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CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 20116
Acord del Consell de Govern de 27 d’agost de 2010 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes
Balears, II Pla Jove 2010-2012
El Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears, Pla Jove
2001-2004, significà la primera experiència de planificació, coordinació i desenvolupament de polítiques transversals de joventut a la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Han passat cinc anys del final de la seva vigència, i quatre anys des de l’elaboració de l’informe d’avaluació final, i tot i que s’han produït canvis significatius en la realitat social de les persones joves a les Illes Balears, molts dels
plantejaments recollits en el I Pla Jove segueixen vigents:
-La concepció dels i les joves com a ‘ciutadans de ple dret’.
-La necessària visió integral dels joves que comporta necessàriament un
plantejament transversal i de coordinació interdepartamental.
-La necessitat de desenvolupar polítiques de transició i polítiques afirmatives. Atendre les necessitats que comporta la transició a la vida adulta però
sense descuidar els aspectes relatius a la mateixa condició juvenil: les formes
culturals, els estils de vida, l’experimentació, la creativitat, la mobilitat, la participació...
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Aquestes actuacions i objectius queden sotmesos a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de l’exercici corresponent. La voluntat és establir un pla transversal d’actuació en matèria de joventut i coordinar l’actuació de les conselleries del Govern en aquest sentit per als anys 2010-2012. Es tracta d’una una previsió, amb el compromís del seguiment i l’avaluació anual de les actuacions i de
l’assoliment d’objectius.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, en la sessió de 27 d’agost de 2010, adoptà,
entre d’altres l’acord següent:
‘Primer. Aprovar el II Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes
Balears, II Pla Jove 2010-2012, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
L’annex d’aquest Acord estarà a disposició de les persones interessades a l’enllaç
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=19&lang=ca&codi=
655087&coduo=19.’
Palma, 27 d’agost de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 109,
de 3 d’agost), recull en l’article 8 b que correspon a l’Administració autonòmica la competència per elaborar, aprovar i, si escau, modificar, amb la participació del Consell de la Joventut de les Illes Balears, la planificació global de les
polítiques juvenils en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant el pla autonòmic de joventut de les Illes Balears, i propiciar la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques i la participació dels joves i de les associacions juvenils i els seus interlocutors.
Així doncs, el pla autonòmic de joventut de les Illes Balears, anomenat
Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears, II Pla Jove, és l’eina
de planificació de les polítiques de joventut en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears previst per als anys 2010-2012.

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 20160
Notificació de proposta de resolució de la revisió d’ofici de l’acte presumpte d’expedient d’autorització a ZSP.

En aquests moments, les polítiques implícites per a joves -aquelles que
tenen impacte en la vida dels joves però que no són reconegudes com a polítiques de joventut- tenen tanta importància com les polítiques explícites que duen
a terme tradicionalment els departaments de joventut. Aquestes actuacions faciliten, per exemple, l’accés a un habitatge, una bona formació, una ocupació de
qualitat i uns hàbits de vida saludables, i poden modificar la trajectòria vital
d’una persona jove.

Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de la proposta de resolució de la revisió d’ofici de l’acte presumpte d’expedient d’autorització a ZSP i atès que no hi ha constància en els expedients de la
seva recepció per les persones interessades, d’acord amb el que disposa l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present anunci, es posa en coneixement
de les persones que s’indiquen a continuació, que l’Instructor nomenat en el procediment administratiu per la Direcció General d’Ordenació del Territori d’aquesta Conselleria ha dictat Proposta de Resolució de la revisió d’ofici de l’acte presumpte d’expedient d’autorització a ZSP.

La política de joventut és, per tant, una política que afecta el conjunt de
l’acció del Govern. La transversalitat o interdepartamentalitat és un element
clau per desenvolupar una política eficaç, real i avaluable.

Els expedients es troben a la seva disposició a la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat, situada a Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33 de Palma
de Mallorca, de 9 a 14 hores.

La Llei integral de la joventut té per objecte, tal com recull l’article 1,
establir un marc normatiu i competencial per al desenvolupament de les polítiques de joventut, i també ordenar els serveis i les activitats que promouen i organitzen persones físiques i jurídiques, públiques i privades, en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que tenguin per destinatari el jovent,
amb la finalitat d’obtenir un desenvolupament i una protecció efectius dels seus
drets. Queda clar, doncs, que tot l’articulat de la Llei és informació rellevant i
guia en l’elaboració del Pla.

Núm. Exp. Interessat

En concret, l’article 13 de la Llei 10/2006, sobre coordinació d’accions en
matèria de joventut, disposa que l’Administració autonòmica ha d’establir la
coordinació d’accions en matèria de joventut i que ‘en tot cas, l’orientació metodològica de les accions destinades als joves des de les distintes conselleries del
Govern de les Illes Balears ha de comptar necessàriament amb l’assessorament
de la conselleria competent en matèria de joventut’.
Segons l’article 16.3 de la Llei 10/2006, una vegada que la Comissió
Interdepartamental hagi aprovat la proposta del pla, el titular de la conselleria
competent en matèria de joventut l’ha de trametre a l’aprovació del Consell de
Govern.
En la sessió de 7 d’abril de 2010 es va reunir la Comissió
Interdepartamental per a l’Elaboració de Polítiques de la Joventut i va acordar
elevar l’esborrany del II Pla Jove 2010-2012 al Consell de Govern.

Data de la proposta Article i norma aplicable
de resolució
03/2007-A Hermanos Font Camps, SL 4 de agosto de 2010 art.59.5 Ley 30/1992
(Rep. Carlos M. Florit Canals)

Palma 31 d’agost de 2010
La instructora
Soledad Ferrer Sancho

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 20155
Notificació d’obertura de tràmit d’audiència en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE del 27) modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14) i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació,
que s’obre tràmit d’audiència en els expedients sancionadors que també s’indi-

