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Introducció

El seguiment del compliment els anys 2003 i 2004 del Pla estratègic de joventut del Govern
de les Illes Balears 2001–2004, anomenat Pla Jove, és l’objecte d’aquest informe.

El Consell de Govern va aprovar el Pla Jove dia 6 d’abril i la Comissió d’Assumptes Socials
del Parlament de les Illes Balears ho va fer en la sessió de dia 14 de juny de 2001.

El Pla Jove s’estructura en 9 àrees d’actuació, 77 objectius específics i 248 mesures o
actuacions, responsabilitat de diferents conselleries i que s’executen mitjançant 23 direccions
generals i 3 entitats autònomes. Moltes mesures comparteixen responsables, i tots duen
endavant polítiques a favor dels joves des dels seus àmbits i les seves competències
corresponents.

El seguiment del Pla dut a terme els anys 2003 i 2004 permet valorar el compliment del Pla
Jove en els darrers dos anys d’implantació.

El 2004 va ser el darrer any de vigència del Pla estratègic. Aquest any s’hauria d’haver dut a
terme el seguiment i la valoració del Pla Jove de l’any 2003. La realitat, emperò, ha estat una
altra, ja que es va finalitzar l’informe de seguiment de l’any 2002.
Dur a terme la descripció de les 249 actuacions que recull el Pla Jove, davant les 46 que es
van descriure en l’informe de seguiment de l’any 2001, tot això sumat a un canvi de Govern
l’any 2003, la concreció de les actuacions per a la posada en marxa d’un nou pla estratègic de
joventut i una deficient dotació en recursos humans, han estat els motius pels quals s’ha
retardat el desenvolupament del seguiment del pla.

Aquest informe de seguiment recull la visió general del compliment del Pla els anys 2003 i
2004

en

termes

quantitatius:

grau

compliment

i

memòria

econòmica,

informació

indispensable, per altra banda, en un pla estratègic.

La valoració més qualitativa s’ha deixat per a l’informe final d’avaluació del Pla Jove 20012004 i que s’està elaborant al mateix temps que aquest.

Val a dir que sense la feina i col·laboració de moltes persones que treballen a diferents
departaments del Govern de les Illes Balears, que són més de quaranta-cinc, el seguiment i el
desenvolupament del Pla Jove no hauria estat possible.
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El grau de compliment dels anys 2003 i 2004 fou del 62%, amb 155 actuacions fetes el 2003 i
154, el 2004, del total de 249. La recollida d’informació s’ha fet conjuntament per a aquests
dos anys. El pressupost previst per desenvolupar les actuacions era de 19.043.862 € per a
cada un dels exercicis. La despesa en el desenvolupament de les actuacions recollides en el
Pla estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears l’any 2003 fou de 25.336.250 € i de
29.249.550, € el 2004.

A l’hora de valorar el seguiment dels anys 2003 i 2004, cal tenir present que després de les
eleccions autonòmiques del mes de maig de 2003, es va modificar l’estructura del Govern de
les Illes Balears, fet afectà l’estructura orgànica d’algunes conselleries i, consegüentment, la
dependència orgànica d’algunes direccions generals implicades en el Pla Jove; alhora que
suposà el canvi de persones al capdavant de les unitats responsables de desplegar-lo.

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

Finalment cal dir que es va aprofitar la fitxa per a la recollida d’informació dels anys 2003 i
2004 (vegeu annex) per parlar de futur, i recollir aquelles actuacions que es consideren que
poden o han de tenir continuïtat.
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Metodologia

Per elaborar l’informe de seguiment es van desenvolupar les actuacions següents:
•

Reunions de seguiment amb la persona o les persones responsables de cada una de les
direccions generals o entitats autònomes implicades, per tal de recollir les dades de les
fitxes de seguiment. La recollida d’informació finalitzà el segon trimestre de 2005.

•

Es va facilitar a cada direcció general:
•
•
•

•

La llista de les actuacions de la seva competència i que recollia el Pla Jove.
La descripció de les actuacions d’acord amb l’Informe de seguiment de l’any 2002.
La fitxa per a la recollida d’informació de les actuacions (vegeu annex).

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 ELS
ANYS 2003 I 2004
Cal tenir en compte que l’any 2003 es va modificar l’estructura del Govern de les Illes Balears, fet
afectà l’estructura orgànica d’algunes conselleries i, en conseqüència, la dependència orgànica
d’algunes direccions generals implicades en el Pla Jove; alhora suposà el canvi de persones al
capdavant de les unitats responsables de desplegar-lo. A les memòries econòmiques les direccions
generals apareixen reflectides amb l’estructura i dependència inicial de quan es va aprovar el Pla.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Direcció General de Desenvolupament Rural
Conselleria de Presidència i Esports (antiga Conselleria de Benestar Social)
Direcció General d’Esports
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut
Direcció General de Menors i Família (antiga Direcció General de Menors)
Direcció General de Serveis Social (aglutina l’antiga Direcció General de Planificació i Ordenació Social
i l’Institut Balears d’Afers Socials)
Institut Balear de la Dona
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Administració i Inspecció Educativa (antiga Direcció General d’Administració
Educativa)
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat (antiga Direcció General
d’Ordenació i Innovació)
Direcció General de Formació Professional (antiga 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 Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental (antiga 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 d’Economia, Hisenda i Innovació
Direcció General de Patrimoni
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 (antiga Direcció General de Treball i Salut Laboral)
Direcció General de Formació
Direcció General de Salut Laboral (direcció de nova creació)
SOIB
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia (antiga Vicepresidència i Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria)
Direcció General de Promoció Industrial
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LLISTA DE PERSONES, PER DIRECCIONS GENERALS,
SEGUIMENT DELS ANYS 2003 I 2004 DEL PLA JOVE

IMPLICADES

EN

EL

Conselleria d’Agricultura i Pesca
Direcció General de Desenvolupament Rural: Gaspar Oliver Juan
Conselleria de Presidència i Esports
Direcció General d’Esports: Ma. Antònia Salvà, Isabel Pons i Àfrica Almiron
Direcció General de Cooperació: Pep Quevedo i Ma. Antònia Ramón
Direcció General de Joventut: Ajo Monzó, Bel Bauçà, Carme Rigo, Catalina Pou, Damià
Amengual, Margalida Bennàssar, Maria Bauzà, Maria Caldentey, Miquel Palou, Natàlia
Rabassa, Bel Ramis, Núria García, Pep Lluís Riera i Victòria Solera
Direcció General de Menors i Família: Fernando Villa
Direcció General de Serveis Social: Esperança Mayol i Maria Alfaro
Institut Balear de la Dona: Pep Lluís Frau
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Administració i Inspecció Educativa: Jaume Ribes i Xesca Roig
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat: Xavier Juan, Lluís Segura,
Isabel Esteban i Antoni Martorell
Direcció General de Formació Professional: Lluís Calahorro
Direcció General de Planificació i Centres: Rafael Àngel Bosch
Direcció General de Política Lingüística: Pere Bueno
Direcció General de Cultura: Catalina Ferrando
Direcció General d’Universitat: Climent Ramis
Conselleria d’Interior
Direcció General d’Interior: Joan Rotger
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental: M. Carmen de Roque i
Sebastià Pou
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge: Carme Bennaser i Teresa Martínez-Hueso
Direcció General d’Obres Públiques i Transports: Ma. Antònia Rotger
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI): Magdalena Mesquida
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Direcció General de Patrimoni: Miquel Mateu Roig
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació: Francisca Gonzàlez, Ma. Teresa Barges, José
Carrasco i Mila Gázquez
Direcció General de Consum: Paco Valero i Miquel Serra
Conselleria de Treball i Formació
Direcció General de Treball: Pilar del Castillo
Direcció General de Formació: M. José Varela, Bienvenida Villalobos, Lluís March i Miriam Mir
SOIB: Andreu Horrach
Direcció General de Salut Laboral: Fernando Villalobos
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Direcció General de Promoció Industrial: Joan Fortuny
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Visió general del Pla Jove anys 2003 i 2004
3.1 Grau de compliment
3.2 Memòria econòmica
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MESURES PER ÀREA
Àrea

Mesures

S'han duit a
terme 2003

S'han duit a
terme 2004

S'ha fet
seguiment
2003

S'ha fet
seguiment
2004

Sense
informació
2003

Sense
informació
2004

Cultura i temps lliure

46

34

31

46

46

5

5

Educació

29

19

17

29

29

9

9

Esports

11

5

9

11

11

5

1

Habitatge

12

7

6

12

12

4

4

Informació i mediació

22

18

18

22

22

0

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

20

19

31

31

5

3

Salut

43

23

23

43

43

7

7

Serveis socials

21

15

16

21

21

3

3

Treball i formació

34

14

15

34

34

2

2

249

155

154

249

249

40

34

Total general

50
45
40
35
30
25

M esures
S'han duit a terme 2003

20

S'han duit a terme 2004
S'ha fet seguiment 2003

15

S'ha fet seguiment 2004
Sense informació 2003

10

Sense informació 2004

5
0

Pla Jove 2003 i 2004 – Grau de compliment expressat en valors totals per àrees d’actuació.
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MESURES PER ÀREA

Mesures

S'han duit a
terme 2003

S'han duit a
terme 2004

Sense informació
2003

Sense informació
2004

Cultura i temps lliure

46

34

31

5

5

Educació

29

19

17

9

9

Esports

11

5

9

5

1

Habitatge

12

7

6

4

4

Informació i mediació

22

18

18

0

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

20

19

5

3

Salut

43

23

23

7

7

Serveis socials

21

15

16

3

3

Treball i formació

34

14

15

2

2

249

155

154

40

34

Àrea

Total general

S'han duit a terme 2003
90%

S'han duit a terme 2004

80%

Sense informació 2003

70%

Sense informació 2004

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

Educació

Esports

Habitatge

Informació i
mediació

Participació,
associacionisme i
cooperació

Salut

Serveis socials

Treball i formació

Pla Jove 2003 i 2004 – Grau de compliment en percentatges per àrea d’actuació.
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PRESSUPOSTS PER RESPONSABLES DELS ANYS 2001 – 2004

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Conselleria de Presidència
Conselleria de Treball
Direcció General d’Administració Educativa
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Previst 2003

Previst 2004

15.025,30 €

15.025,30 €

150.253,03 €

150.253,03 €

—

—

—

—

1.883.171,26 € 1.883.171,26 €

Despesa 2003 Despesa 2004
—
150.253,03 €
—
—
2.529.924,81 €

—
150.253,03 €
—
—
3.366.596,67 €

Direcció General d’Interior

6.010,12 €

6.010,12 €

—

Direcció General d’Obres Públiques i Transports

6.010,12 €

6.010,12 €

—

648.317,78 €

648.317,78 €

460.000,65 €

460.000,65 €

1.881.167,88 € 1.881.167,88 €

1.877.842,12 €

1.824.733,12 €

Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General d’Universitat
Direcció General de Consum

—
—

18.030,36 €

18.030,36 €

42.239,20 €

Direcció General de Cooperació

345.581,96 €

345.581,96 €

2.278.461,38 €

Direcció General de Cultura

255.430,15 €

255.430,15 €

Direcció General de Desenvolupament Rural

704.000,00 €

704.000,00 €

731.497,00 €

596.597,00 €

Direcció General de Formació

361.508,77 €

361.508,77 €

64.963,66 €

124.717,19 €

—

—
2.236.103,24 €
—

Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

2.483.552,29 € 2.483.552,29 €

1.720.023,61 €

4.548.397,58 €

Direcció General de Joventut

3.926.710,60 € 3.926.710,60 €

3.274.663,78 €

3.398.102,89 €

Direcció General de Menors

1.223.276,84 € 1.223.276,84 €

1.967.404,00 €

1.368.547,90 €

10.684,64 €

10.684,64 €

78.897,91 €

53.177,91 €

Direcció General de Planificació i Centres

180.303,63 €

180.303,63 €

651.154,00 €

584.461,00 €

Direcció General de Planificació i Ordenació Social

255.430,15 €

255.430,15 €

Direcció General de Política Lingüística

552.931,13 €

552.931,13 €

Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental

Direcció General de Promoció Industrial
Direcció General de Sanitat

24.040,48 €

24.040,48 €

183.308,69 €

183.308,69 €

—
108.996,80 €
—
48.349,45 €

99.166,00 €
108.996,80 €
—
—

Direcció General de Treball i Salut Laboral

336.566,77 €

336.566,77 €

3.676.237,58 €

4.093.364,25 €

Direcció General d’Esports

305.314,15 €

305.314,15 €

1.033.904,00 €

1.779.204,03 €

158.066,17 €

158.066,17 €

731.012,92 €

540.418,17 €

3.005.060,52 € 3.005.060,52 €

3.005.060,52 €

3.005.060,52 €

Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Institut Balear de la Dona

64.007,79 €

64.007,79 €

71.211,97 €

77.500,00 €

SOIB

60.101,21 €

60.101,21 €

834.152,06 €

834.152,06 €

19.043.861,79 € 19.043.861,79 €

25.336.250,45 €

29.249.550,01 €
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PRESSUPOSTS PER ÀREES DELS ANYS 2003 I 2004
Àrea

Previst 2003

Previst 2004

Despesa 2003

Despesa 2004

Cultura i temps lliure

2.886.361 €

2.886.361 €

1.923.632 €

2.334.071 €

Educació

4.666.295 €

4.666.295 €

4.249.406 €

6.953.872 €

305.314 €

305.314 €

1.033.904 €

1.779.204 €

4.921.287 €

4.921.287 €

5.591.295 €

6.386.682 €

822.185 €

822.185 €

759.002 €

765.033 €

1.334.245 €

1.334.245 €

3.191.581 €

3.091.183 €

740.146 €

740.146 €

355.358 €

76.120 €

Serveis socials

1.692.667 €

1.692.667 €

1.900.496 €

1.586.216 €

Treball i formació

1.675.362 €

1.675.362 €

6.331.576 €

6.277.169 €

19.043.862 € 19.043.862 €

25.336.250 €

29.249.550 €

Esports
Habitatge
Informació i mediació
Participació, associacionisme i cooperació
Salut
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2003 – 2004. PRESSUPOSTS PER OBJECTIUS
Cultura i temps lliure
Pressupost previst 2003:
Pressupost previst 2004:

2.886.361
2.886.361

Despesa 2003: 1.923.632
Despesa 2004: 2.334.071

1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment com
col·lectivament
P. previst 2003:
P. previst 2004:

485.317
485.317

Despesa 2003:
Despesa 2004:

266.429
280.104

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 a les Illes com a la Península i a 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 infants i 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 a joves.
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure, especialment en
aquells que tinguin a veure amb ells
P. previst 2003:
P. previst 2004:

57.096
57.096

Despesa 2003:
Despesa 2004:

72.467
56.015

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 correcta de les associacions.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

9.015
9.015

Despesa 2003:
Despesa 2004:

4.212
4.212

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.
5. Desenvolupar un programa de protecció i defensa dels consumidors
6.
P. previst 2003:
30.051
Despesa 2003:
42.239
P. previst 2004:
30.051
Despesa 2004:
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.

14

5. Fomentar un canvi positiu d’hàbits i patrons d’ocupació del temps lliure els caps de setmana
P. previst 2003:
P. previst 2004:

18.030
18.030

Despesa 2003:
Despesa 2004:

12.000

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
6. Facilitar l’aprofitament dels espais naturals
P. previst 2003:
P. previst 2004:

Despesa 2003:
Despesa 2004:

6.1 Proposta de normativa per a l’acampada.
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.
P. previst 2003:
P. previst 2004:

285.481
285.481

Despesa 2003:
Despesa 2004:

326.031
326.031

7.1 Creació d’una oficina d’interculturalitat, intercanvi i viatge, amb les següents funcions:
- Informació per facilitar els viatge, oferint productes per abaratir els desplaçaments.
- Assessorament i informació sobre els programes estatals i europeus per fer intercanvis de tot
tipus
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 aquestes i afavorir els
projectes alternatius
P. previst 2003:
P. previst 2004:

420.708
420.708

Despesa 2003:
Despesa 2004:

436.004
548.459

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

1.027.731
1.027.731

Despesa 2003:
Despesa 2004:

655.253
1.010.253

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 Eivissa i un a Formentera.
10. Reforçar i prestigiar els coneixements de llengua catalana entre la població juvenil
P. previst 2003:
P. previst 2004:

120.202
120.202

Despesa 2003:
Despesa 2004:

5.482
5.482

10.1. Organització, amb la col·laboració dels centres escolars, d’activitats extraescolars que
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valorin els coneixements de llengua catalana.
10.2. Promoció d’activitats en els mitjans audiovisuals que fomentin les valoracions positives
entorn dels coneixements del català.
11. Fomentar l’ús de la llengua catalana
P. previst 2003:
P. previst 2004:

252.425
252.425

Despesa 2003:
Despesa 2004:

38.480
38.480

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

180.304
180.304

Despesa 2003:
Despesa 2004:

65.036
65.036

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 medi ambient a totes les activitats desenvolupades per joves
P. previst 2003:
P. previst 2004:

Despesa 2003:
Despesa 2004:

13.1 Proposta de reglamentació de les activitats juvenils seguint criteris de respecte per al medi
ambient.
13.2 Inclusió dels criteris de respecte pèl 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 2003:
Pressupost previst 2004:

4.666.295
4.666.295

Despesa 2003: 4.249.406
Despesa 2004: 6.953.872

1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació-formació
P. previst 2003:
P. previst 2004:

2.447.892
2.447.892

Despesa 2003:
Despesa 2004:

1.661.512
4.500.000

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 als nivells superiors.
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 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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

160.270
160.270

Despesa 2003:
Despesa 2004:

458.000
396.000

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

1.236.082
1.236.082

Despesa 2003:
Despesa 2004:

1.236.082
1.236.082

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 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.
3.6 Impuls del Consell Social de la UIB.
4. Fomentar la coordinació entre la UIB i el sistema educatiu no universitari
P. previst 2003:
P. previst 2004:

6.010
6.010

Despesa 2003:
Despesa 2004:

30.000
30.000

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

633.066
633.066

Despesa 2003:
Despesa 2004:

605.750
552.641
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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.
5.5 Ajuts per a estudiants universitaris amb problemes de minusvalidesa.
6. Potenciar el debat i la reflexió sobre el present i futur de la Universitat
P. previst 2003:
P. previst 2004:

6.010
6.010

Despesa 2003:
Despesa 2004:

6.010
6.010

6.1 Jornades sobre la realitat del món universitari i línies de futur.
7. Desenvolupar activitats transversals i extraacadèmiques
P. previst 2003:
P. previst 2004:

120.202
120.202

Despesa 2003:
Despesa 2004:

193.154
188.461

7.1 Obertura de les instal·lacions dels centres docents de titularitat pública, fora de l’horari
escolar, a disposició de les administracions locals, de les APIMA i d’entitats sense ànim de
lucre, per tal que s’hi duguin a terme activitats extraescolars.
7.2 Promoció de l’associacionisme 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.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

2.003
2.003

Despesa 2003:
Despesa 2004:

13.220

8.1 Desenvolupament d’un programa de sensibilització per a joves sobre:
- La reducció de la mobilitat supèrflua.
- El canvi d'usos en la mobilitat obligada unimodal (vehicle privat), la intermodal (transport
col·lectiu, tren, bicicleta i a peu).
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.
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.
P. previst 2003:
P. previst 2004:

54.759
54.759

Despesa 2003:
Despesa 2004:

45.678
44.678

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 a associacions de
joves.
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Esports
Pressupost previst 2003:
Pressupost previst 2004:

305.314
305.314

Despesa 2003: 1.033.904
Despesa 2004: 1.779.204

1. Potenciar l’esport per als joves
P. previst 2003:
P. previst 2004:

90.152
90.152

Despesa 2003:
Despesa 2004:

170.000
294.466

1.1 Augmentar els recursos destinats al Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar, i millorar les
prestacions, la informació i la participació dels joves.
2. Donar suport a la formació dels esportistes i tècnics esportius
P. previst 2003:
P. previst 2004:

57.096
57.096

Despesa 2003:
Despesa 2004:

30.050
83.419

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 de 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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

13.823
13.823

Despesa 2003:
Despesa 2004:

201.319

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

144.243
144.243

Despesa 2003:
Despesa 2004:

833.854
1.200.000

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 per als vols Illes Balears-Peninsula-Canaries del Grup Iberia
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 2003:
Pressupost previst 2004:

4.921.287
4.921.287

Despesa 2003: 5.591.295
Despesa 2004: 6.386.682

1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent d’accés a
l’habitatge
P. previst 2003:
P. previst 2004:

3.514.919
3.514.919

Despesa 2003:
Despesa 2004:

3.014.076
3.014.076

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.
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 llars de pas (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 està construït (habitatges de
segona mà)
P. previst 2003:
P. previst 2004:

1.388.338
1.388.338

Despesa 2003:
Despesa 2004:

2.535.935
3.372.607

2.1 Informació i assessorament del procés d’adquisició i finançament.
2.2 Subvencions per a les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris, fins a un màxim
del 15% del cost.
2.3 Ajuts per a l’adquisició d’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
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

18.030
18.030

Despesa 2003:
Despesa 2004:

41.284

3.1 Reserva d’una part de les promocions socials per a aquests col·lectius.
3.1 Reserva d’una part de les promocions socials per a aquests col·lectius.
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 2003:
Pressupost previst 2004:

822.185
822.185

Despesa 2003: 759.002
Despesa 2004: 765.033

1. Afavorir la coordinació dels recursos informatius per a joves
P. previst 2003:
P. previst 2004:

39.066
39.066

Despesa 2003:
Despesa 2004:

39.066
39.066

1.1 Jornades de polítiques informatives per a joves.
1.2 Cursos multidisciplinaris 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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

306.516
306.516

Despesa 2003:
Despesa 2004:

324.516
324.516

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

99.167
99.167

Despesa 2003:
Despesa 2004:

114.167
114.167

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.
3.7 Assessoria de salut
4. Augmentar el nivell de qualitat dels serveis d’informació jove
P. previst 2003:
P. previst 2004:

6.010
6.010

Despesa 2003:
Despesa 2004:

6.010

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

18.030
18.030

Despesa 2003:
Despesa 2004:

18.030
18.030

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

269.253
269.253

Despesa 2003:
Despesa 2004:

257.213
269.253
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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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

84.142
84.142

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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 2003:
Pressupost previst 2004:

1.334.245
1.334.245

Despesa 2003: 3.191.581
Despesa 2004: 3.091.183

1. Donar suport a la participació dels joves en organitzacions diverses
P. previst 2003:
P. previst 2004:

60.101
60.101

Despesa 2003:
Despesa 2004:

96.162
115.000

1.1 Proposta d’aprovació d’una llei de participació jove on es contempli:
- El marc general que permeti la participació activa dels joves en la vida social i política.
- S'ampliïn les finalitats del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB).

- El reconeixement de la funció dels consells territorials.
1.2 Suport a plataformes o consells d’associacions de joves, facilitant-los les tasques de
coordinació i informació i 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, i establir una línia de treball conjunta a l’hora de fer
política amb els joves i per als joves
P. previst 2003:
P. previst 2004:

Despesa 2003:
Despesa 2004:

12.000

2.1 Proposta de modificació de la Llei de creació del CJIB.
2.2 Suport al desenvolupament de les funcions del CJIB.
3. Potenciar els espais de participació jove
P. previst 2003:
P. previst 2004:

60.101
60.101

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

225.378
225.378

Despesa 2003:
Despesa 2004:

229.324
218.854

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: gestió d’entitats, autoavaluació, acollida
de joves, adequació de projectes.
4.4 Ajuts a les associacions juvenils perquè puguin dur a terme les seves pròpies activitats.
4.5 Jornades de debat sobre associacionisme i participació.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

60.101
60.101

Despesa 2003:
Despesa 2004:

4.909

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
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P. previst 2003:
P. previst 2004:

51.086
51.086

Despesa 2003:
Despesa 2004:

21.005
23.000

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.
6.3 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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

126.213
126.213

Despesa 2003:
Despesa 2004:

1.765.537
1.749.389

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.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

568.958
568.958

Despesa 2003:
Despesa 2004:

746.217
750.140

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

72.121
72.121

Despesa 2003:
Despesa 2004:

60.000
92.000

9.1 Suport a programes i activitats realitzats per joves que promoguin els valors de la
convivència i l’enriquiment intercultural, i també 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.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

108.182
108.182

Despesa 2003:
Despesa 2004:

236.428
134.300

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
P. previst 2003:

1.002

Despesa 2003:
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P. previst 2004:

1.002

Despesa 2004:

11.1 Inclusió de representants de les entitats de joves representatives, a cada àmbit 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
12. Potenciar la participació dels joves en les diverses actuacions de l’Administració
autonòmica orientades a l’educació ambiental
P. previst 2003:
P. previst 2004:

1.002
1.002

Despesa 2003:
Despesa 2004:

20.000
8.500

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 2003:
Pressupost previst 2004:

740.146
740.146

Despesa 2003: 355.358
Despesa 2004: 76.120

1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de malalties
P. previst 2003:
P. previst 2004:

24.040
24.040

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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.
1.5 Conveni amb els ajuntaments per facilitar l’ús dels espais esportius dels centres escolars en
els municipis.
2. Reforçar l’educació per a la salut en l’àmbit educatiu
P. previst 2003:
P. previst 2004:

15.025
15.025

Despesa 2003:
Despesa 2004:

2.1 Acord de col·laboració, dins l’any 2001, entre els sistemes educatiu i de salut.
- Abordar la formació del professorat en matèria d'educació per a la salut (prevenció de
drogues, educació sexual, VIH/sida, hàbits alimentaris, etc.).
- Elaborar i distribuir materials de suport a l'actuació del professorat.
- Obrir i mantenir un registre d'actuacions d'educació per a la salut en els centres educatius.
- Establir un sistema de difusió d'activitats.
2.2. Elaboració de material pedagògic, amb l’establiment d’un acord amb Educació per integrar
la formació i la 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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

9.015
9.015

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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.
P. previst 2003:
P. previst 2004:

100.069
100.069

Despesa 2003:
Despesa 2004:

82.155
55.795

4.1 Campanyes per fomentar relacions sexuals més segures i que eduquin el jove en la
reducció de riscs.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

24.040
24.040

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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.
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5.2 Campanyes de sensibilització entre la població que manifesta símptomes d’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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

6.010
6.010

Despesa 2003:
Despesa 2004:

3.349

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

45.076
45.076

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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 evitar-les.
7.2 Promoció de conductes sexuals saludables, afavorint l’ús del preservatiu com a mesura de
prevenció de la infecció per VIH/sida.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

36.061
36.061

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

27.046
27.046

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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 amb
els programes que desenvolupen.
10. Col·laborar amb el Pla Autonòmic de Drogues
P. previst 2003:
P. previst 2004:

360.607
360.607

Despesa 2003:
Despesa 2004:

227.784
20.325
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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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

15.025
15.025

Despesa 2003:
Despesa 2004:

11.1 Inclusió de mòduls específics d’educació sobre drogues en la formació de monitors i
educadors.
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 del Mussol-bus de cap de setmana en els municipis i mancomunitats.
12. Promoure conductes de reducció del consum d’alcohol, tabac i altres drogues
P. previst 2003:
P. previst 2004:

24.040
24.040

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

36.061
36.061

Despesa 2003:
Despesa 2004:

42.070

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.
P. previst 2003:
P. previst 2004:

18.030
18.030

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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 joves en la reducció de riscs.
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Serveis socials
Pressupost previst 2003:
Pressupost previst 2004:

1.692.667
1.692.667

Despesa 2003: 1.900.496
Despesa 2004: 1.586.216

1. Fomentar les actituds i experiències favorables a les relacions intergeneracionals
P. previst 2003:
P. previst 2004:

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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.
2. Donar suport a les experiències socials per afrontar les situacions de necessitat
P. previst 2003:
P. previst 2004:

929.382
929.382

Despesa 2003:
Despesa 2004:

616.001
541.030

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

6.010
6.010

Despesa 2003:
Despesa 2004:

322.323
97.412

3.1 Programa d’assessorament i formació de monitors de temps lliure per facilitar la integració
de joves amb discapacitats en activitats normalitzades.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

90.152
90.152

Despesa 2003:
Despesa 2004:

291.561
366.714

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

219.369
219.369

Despesa 2003:
Despesa 2004:

2.065
2.512

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
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.
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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 renda mínima d’inserció.
6. Promoure el suport adequat de la família mitjançant programes formatius i d’orientació
P. previst 2003:
P. previst 2004:

399.673
399.673

Despesa 2003:
Despesa 2004:

578.546
578.548

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.
7. Desenvolupar programes d’abordatge del conflicte, mediació i reconeixement de drets
P. previst 2003:
P. previst 2004:

48.081
48.081

Despesa 2003:
Despesa 2004:

90.000

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.

30

Treball i formació
Pressupost previst 2003:
Pressupost previst 2004:

1.675.362
1.675.362

Despesa 2003: 6.331.576
Despesa 2004: 6.277.169

1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació dels joves
P. previst 2003:
P. previst 2004:

90.152
90.152

Despesa 2003:
Despesa 2004:

84.017

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

895.549
895.549

Despesa 2003:
Despesa 2004:

3.990.229
3.247.756

2.1 Lluita contra l’atur juvenil intermitent mitjançant:
- Ajuts per fomentar el contracte de relleu amb l’objectiu de promoure un procediment que
permeti conjugar una jubilació progressiva amb la incorporació de joves al mercat laboral.
- - Borses de treball específiques per a joves, coordinades a nivell autonòmic, assumint
tasques informatives i de seguiment les Oficines d'Informació Juvenil, si no es disposa
d'organismes especialitzats.
2.2. Prevenció de l’atur de llarga durada entre els joves de 16 a 30 anys, mitjançant un
programa específic de seguiment i d’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.
2.6 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
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

96.162
96.162

Despesa 2003:
Despesa 2004:

2.077.449
2.778.631

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

329.355
329.355

Despesa 2003:
Despesa 2004:

175.073
250.782
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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-lo 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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

82.639
82.639

Despesa 2003:
Despesa 2004:

4.808

5.1 Ajuts per a la contractació de dones en llocs de feina i nivells en els quals es troben
subrepresentades.
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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

109.384
109.384

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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
P. previst 2003:
P. previst 2004:

63.106
63.106

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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 coneguin la importància dels agents socials en les relacions laborals i
afavorir que la informació juvenil arribi al jove treballador
P. previst 2003:
P. previst 2004:

9.015
9.015

Despesa 2003:
Despesa 2004:

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
Total pressuposts prevists i reals

19.043.862
19.043.862

25.336.250
29.249.550
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SEGUIMENT DEL PLA JOVE 2001-2004
FITXA PER A LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DURANT ELS ANYS 2003 I 2004
Gràcies anticipades per la vostra col·laboració.
Per a qualsevol aclariment o suggeriment, no dubteu a posar-vos
en contacte amb Assumpta Mas, coordinadora del Pla Jove.
Direcció General de Joventut.
C/ de Jeroni Antich, 5 3r. Palma
Telèfon 971 78 44 95
amas@dgjovent.caib.es
Direcció General de ……………………………………………………………………..
C/
Telèfon
Persona de contacte
a/e
@

Mesura o actuació número: …………..…….………………….
De l’àrea de:
1. Cultura i temps lliure
2. Educació
3. Esport
4. Habitatge
5. Informació i mediació
6. Salut
7. Serveis socials
8. Participació, associacionisme i ocupació
9. Treball i formació

ANY 2003
P. 01 La mesura es va dur a terme l’any 2003?
— Sí………………………………..Passau a la P. 02
— No……………………………….Passau a la P. 05
— Ns/nc……………………………Passau a la P. 05
P.02 Es va executar el pressupost previst per dur-lo a terme?
— Sí
— No, es va gastar més del previst. La despesa fou de…………………………
— No, no es va gastar el que estava previst. La despesa fou de……………….
— Ns/nc
P.03 D’acord amb la descripció que es recull en l’informe de seguiment de l’any 2002 del Pla Jove, la
mesura o actuació durant el 2003:
— Es pot considerar continuació de l’any anterior……………………Passau a P. 04
— Es van iniciar noves línies d’actuació (especificau quines)……….Passau a P. 05
…….…………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
P.04 Modificacions de la mesura el 2003 en relació amb el 2002
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
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P. 05 La mesura es va dur a terme l’any 2004?
— Sí………………………………..Passau a la P. 06
— No……………………………….Passau a la P. 09
— Ns/nc……………………………Passau a la P. 09
P.06 Es va executar el pressupost previst per dur-lo a terme?
— Sí
— No, es va gastar més del previst. La despesa fou de…………………………
— No, no es va gastar el que estava previst. La despesa fou de……………….
— Ns/nc
P.07 D’acord amb la descripció que es recull en l’informe de seguiment de l’any 2002 del Pla Jove, la
mesura o actuació durant el 2004:
— Es pot considerar continuació de l’any anterior……...……….……Passau a P. 08
— Es van iniciar noves línies d’actuació (especificau quines)……….Passau a P. 09
…….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
P.08 Modificacions de la mesura el 2004 en relació amb el 2002
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
P.09 Pensau que l’actuació ha de mantenir-se, eliminar-se o canviar-se per unes altres alternatives en
el proper Pla estratègic de joventut?
□ Mantenir-se
□ Eliminar-se
□ Canviar-se per unes altres alternatives (especificau quines)…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………..
.…………………………………………………………………………………………………....
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