponència a la jornada «Joves i cooperativisme». Aquesta jornada va ser organitzada per
cooperatives de treball, Unió de les Illes Balears i patrocinada per la Direcció General de
Joventut i la Direcció General de Treball i Salut Laboral, amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Felanitx, i es va dur a terme el dissabte 24 de març. Es va participar com a ponent a la
taula rodona que duia per títol «El paper de les institucions i organitzacions socials en el
foment del cooperativisme en l'àmbit de la joventut a les Illes Balears».
Recopilació de les noves ajudes elaborades per la Conselleria de Treball i Formació i que es
publicaren en el BOIB núm. 58, de 15 de maig de 2001, que són les següents:
•
•

ajuts públics per promoure l'ocupació autònoma
ajuts públics per fomentar l'economia social

Actualització de la part d'autoocupació que hi ha dins la pàgina web d’Infojove
També s'ha participat en programes de Ràdio Jove amb la finalitat de donar a conèixer al
jove l'àrea i els seus continguts.
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OBJECTIU: COL·LABORAR AMB EL CENTRE COORDINADOR
Com a principal projecte s'ha duit a terme una renovació total de la pàgina web.
Es va assistir a la reunió sobre el Buscador Joven, que es va fer el 24 de setembre de 2001
a l'INJUVE.
S'han anat introduint dades dins el Buscador Joven, projecte comú de diferents comunitats
autònomes per proporcionar una eina comuna a tots els serveis d'informació jove.
Es va assistir a la reunió del centre coordinador amb els responsables dels centres de la
xarxa Infojove. Aquesta reunió es va fer el 30 d'octubre de 2001 a la seu de la Conselleria de
Benestar Social.
Participació a les II Jornades d'Informadors Joves celebrades a l'alberg de la Platja de
Palma durant els dies 16, 17 i 18 de maig de 2001.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 2.500.000
Pressupost real: 3.500.000
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Àrea:
Informació i mediació
Objectiu:
3. Facilitar l'assessorament individualitzat als joves sobre els temes que impliquin una presa
de decisions

Mesura:
3.5. Assessoria d'habitatge

Descripció:
La informació que es proporciona és la del Centre Balear d’Informació i Documentació per a
la Joventut.

OBJECTIU GENERAL
L’Àrea d’Habitatge del Centre Balear d’Informació Jove té com a objectiu general promoure
l'accés dels joves a l’habitatge per facilitar el procés cap a la seva autonomia personal i la
seva inserció social i facilitar les necessitats derivades de la formació dels joves estudiants
de les Balears.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Potenciar el lloguer com a primera opció d’accés dels joves a l’habitatge en el seu procés
d’autonomia personal.
2. Facilitar l’accés dels joves a les diferents subvencions per comprar un primer habitatge i
per a la seva possible rehabilitació (en el cas d’habitatge de segona mà).
3. Donar una resposta ràpida i eficaç a tots els estudiants desplaçats d’altres illes (i de la
part forana, en el cas de Mallorca) que es troben amb dificultats a l’hora de trobar un
allotjament.
4. Facilitar la integració social de tots els col·lectius més desafavorits de la nostra societat
(joves d’integració social, discapacitats i immigrants).

ACCIONS REALITZADES
1. Atenció directa i personalitzada als usuaris del servei, donant informació sobre tots els
aspectes relacionats amb l’habitatge: primers passos per llogar o comprar el primer
habitatge; finançament; possibilitat d’accedir a ajudes i subvencions per comprar el
primer habitatge i per a la seva rehabilitació; oferta pública d’habitatge per part de les
administracions autonòmica i local, tant en règim de compra com en règim de lloguer.
2. Manteniment de contactes amb altres serveis i borses d’habitatge: Borsa Habitatge Jove
de l’Ajuntament de Palma, Borsa d’Habitatge de la Universitat de les Illes Balears,
programa «Viure i Conviure», de la Fundació Viure i Conviure.
3. Informar els estudiants residents a Menorca, a Eivissa i a Formentera de les possibilitats
d’allotjament a Mallorca al llarg del curs escolar (amb la col·laboració de la Borsa
d’Habitatge Jove de la Universitat de les Illes Balears).
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4. Estructuració i actualització permanent de la pàgina web d’Infojove
(http://infojove.caib.es), que té els continguts següents:
•
•
•
•
•
•
•

Com llogar una casa: consells per llogar un habitatge, el contracte, la renda,
conservació i obres, extinció del contracte, etc.
Passos per comprar una casa: primers passos, tràmits abans de la compra, el
contracte de compravenda, etc.
Finançament de l’habitatge: què és un préstec hipotecari, sol·licitud d’informació i
oferta vinculant, deduccions fiscals, etc.
Pla Habitatge 1998–2001: subvencions per a la compra d’habitatge de protecció
oficial i subvencions per a la compra d’habitatge ja construït.
Directori: recull de totes aquelles entitats (públiques i privades) relacionades.
Enllaços: recull d’enllaços interessants.
Borsa d’Habitatge Jove: punt de trobada entre ofertes i demandes (lloguer de pisos o
lloguer d’habitacions a pisos compartits) mitjançant un formulari senzill. Amb la Borsa
d’Habitatge Jove s’estableix un sistema vàlid de trobada entre els joves i els
propietaris per flexibilitzar les condicions dels arrendaments i reduir o eliminar els
costs habituals d’intermediació. La Borsa d’Habitatge Jove ha rebut el nombre
d’usuaris següent:

Demandes:
•
Compartir:
•
Lloguer:

139 sol·licituds
62 sol·licituds

Ofertes:
•
Compartir:
•
Lloguer:

82 sol·licituds
12 sol·licituds

5. Facilitar la integració social de tots els col·lectius més desafavorits dins la nostra societat
(joves d’integració social, discapacitats, immigrants).

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 3.500.000
Pressupost real: 3.500.000
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació
Objectiu:
4. Potenciar l'associacionisme i la promoció de l'associacionisme juvenil

Mesura:
4.4. Ajuts a les associacions juvenils perquè puguin realitzar les seves pròpies
activitats.

Descripció:
Regulada per Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es convoquen les
subvencions que en matèria de joventut, integració social d'infants i joves i promoció del
voluntariat atorga la Conselleria de Benestar Social corresponent a l'exercici pressupostari
de l'any 2001 (BOIB núm. 26, d’1-3-2001)
La modalitat de joventut s’adreça a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a
la joventut. S’han concedit ajudes a 93 entitats sol·licitants que suposen el desenvolupament
de 170 projectes.
Termini: del 2-3-2001 fins a 15-5-2001

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 37.000.000
Pressupost real: 30.980.953
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Àrea:
Salut
Objectiu:
4. Fomentar un comportament sexual més segur.

Mesura:
4.2. Campanyes específiques dirigides a dones joves sobre relacions sexuals
segures.

Descripció:
L’Institut Balear de la Dona disposa d’un servei gratuït d’informació sexual, servei Infosex, es
poden dur a terme consultes per telèfon al número 901 500 101 o per correu electrònic al
l’adreça: infosex@terra.es
Des de juliol de 2001, el servei d’Infosex, que es dirigeix a tota la població de les Illes Balear
rebé les següent telefonades, en la franja fins a 40 anys:
EDAT
13-20
21-30
31-40

NOMBRE DE TELEFONADES
10
13
9

Per altra banda, s’inicià la formació de tècnics en educació afectiu-sexual: es dugué a terme
un curs de formació de primer nivell, per a monitors i monitores, de 180 hores. El feren un
total de 24 persones: 19 de Mallorca, 4 de Menorca i 1 d’Eivissa.

Responsable: Institut Balear de la Dona
Pressupost Previst per a 2001: 10.650.000

Pressupost real: 10.650.000
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Àrea:
Salut
Objectiu:
10. Col·laborar amb el Pla Autonòmic de Drogues

Mesura:
10.1. Contribució a la implantació i coordinació de la xarxa de prevenció i d'atenció a
les toxicomanies.

Descripció:
L’any 2001 es posà en marxa el Programa de Prevenció del Consum de Drogues amb joves
a les Illes Balears, de la gestió del qual se n’encarrega l’Institut de Reinserció Social.
El programa d’intervenció en prevenció del consum de drogues du a terme accions
adreçades a grups de població considerats de risc i a grups d’alt risc.
Els destinataris d’aquesta iniciativa són els joves de les Illes Balears entre 14 i 29 anys,
donant prioritat als que pertanyen a grups de risc: grups de població que per circumstàncies
personals, sociofamiliars, ambientals, augmenta la seva predisposició per l’ús de drogues; i
a grups de població considerats de risc molt alt, grups que ja han iniciat el consum habitual
de drogues o que no ho han fet però que compleixen les circumstàncies de risc perquè
aquesta conducta es desenvolupi.
El programa es desplega en quatre projectes:
1. Prevenció mitjançant la informació i la sensibilització a través de les noves tecnologies
que els joves coneixen i utilitzen actualment. Disseny i manteniment d’una pàgina web,
www.clubdenit.com. Crear un espai interactiu on els joves puguin plantejar els seus
dubtes i interessos i fer suggeriments.
2. Elaboració i difusió d’informació per reduir els danys produïts pel consum de drogues
recreatives i sobre el consum responsable.
3. Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves en situació de risc i alt risc,
individualment i en grup. Realització de tallers: informació, sensibilització i formació per a
la mediació entre iguals.
4. Informació i suport per a les famílies dels joves destinataris del programa.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 60.000.000
Pressupost real: 22.000.000
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Àrea:
Salut
Objectiu:
12. Promoure conductes de reducció del consum d'alcohol, tabac i altres drogues

Mesura:
12.1. Promoció del compliment de la legislació sobre la venda i publicitat d'alcohol i
tabac a menors.

Descripció:
Al llarg de 2001 s’ha elaborat l’esborrany de la Llei sobre drogues, que en aquests moments
es troba en tramitació.
La Llei defineix les línies bàsiques d’actuació, assigna les responsabilitats de les distintes
administracions, tenint en compte les respectives competències, i estableix els mecanismes
de coordinació i de la participació social.
Entre altres mesures de prevenció i protecció de la salut, aquesta llei contempla:
1. Elevar l’edat de venda de begudes alcohòliques i tabac als 18 anys, d’acord amb les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i la tendència general de les altres
comunitats autònomes. És possible que hi hagi infraccions, però ja s’ha comprovat que
aquesta mesura repercuteix en una elevació de la mitjana d’edat d’inici, amb els
conseqüents beneficis sobre la salut de la comunitat.
2. Mesures de limitació de la publicitat i de les activitats de promoció de begudes
alcohòliques i tabac:
−
−
−
−

Prohibir la publicitat en determinats llocs, com els espais relacionats amb els serveis
de salut, socials i educatius, i en els espais destinats als menors.
Evitar missatges que relacionin el consum de begudes alcohòliques amb la millora de
les capacitats de la persona o amb l’èxit social.
Prohibir els missatges publicitaris dirigits a menors.
Prohibir activitats de promoció que signifiquin una incitació a un major consum
(principalment els concursos de beguda, donar dues consumicions pel preu d’una,
una copa per cada assignatura suspesa, etc.)

3. Mesures de limitació dels horaris i llocs de venda i consum de begudes alcohòliques i de
tabac:
−

−

Prohibir la venda i el consum en llocs determinats, com els espais relacionats amb
els serveis de salut, socials, educatius i esportius, i en els espais destinats als
menors.
El consum a la via pública no queda prohibit, llevat dels llocs i els horaris en què el
ajuntaments ho considerin pertinent per raons d’higiene, ordre públic o conservació
del mobiliari urbà. Entenem que els problemes del consum a la via pública són
principalment problemes d’ordre, renous, brutor i vandalisme que ja estan plenament
prevists en les atribucions municipals. Una prohibició genèrica és jurídicament
discutible, podria donar lloc a situacions absurdes i la vigilància i l’aplicació són
inviables.
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A més, també està pendent d’aprovació el Pla d’actuació sobre el tabac i el Pla d’actuacions
sobre drogodependències.

Responsable: Direcció General de Salut Pública i Participació
Pressupost Previst per a 2001: 4.000.000
Pressupost real: 10.500.000

* En tramitació la Llei, i pendents d’aprovació el Pla d’actuació sobre el tabac i el Pla
d’actuació sobre drogodependències. Per tant en aquests moments la mesura no és
quantificable.
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Àrea:
Salut
Objectiu:
13. Facilitar la inserció dels joves consumidors de drogues
Mesura:
13.1. Ajuts als centres d'acollida de joves en tractament per problemes familiars o per
manca greu de recursos.

Descripció:
Al 2001 es continuà donant suport al programa :Projecte Jove: Educant per un futur millor,
desenvolupat per la Fundació Projecte Jove i que pretén donar una resposta ferma al
problema de les toxicomanies entre els joves de les Illes Balears, s’hagin vist involucrats
dins el món de la droga, estiguin en situació de risc, o simplement s’hagi de fer una feina
d’educació per evitar futurs consums de drogues.
Els principals destinataris del programa són:
Els joves que estan realitzant el Programa Educatiu a Projecte Jove, ja siguin joves
en situació de risc o consumidors habituals de drogues.
Els mediadors socials, persones que fan feina dins el món associatiu juvenil, oferint la
formació adient per actuar davant els casos concrets que es puguin trobar en el
desenvolupament de les seves tasques.

-

El projecte es desenvolupa en els programes següents:
1. Programa per a joves i associacions juvenils: que pretén donar informació i
sensibilització, que provoqui la reflexió en el públic en general sobre el tema de les
drogodependències. Es desenvolupa amb seminaris de formació, servei
d’assessorament i material didàctic.
2. Programa educatiu i de tractament: que ofereix distintes modalitats d’intervenció per
respondre a les diferents realitats dels joves:
-

-

-

Programa 1: assistència dos o tres dies la setmana: pensat per possibilitar
l’assistència al centre, combinant-la amb les activitats formatives i/ o laborals del
jove.
Programa 2: assistència diària, en règim ambulatori per a joves que passen gran part
del dia sols a casa o al carrer, sense cap ocupació concreta, ja sigui perquè no fan
feina o no estudien.
Programa 3: residencial, per a joves que necessiten un règim d’internament per
causes judicials o perquè la família no se’n pot fer càrrec.

3. Programa d’oci i temps lliure: possibilita donar resposta, fora de l’estructura del centre
educatiu, amb el suport de les diverses associacions juvenils, a diferents circumstàncies
de joves que han passat pel centre o no o que són familiars i que volen seguir tenint un
lligam amb el centre.

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 6.000.000
Pressupost real: 6.000.000
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Àrea:
Salut
Objectiu:
14. Promoure campanyes per prevenir els accidents de trànsit.

Mesura:
14.1. Campanyes per informar sobre els accidents de trànsit i les seves causes

Descripció:
La Direcció General d’Interior ha dut a terme una campanya de sensibilització per prevenir
els accidents de trànsit i les seves causes. La campanya constà de falques radiofòniques i
anuncis a la televisió. De la companya general una part anava adreçada al col·lectiu de
joves i incidia en l’ús del casc, el consum d’alcohol, el fenomen del botellón i la velocitat.
A més, cal ressenyar que la Conselleria de Benestar Social, a través de l’Institut Balear
d’Afers Socials (IBAS) i la Direcció General de Joventut, ha dut a terme una campanya
d’informació i conscienciació amb el nom «Massa jove per canviar de vehicle». S’han editat
díptics, pòsters i s’han publicat anuncis a la premsa escrita i falques de ràdio. La campanya
informa d’algunes possibles conseqüències dels accidents i quines mesures es poden
prendre per evitar-les. La difusió de la campanya s’ha fet comptant amb els distints serveis
de l’IBAS i amb la xarxa de serveis d’informació jove, entre d’altres.

Responsables
Direcció General d'Interior
Direcció General d'Obres Públiques i Transports
Direcció General de Joventut
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)

Pressupost Previst per a 2001
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Pressupost real:
5.767.702
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Àrea:
Serveis socials
Objectiu:
2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de necessitat

Mesura:
2.2. Aplicació de les mesures i de les actuacions judicials amb joves que han comès
delictes: treballs en benefici de la comunitat, llibertat vigilada, mediacions i
conciliacions, internaments.

Descripció:
La Direcció General de Menors té tres grans línies o àrees de treball: 1) àrea de treball al
camp de la prevenció, 2) àrea de menors infractors i 3) àrea de família.
Dins l’àrea de menors infractors es recull l’aplicació de les mesures de medi obert, fruit de la
Llei orgànica 5/200, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Es du a terme
mitjançant l’Equip d’Educadors de Medi Obert (EMO) i suposa:
-

Coordinar els projectes educatius per al compliment de les mesures dels menors amb
les institucions relacionades amb el procés de reinserció social dels menors.
Dur a terme l’execució real de les mesures dictades pel jutge de menors amb relació a
la nova llei.
Consolidar els equips territorials dels educadors de medi obert.

El programa s’adreça a joves de 14 a 18 anys.
Les mesures de medi obert que la Llei assenyala, quan no cal internament, en règim
semiobert o tancat són:
llibertat vigilada
prestació de beneficis a la comunitat
assistència a centre de dia per fer tasques socioeducatives
tractament ambulatori tant de caràcter psicològic o psiquiàtric, com de desintoxicació.
- tasques socioeducatives
- convivència amb persona, família o grup educatiu
- a més de la conciliació/reparació, atenent l’art. 19 de la Llei.
-

Convenis i acords per al desenvolupament del Programa:
Es duen a terme convenis amb institucions, entitats i associacions per a la coordinació dels
projectes educatius per al compliment de les mesures dels menors. Hi ha convenis amb els
ajuntaments següents: Alaró, Alcúdia, Andratx, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell,
Llucmajor, Muro, Porreres, Santa Maria, Valldemossa, Inca, Calvià, Palma, Manacor, Artà,
Son Servera, Pollença (Mallorca); Ciutadella, el Castell, el Migjorn Gran, Maó, Sant Lluís
(Menorca); Eivissa, Santa Eulàlia del Riu (Eivissa). Convenis amb les entitats AFIRE Sport,
Amics dels Parcs, Fundació Miguel Mir (INCA) i Fundació Deixalles.
Es manté el conveni signat amb la Conselleria d’Educació i Cultura, que permet dur a terme
el programa de prevenció i abordatge del conflicte juvenil; escolarització dels joves amb
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mesures judicials. Col·laboració amb els instituts i centres de secundària; i activitats a aules
taller per a menors d’entre 14 i 16 anys. Programa complementari d’intervenció
socioeducativa (PICS).
Acords amb tots els ajuntaments on els menors compleixen mesures judicials i/ o hi
resideixen (38 ajuntaments col·laboradors).
46 entitats col·laboren amb la Direcció General de Menors en l’execució de les mesures
judicials en medi obert.
S’han atès un total de 403 menors, cosa que ha suposat 502 mesures.
Termini: al llarg de l'any 2001

Responsable: Direcció General de Menors
Pressupost Previst per a 2001: 20.000.000

Pressupost real: 123.889.514
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Àrea:
Serveis socials
Objectiu:
2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de necessitat

Mesura:
2.3. Ajuts per a projectes d'integració social de joves.

Descripció:
Regulada per l’Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es convoquen les
subvencions que en matèria de joventut, integració social d'infants i joves i promoció del
voluntariat atorga la Conselleria de Benestar Social corresponent a l'exercici pressupostari
de l'any 2001 (BOIB núm. 26, d’1-3-2001).
La modalitat d’integració social d’infants i joves s’adreça a entitats sense finalitat de lucre
que treballin dins el camp de la integració social. S’han concedit ajudes a 37 entitats
sol·licitants, cosa que suposa el desenvolupament de 53 projectes.
Termini: del 2-3-2001 fins al 15-5-2001

Responsable: Direcció General de Joventut
Pressupost Previst per a 2001: 18.000.000
Pressupost real: 17.999.800
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Àrea:
Serveis socials
Objectiu:
3. Facilitar la integració plena i la normalització dels joves amb discapacitats

Mesura:
3.1. Programa d'assessorament i formació de monitors de temps lliure per facilitar la
integració de joves amb discapacitats en activitats normalitzades.

Descripció:
L’Institut Balear d’Afers Socials amb el suport de la Direcció General de Joventut possibiliten
que dins els programes formatius de les escoles de monitors s'ofereixin els cursos següents:
1. curs de formació de monitors per a nins i joves amb necessitats especials
2. curs de formació de monitors en intervenció socioeducativa amb menors en situació de
conflicte social

Persones beneficiàries: monitors i directors de temps lliure titulats
Termini: octubre i novembre de 2001
Nombre de sol·licituds: 41

Responsables: Direcció General de Joventut - Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Pressupost Previst per a 2001: 1.000.000
Pressupost real: 1.000.000
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Àrea:
Serveis socials
Objectiu:
5. Facilitar l'accés als programes de rendes mínimes d'inserció i promoure l'accés als ajuts
econòmics directes i indirectes.

Mesura:
5.1. Modificació de la reglamentació autonòmica que regula les rendes mínimes
d'inserció (Decret 36/95,
d'abril, pel qual es constitueix el Suport Transitori
Comunitari), per permetre l'accés dels joves independitzats a les rendes mínimes
d'inserció.

Descripció:
S’ha dut a terme la modificació de la reglamentació autonòmica que regula les rendes
mínimes d'inserció (Decret 117/2001, de 28 de setembre, BOIB núm. 120, de 6-10-2001),
amb la modificació es permet l'accés dels joves independitzats a les rendes mínimes
d'inserció.
L’article 6 del Decret, «Requisits dels titulars», diu a l’apartat D: «Que siguin majors de 25
anys. Queden exemptes d’aquest requisit les persones que es trobin en les situacions
següents: - persones en procés de desinstitucionalització; - que tenguin menors o persones
amb disminució al seu càrrec; - que hagin patit maltractament; - situació d’orfandat.»
Amb la implantació de la renda mínima d’inserció s’ha duplicat l’aportació que fins ara
s’atorgava en concepte de salari social, passant de 125 a 250 milions de pessetes, i
s’incideix en la protecció bàsica de sectors de la societat que fins ara quedaven fora del
sistema de prestacions mínimes.
Termini: tot l'any

Responsable: Direcció General de Planificació i Ordenació Social
Pressupost Previst per a 2001: 35.000.000
Pressupost real: 35.000.000
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Àrea:
Serveis socials
Objectiu:
6. Promoure el suport adequat de la família mitjançant programes formatius i d'orientació

Mesura:
6.1. Programa pilot d'assessorament i formació de famílies amb joves en situacions de
conflicte i/ o necessitat.

Descripció:
La Direcció General de Menors té tres grans línies o àrees de treball: 1) àrea de treball al
camp de la prevenció, 2) àrea de menors infractors i 3) àrea de família.
Dins l’àrea de treball al camp de la prevenció es desenvolupen els programes següents:
1. Programa d’intervenció en famílies en el sí de les quals es produeix violència
2. Programa d’orientació familiar.
1. El Programa d’intervenció en famílies en el sí de les quals es produeix violència es
va iniciar seguint els objectius i les orientacions que plantejà el Ministeri de Treball i Afers
Socials mitjançant el BOE núm. 87, d'11 d'abril de 2001, per a programes de suport a
famílies en situacions especials mitjançant convenis programa amb comunitats
autònomes incloses en l'aplicació pressupostària 19.04.3130.454.01. La violència a la
qual fa referència aquest programa és la que dirigeix el menor cap a la família pròpia.
El Programa és de gestió pròpia de la Direcció General de Menors, cofinançat al 50% pel
Ministeri de Treball i Afers Socials (MTAS) i l’Administració autonòmica de les Illes
Balears, amb un pressupost de 7.719.999 pessetes.
Beneficiaris: Famílies en el si de les quals es produeix violència
Termini: al llarg de l'any 2001
Nombre de sol·licituds: 20 casos
2. El Programa d’orientació familiar, com a servei propi de la Direcció General de
Menors, es va iniciar a finals de 2001 seguint les indicacions donades pel Ministeri de
Treball i Afers Socials per a programes de suport a famílies en situacions especials
mitjançant convenis programa amb les comunitats autònomes, exposades en el BOE
núm. 87, d'11 d'abril de 2001.
El Programa és de gestió pròpia de la Direcció General de Menors, cofinançat al 50% pel
MTAS i l’Administració autonòmica de les Illes Balears, amb un pressupost de 4.055.247
pessetes.

Dins l’àrea de família es desenvolupa el programa següent:
1. Programes per a l’educació familiar i atenció a famílies desfavorides: es duen a terme en
coordinació amb el MTAS (BOE núm. 87, d'11 d'abril de 2001 i suposa la gestió i la
implantació de diferents programes:
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1.1. Programes per a famílies desafavorides i en situació de risc.
Pressupost: 17.929.985 pessetes.
1.2. Programes de suport a famílies monoparentals.
Pressupost: 7.840.789 pessetes.
1.3. Programa de mediació.
Pressupost: 12.786.495 pessetes.
1.4. Programa experimental en l’àmbit de la infància maltractada.
Pressupost: 8.212.302 pessetes.

A més, cal assenyalar que es convoquen, per l’Ordre de la consellera de Benestar Social
(BOIB núm. 75, de 23-6-2001), subvencions en matèria de família a entitats de les Illes
Balears que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit sociofamiliar. L’import de les ajudes
convocades l’any 2001 fou de 4.992.064 pessetes.

Responsable: Direcció General de Menors
Pressupost Previst per a 2001: 65.000.000
Pressupost real: 58.544.817
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Àrea:
Serveis socials
Objectiu:
7. Desenvolupar programes d'abordatge del conflicte, mediació i reconeixement de drets

Mesura:
7.1. Programa de prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil (àmbits
territorials i centres educatius).

Descripció:
La Direcció General de Menors té tres grans línies o àrees de treball: 1) àrea de treball al
camp de la prevenció, 2) àrea de menors infractors i 3) àrea de família.
Dins l’àrea de treball al camp de la prevenció es desenvolupa el Programa de prevenció i
abordatge del conflicte juvenil, que preveu l’atenció a les situacions conflictives des de dues
perspectives: l’atenció a les necessitats institucionals i l’atenció a les situacions individuals–
familiars (entenent aquest nucli de convivència com el d’usuaris del programa).
L’aportació del programa amb relació a l’abordatge del conflicte des de les institucions o
serveis en què hi apareixen relacionats es du a terme des d’una perspectiva de prevenció
general.
El programa es du a terme en conveni amb els ajuntaments: 8 de Mallorca, 1 de Menorca i 2
d’Eivissa. El 2001 el Programa tengué 71 sol·licituds: se’n tancaren 24 casos i en acabar el
2001 hi havia oberts 56 casos.
El programa preveu l’establiment de convenis entre els ajuntaments i la Conselleria de
Benestar Social i també la participació dels centres d’educació secundària ubicats als
municipis, segons la proposta feta per la Conselleria d’Educació i Cultura i d’acord amb el
conveni existent.
El nombre de centres que hi participaren fou de 22 d’ESO i 5 de primària.

Responsable: Direcció General de Menors
Pressupost Previst per a 2001: 8.000.000
Pressupost real: 11.624.997
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Àrea:
Treball i formació
Objectiu:
1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació dels joves

Mesura:
1.2. Ajuts per a la contractació estable en els nous filons d'ocupació.

Descripció:
Regulada per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 20 d’abril de 2001, per la qual
s’estableixen i regulen determinats ajuts pública a projectes dirigits a la creació d’ocupació
en els nous jaciments d’ocupació (BOIB núm. 58, de 15-5-2001).
L’Ordre té per objecte aprovar les bases que regulen les subvencions dirigides a promoure
projectes de suport a la creació de nous llocs de feina, en el marc de les ocupacions que
s’han englobat sota el terme de «nous jaciments d’ocupació».
Són activitats subvencionables les dedicades a la prestació de nous serveis en les àrees
següents:
1. Serveis relacionats amb la vida diària: serveis socials a domicili; serveis personals i a la
col·lectivitat; serveis d’atenció a la infància, a la tercera edat i als discapacitats, noves
tecnologies de la informació i la documentació; ajuts a joves amb especials dificultats
d’inserció.
2. Serveis relacionats amb la protecció del medi ambient i amb el manteniment de zones
d’especial interès.
3. Serveis culturals i d’oci relacionats amb noves formes de turisme rural, cultural, esportiu i
mediambiental, que aprofitin els recursos locals i que respectin el medi ambient.
4. Activitats que habitualment es realitzen en l’àmbit de l’economia informal.
5. Serveis de millora del marc de vida, millora de l’habitatge, prevenció de riscs laborals,
transports col·lectius locals, revalorització d’espais públics urbans i del comerç de
proximitat.
6. Estudis a escala municipal de caràcter transversal que, d’acord amb les directrius
establertes en aquesta Ordre, siguin considerats d’interès per potenciar i desenvolupar
els nous jaciments d’ocupació, en especial els que facin referència al potencial de
recursos naturals i humans del municipi i en els que la creació de llocs de feina incideixi
en els col·lectius del mercat laboral amb majors dificultats d’inserció (minusvàlids,
desocupats de llarga durada, majors de quaranta-cinc anys, joves, dones en sectors on
es troben subrepresentades, etc.).
Beneficiaris:
Les corporacions i entitats locals, així com els seus organismes autònoms i empreses
públiques encarregades de desenvolupar directament el projecte subvencionable.
Els empresaris individuals i les petites i mitjanes empreses, preferentment d’economia
social.
Entitats sense ànim de lucre.
Nous emprenedors que hagin iniciat la seva activitat a partir de l’1 de novembre de
2000.
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Modalitat d’incentius
Corporacions i entitats locals de suport als projectes d’interès general i social en àmbit dels
nous jaciments d’ocupació
L’import total de la subvenció resultarà de la suma dels conceptes següents:
-

Els costos en la inversió subvencionable, la quantia de la subvenció és fins a 2.000.000
pessetes (12.020,24 euros) amb un límit màxim del 45% de la subvenció aprovada.

-

Les despeses derivades de la contractació del personal per cada contracte a temps
complet de durada igual o superior a 6 mesos, 200.000 pessetes (1.202,02 euros). Si
s’amplia, per cada dos mesos són 75.000 pessetes (450,75 euros), fins a un màxim de
600.000 pessetes (3.606,07 euros). Si el contracte es concerta amb treballadors del
col·lectiu que té preferència de contractació, la subvenció s’incrementarà en un 20%. Si
el contracte és a temps parcial amb la mateixa durada, la subvenció serà proporcional a
la durada de la jornada, sempre que sigui igual o superior al 50%.

-

Les despeses derivades d’estudis i d’assessorament sobre la viabilitat del projecte,
l’import màxim és de 1.000.000 pessetes (6.010,12 euros) quan en la seva realització
participin una o més entitats de dret públic.

Programa d’empreses privades
-

Subvencions comuns a les empreses privades ja constituïdes, entitats sense ànim de
lucre i nous emprenedors, els costos en la inversió subvencionable, la quantia de la
subvenció és fins a 2.000.000 pessetes (12.020,24 euros) amb un límit del 45% del total
de la inversió aprovada. Els costos derivats de la contractació de personal, per cada
contracte a temps complet per una durada igual o superior a 6 mesos 200.000 pessetes
(1.202,02 euros). Si s’amplia, 75.000 pessetes (450,75 euros) per cada dos mesos
d’ampliació, fins a un màxim de 600.000 pessetes (3.606,07 euros).

Si el contracte es concerta amb treballadors amb preferència de contractació s’incrementarà
en un 20%. En el supòsit de jornada parcial, la quantia serà proporcional, sempre que sigui
igual o superior al 50% de la jornada a temps complet.
-

Subvencions de les despeses derivades d’estudis i d’assessorament sobre viabilitat de
projectes, en el cas d’empreses privades i entitats sense ànim de lucre ja constituïdes,
l’import màxim per aquest concepte pot ser d’1.000.000 pessetes (6.010,12 euros).

-

Subvencions a determinades despeses específiques dels nous emprenedors, subvenció
de fins a 500.000 pessetes (3.005,06 euros) per constituir-se com treballadors
autònoms, per la incorporació de desocupats com a socis treballadors quan es tracta de
cooperatives de treball associat o societats laborals. Subvenció de fins a 700.000
pessetes (4.207,08 euros) per constituir-se com a treballador autònom. Subvenció de
fins a 1.000.000 pessetes en concepte d’assistència tècnica.

Responsable: Direcció General de Treball i Salut Laboral
Pressupost Real per a 2001: 3.000.000
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Àrea:
Treball i formació
Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves

Mesura:
2.4. Ajudes per a la primera instal·lació a joves agricultors en el marc del Programa
d'incorporació de joves agricultors.

Descripció:
Les ajudes per a la incorporació de joves a l’agricultura s’emmarquen en el Pla de
desenvolupament rural, que és una estratègia per modernitzar l’agricultura per mitjà d’ajudes
econòmiques a les iniciatives de particulars i d’empreses. En termes generals, les ajudes
cobreixen d’un 20% a un 40% del total de la inversió que fa el particular. Els fons provenen
de la Unió Europea, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i
del Govern de l’Estat.
Les ajudes a la incorporació es destinen a facilitar als pagesos de fins a 40 anys la seva
primera instal·lació a l'activitat agrària com a titulars, cotitulars o socis a una explotació
prioritària. L'ajuda és de 2,5 milions de pessetes, però pot arribar fins a les 4.159.650
pessetes si les inversions del jove són generadores de feina o si són per a adquisició de
terres, incorporació de tecnologia, diversificació de l'activitat o adequació o adquisició
d'habitatge.
Amb les ajudes per a la incorporació de joves a l’agricultura es pretén ajudar els joves que
volen començar a fer feina al camp. En aquest cas s’arriba a subvencionar el 100% de la
inversió que fa el jove per iniciar l’activitat agrària.
Beneficiaris: Persones de 18 a 40 anys, que s'instal·lin per primera vegada en una
explotació agrària prioritària.
Termini: Fins ara s'ha determinat anualment un termini de presentació de sol·licituds: El
darrer, per a l'any 2000: del 8 de novembre al 29 de desembre. Actualment s'està estudiant
la possibilitat de deixar aquesta línia oberta durant tot l'any.
Requisits: Ser menor de 40 anys; tractar-se d'una primera incorporació a una explotació
agrària prioritària i, per tant, no haver estat mai d'alta a la seguretat social agrària; tenir
capacitació professional (formació feta o realitzar un curs d'incorporació de joves);
comprometre's a exercir l'activitat un mínim de 5 anys i presentar el pla de l'explotació.
L'explotació ha de complir les normes mínimes en matèria de medi ambient.
Normativa associada: Ordre de 30 d’octubre de 2000 publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 2000136, en la pàgina 17045. Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de
30 d'octubre de 2000, per la qual s'obre el termini d'admissió de sol·licituds per a accedir al
règim d'ajudes a l'empara del programa de desenvolupament rural per a la millora de les
estructures de producció a regions situades fora de l'objectiu núm. 1 d'Espanya.
Responsable: Direcció General de Desenvolupament Rural
Pressupost Previst per a 2001: 117.135.744
Pressupost real: 117.135.744
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Àrea:
Treball i formació
Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves

Mesura:
2.6. Potenciació de les fórmules de formació bàsica i ocupacional en alternança.

Descripció:
Es du a terme el programa «Dalias», que és una iniciativa conjunta entre el Govern de les
Illes Balears a través de la Conselleria de Treball i Formació i la Conselleria de Benestar
Social (Direcció General de Menors) i el Fons Social Europeu.
«Dalias» és un programa de formació ocupacional i inserció laboral per a joves entre 16 i 19
anys. La inserció laboral per a adolescents i joves és la millor eina dins la prevenció de
l’exclusió social i la delinqüència.
Mitjançant el programa es pretén dur a terme una oferta socioeducativa que possibiliti la
inserció social i la incorporació laboral dels joves, donant prioritat als que tenen mesures
judicials, materialitzant-la en una feina i mantenint-la.
Les persones destinatàries són joves procedents dels circuits dels serveis socials, del
sistema de protecció de menors, del sistema judicial per a menors i dels instituts que,
malgrat que tenen generalment una mala experiència escolar, estan interessats a aprendre
un ofici i trobar en un futur un lloc de feina.
També cal assenyalar les ajudes per formar joves desocupats a través de contractes a
empreses dedicades a oficis de caràcter artesà. Aquestes ajudes estan regulades per
l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 20 d’abril de 2001 (BOIB núm. 58, de 15-52001).
L’objecte de les ajudes és la capacitació de joves desocupats amb baixa qualificació
acadèmica o professional en oficis de caràcter artesà, a través d’un contracte de formació.
Beneficiaris: empreses independentment de la seva forma jurídica, situades a les Illes
Balears, que ofereixin llocs de feina a joves aturats amb baixa qualificació professional o
acadèmica, a través d’un contracte de formació en ocupacions de caràcter artesà o d’oficis
que en cap cas impliquin feina en cadena.
Finalment, s’han de tenir en compte, els programes de garantia social que es duen a terme i
que es recullen en l’objectiu 1 de l’àrea d’educació, mesura 1.4. (descrita també en aquest
informe).
Responsables:
Direcció General de Formació
Direcció General de Menors
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Pressupost Real per a 2001: 214.999.894
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Àrea:
Treball i formació
Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves

Mesura:
2.11. Ajuts tècnics i econòmics per al foment del cooperativisme juvenil.

Descripció:
Regulada per l’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 20 d’abril de 2001, per la qual
s’estableixen i es regulen determinats ajuts públics a projectes dirigits a la creació
d’ocupació en els nous jaciments d’ocupació (BOIB núm. 58, de 15-5-2001).
L’Ordre té per objecte regular la concessió d’ajuts i subvencions públics dirigits a fomentar
l’economia social en l’àmbit de les Illes Balears.
Beneficiaris: empreses d’economia social, tenen aquesta consideració les cooperatives i
les societats laborals, així com les associacions, unions o federacions d’aquestes entitats,
constituïdes i amb centre de treball a les Illes Balears.
Requisits dels beneficiaris: poden ser beneficiaris les empreses i els seus socis, sempre
que la plantilla de treballadors assalariats no superi el nombre de socis de l’entitat.
Modalitats d’incentius:
1. Incorporació de desocupats a empreses d’economia social: la persona desocupada ha
de trobar-se en unes determinades circumstàncies, entre elles, pot ser: - inscrits
demandants d’ocupació menor de 25 anys; - inscrits demandants d’ocupació menor de
30 anys, sense experiència laboral acumulada.
2. Ajuts a la inversió.
3. Subvencions d’assistència tècnica.
4. Subvencions per a la creació de cooperatives de treball associat i societats laborals i per
a la inversió en noves tecnologies.
5. Activitats de formació, difusió i foment de l’economia social.
6. Activitats de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals.

Responsable: Direcció General de Treball i Salut Laboral
Pressupost Real per a 2001: 10.000.000
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Àrea:
Treball i formació
Objectiu:
5. Fomentar la igualtat d’oportunitats i estimular les polítiques d'acció positiva envers el
col·lectiu de dones joves

Mesura:
5.1. Ajuts per a la contractació de dones en llocs de feina i nivells en els quals es
troben subrepresentades.

Descripció:
Regulades per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 20 d’abril de 2001, per la qual
es regulen i convoquen subvencions per fomentar l’ascens professional de la dona a les Illes
Balears (BOIB núm. 58, de 15-5-2001). Es destina un pressupost de 35.000.000 de
pessetes.
Beneficiaries: petites i mitjanes empreses de les Illes Balears que compleixin els requisits
establerts en l’article 3 de l’Ordre.
Les destinatàries de les ajudes són les treballadores amb ascens professional. Per tant, és
una mesura indirecta a favor de les dones joves.

Responsable: Direcció General de Treball i Salut Laboral
Pressupost Previst per a 2001: 10.000.000
Pressupost real: 4.000.000

Pla Jove 2001–2004. Informe de seguiment de l’any 2001

98

Àrea:
Treball i formació
Objectiu:
7.Prevenir els accidents de treball dins l'àmbit juvenil

Mesura:
7.1. Accions informatives i de sensibilització als instituts i a les entitats juvenils sobre
la prevenció de riscs laborals.

Descripció:
S’ha editat material per a formació de professors i professores de secundària i cursos de
formació sobre prevenció de riscs laborals.
S’ha dut a terme una campanya, amb edició de tríptics, falques a la ràdio i a la televisió.
S’ha convocat un concurs escolar, «Salut i Feina 2001», amb l’objectiu d’informar i
sensibilitzar els joves sobre prevenció de riscs. Es destinaren tres milions de pessetes en
premis.

Responsables
Pressupost Previst per a 2001
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
3.000.000
Direcció General de Treball i Salut Laboral
3.000.000
Pressupost Real per a 2001
22.500.000
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5.

Línies de treball
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La valoració del desenvolupament del Pla Jove al llarg de 2001 és, en línies generals,
positiva. S’han dut a terme el 80% de les mesures previstes per al 2001, primer any de
vigència del Pla.
La dimensió transversal del Pla, que és la que permet donar resposta a la pluralitat de
necessitats, interessos i demandes dels joves, es concreta en la participació de 23
direccions generals i 3 entitats autònomes, que impliquen un nombre elevat de serveis. La
feina de coordinació interdepartamental ha estat fructífera; ara cal treballar i consolidar la
xarxa de contactes establerta.
Com s’assenyala en el Pla, el seguiment i l’avaluació és plantegen de forma oberta per
possibilitar-ne l’actualització. Atesa aquesta filosofia, el seguiment ha posat de manifest la
necessitat de:
•
•
•

Incloure noves accions no previstes específicament en el Pla.
Ampliar la cobertura d’algunes accions inicialment previstes però desenvolupades
insuficientment.
Dur a terme accions dissenyades en el Pla que encara no s’han desenvolupat.

Al llarg de 2001, fruit del coneixement que els joves tenen del Pla, la majoria de demandes
dels joves al departament de Pla Jove han fet relació a les mesures que els permeten assolir
la seva autonomia: habitatge, formació i ocupació: Ajudes per adquirir un habitatge,
habitatges de protecció oficial, habitatges de lloguer, formació específica i borses de treball.
També són moltes les associacions i les entitats que treballen en joves que volen aprofundir
en el coneixement de les diferents mesures que es recullen en el Pla.
D’una altra banda, seria interessant iniciar contactes amb la Conselleria d’Innovació i
Energia per concretar la possibilitat d’incloure actuacions relacionades amb les noves
tecnologies.
S’estan replantejant els indicadors d’avaluació de les mesures. De les actuacions que es
duen a terme es fa necessari diferenciar les que s’adrecen exclusivament als joves i
aquelles que són mesures indirectes, però la majoria de persones destinatàries i/ o
demandants de les quals són joves.

És fonamental potenciar la participació dels joves en el seguiment i la valoració del Pla. El
nombre de consultes a l’adreça de correu electrònic del Pla s’ha anat incrementant de
manera considerable. Cal posar en marxa el Fòrum de la Joventut com a estructura de
seguiment, tal com preveu el Pla.

Finalment, cal assenyalar que s’han d’incrementar els recursos que es destinen per dur a
terme el seguiment del Pla Jove.
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