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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de desembre de 2021, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3867/21, relativa a salut
mental, amb l'esmena RGE núm. 12874/21, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a augmentar el pressupost destinat a salut
mental per implementar de forma efectiva el Pla Estratègic
de Salut Mental. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar una estratègia de suport
psicològic dirigit al personal de l’àmbit sanitari COVID
amb la finalitat de reforçar, implementar i posar a
disposició tots els recursos necessaris per donar resposta a
les peticions que es fan per part del personal sanitari en
relació amb el suport psicològic. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar les plantilles d’especialistes
en psicologia clínica als centres d’Atenció Primària per
donar un servei d’atenció psicològica de qualitat als
ciutadans.

A la seu del Parlament, 7 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de desembre de 2021, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5190/21, relativa a
actuacions contra el càncer de pròstata per part del servei de
Salut, amb les esmenes RGE núm. 13997 i 13998/21, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit de
personal sanitari i d’especialistes en el Servei Públic de
Salut, i constata l’esforç realitzat pel Servei de Salut en els
darrers anys per ampliar i consolidar el nombre de

professionals sanitaris amb l’objectiu de revertir el dèficit
existent en algunes categories. D’aquesta manera, en el
marc d’aquest procés, s’insta el Govern de les Illes Balears
que fidelitzi el personal professional i doti les places
necessàries per realitzar el servei d’atenció i tractament
multidisciplinari amb les màximes garanties i l’eficàcia
requerida.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar un conveni amb l’Associació
Espanyola Contra el Càncer a les Illes Balears per crear un
espai a la web de la Conselleria de Salut i Consum amb
l’objectiu d’accedir a una informació completa, clara i
precisa sobre tots els tipus de càncer, el seu diagnòstic i
tractament; amb una atenció especial sobre els càncers més
comuns, com pugui ser el de pròstata, entre d’altres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar, immediatament, campanyes
informatives i de visualització de la malaltia; així com
també de conscienciació de la població de realitzar-se
proves periòdiques. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a incrementar el pressupost i el suport a la recerca
contra el càncer de pròstata.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a combatre els estigmes generats entorn al
càncer de pròstata i a promoure la visibilització i la
normalització d’aquesta malaltia.

A la seu del Parlament, 7 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de desembre de 2021, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 7438/21, relativa a lluita
contra l'augment dels trastorns de la conducta alimentària
entre els joves i els adolescents, amb l'esmena RGE núm.
12875/21, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar campanyes informatives, de
sensibilització i de prevenció de trastorns de la conducta
alimentària entre els joves i adolescents. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar programes de prevenció,
detecció i intervenció de trastorns de la conducta
alimentària i a dissenyar un protocol d’actuació. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a dotar els hospitals de les Illes d'unitats

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-097.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112874
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113997
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113998
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-119.pdf#page=64
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112875
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112875
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per al trastorn de la conducta alimentària amb els
especialistes necessaris: psiquiatres, psicòlegs i
nutricionistes. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a promocionar i facilitar la comunicació
fluïda entre els professionals dels centres d’Atenció
Primària i els especialistes de les unitats de trastorns de la
conducta alimentària per donar un servei de qualitat als
ciutadans de les Illes Balears davant aquesta patologia. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar i coordinar sinergies entre els
professionals, els representants i les autoritats competents
dels sectors sanitari, publicitari, tèxtil, tercer sector,
comunitat educativa i associacions implicades per tal
d’arribar a acords que permetin lluitar contra aquesta
malaltia.

A la seu del Parlament, 7 de setembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre
de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2226/21, relativa a millora de la qualitat de les
aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a
través dels nous fons europeus per la COVID-19, amb
l'esmena RGE núm. 13999/21, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
en el marc dels fons europeus destinats a la millora del medi
marí del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
a destinar ajudes perquè els ajuntaments puguin millorar i/o
executar xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals per
tal de preservar i millorar la qualitat de les aigües de bany
en entorns urbans.

A la seu del Parlament, 7 de setembre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 1 de desembre de 2021, rebutjà el Punt 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 5190/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions contra el càncer
de pròstata per part del Servei de Salut, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions
0.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre
de 2021, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
2226/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a millora de la qualitat de les aigües de bany
i preservació i recuperació de la posidònia a través dels nous
fons europeus per la COVID-19, amb el resultat següent: vots
emesos 15, vots a favor 7, vots en contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1568/21.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre
de 2021, es retirà la proposició no de llei esmentada, del Grup
parlamentari Popular, relativa a compliment d'allò pactat en el
III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries,
mitjançant l'escrit RGE núm. 12946/21.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113999
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-104.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-088.pdf#page=35
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de desembre de 2021, d'acord amb el que disposa
l'article 124 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut
de les Illes Balears.

Igualment, la Mesa acorda obrir un termini de 15 dies (que
finalitzarà dia 14 de gener de 2022) per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental; i, un cop
transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació
d'esmenes (que finalitzarà dia 2 de febrer de 2022) i que es
tramitin davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

Així mateix, la Mesa acorda trametre aquest projecte de
llei a la Comissió General de Consells Insulars de composició
paritària Parlament-Consells Insulars, conformement amb
l'article 8.1.d) del seu reglament, per tal que, si escau, s'hi
pugui posicionar mitjançant un acord de caràcter no
vinculant.

Igualment, s’ordena obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d’Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d’esmenes fins que acabi el termini de
presentació d’esmenes ja esmentat, és a dir fins a dia 2 de
febrer de 2022.

Palma, a 17 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Rosario Sánchez i Grau, secretària del Consell de Govern,
per suplència d'acird amb l'article 5.2 del decret 8/2021, de 13
de febrer, de la presidenta de les Illes Balears,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera
d'Afers Socials i Esports, en la sessió de dia 29 de
novembre de 2021, adoptà l'Acord següent acord:

13. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
polítiques de joventut de les Illes Balears.

Les polítiques de joventut són totes aquelles actuacions
dirigides a millorar les condicions socials de les persones joves,
tot acompanyant-les en el procés vital i capacitant-les per
assolir competències personals i professionals que en propiciïn
l'autonomia, l'emancipació i la participació en tots els àmbits
socials. Malgrat les dificultats i debilitats en la implantació, així
com la seva aplicació desigual en el territori, ja ningú no dubta
que les actuacions integrals cap a la joventut són
imprescindibles per forjar una ciutadania activa i plena.

Com tota política, la de joventut ha evolucionat en les darreres
dècades i poc té a veure ara amb la que es feia en els anys 80,
quan la vida de les persones joves era més o menys previsible,
amb una inserció laboral gairebé segura després de l'etapa de
formació, contractes estables i un accés a l'habitatge
relativament fàcil que permetien iniciar un projecte de vida en
parella o de família. En aquells moments, la política de joventut
se centrava en la població molt jove i tenia com a eixos la
promoció del lleure i de l'associacionisme juvenil.

En els darrers temps, però, l'etapa juvenil està profundament
marcada per la incertesa. Els alts índexs de desocupació, la
precarietat en la feina i l'encariment de l'habitatge han dificultat
enormement les transicions econòmica i domiciliar de les
persones joves, fins al punt que, segons l’Observatori Jove del
Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), la taxa d'emancipació
residencial a les Illes Balears entre el jovent d'entre 16 i 29
anys va ser del 17,8% en el primer semestre de 2020, quan deu
anys abans era del 35,6%. Aquesta situació ha provocat que es
retardin les possibilitats del col·lectiu per construir el seu propi
projecte de vida i que el concepte de joventut s'hagi prologat
fins als 30 anys o més.

La crisi derivada de la COVID-19 ha contribuït a empitjorat les
expectatives de les persones joves de viure de manera
independent. D’acord amb aquest Observatori, les
conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia han afectat
amb duresa a la població jove, un col·lectiu que ja de per si
pateix una major fragilitat econòmica, relacionada amb una
inserció laboral més precària i inestable que la de la resta de la
població.

En paral·lel, la visió de la joventut també ha canviat en les
darreres dècades. La joventut ja no és concebuda com una
etapa de transició cap a l’adultesa, sinó com una etapa vital
plena, viscuda per un col·lectiu amb unes necessitats i unes
possibilitats específiques i un capital que pot aportar al conjunt
de la societat. En aquest context, també es reconeix el paper de
les persones joves en la construcció social i com a agent de
canvi i de transformació.

Així, l'Estratègia de la Unió Europea per a la joventut
2019-2027, aprovada per resolució del Consell de la UE i dels
representants dels estats membres, estableix que la política que
es dugui a terme en aquest àmbit no només ha de permetre als
i a les joves convertir-se en els artífexs de la seva vida,
donar-ne suport al desenvolupament personal, reforçar-ne la
resiliència i dotar-los d'habilitats per a la vida, a fi que puguin
afrontar els reptes d'un món canviant; també ha d'animar el
jovent i dotar-lo dels recursos necessaris per convertir-se en
ciutadans i ciutadanes actius, millorar les decisions polítiques
en tots els sectors —en particular l’ocupació, l’educació, la
salut i la inclusió social— pel que fa a l'impacte sobre la
joventut, contribuir a l’erradicació de la pobresa juvenil i de
totes les formes de discriminació, i a més promoure la inclusió
social. Aquesta visió de la joventut com a agent transformador
impregna també l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible
de Nacions Unides, adoptada per l'Assemblea General de
l'ONU el setembre de 2015, com a pla d'acció a favor de les
persones, el planeta i la prosperitat, amb la intenció d'enfortir
la pau universal i l'accés a la justícia.

Sota aquest marc competencial, la primera llei que va regular
les polítiques de joventut va ser la Llei 10/2006, de 26 de juliol,
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integral de la joventut. Aquesta norma ja va apostar per una
perspectiva transversal, basada en la interdepartamentalitat per
a una concreta combinació de les polítiques de joventut
explícites —les desenvolupades pels organismes de joventut—
i les implícites —desenvolupades per altres departaments de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears— així com en la
interinstitucionalitat entre les administracions implicades i la
incidència dels agents públics i privats que actuen directament
o indirectament sobre la joventut.

No obstant això, en la pràctica aquesta Llei ha estat insuficient
per consolidar un model transversal de polítiques de joventut.
Els departaments de joventut de les  administracions públiques
han continuat gestionant un àmbit molt concret d’aquestes
actuacions —bàsicament el lleure i serveis molt específics per
al jovent— al marge dels altres departaments amb
competències que impacten directament en la joventut, com ara
les de formació, ocupació o habitatge. El resultat de tot això és
una política de joventut disgregada entre les actuacions
explícites i les implícites, com a fenòmens aïllats, quan totes
haurien de compartir un objectiu comú, que no és un altre que
facilitar el desenvolupament integral de la persones joves.

Precisament, el projecte de llei que avui s’aprova preveu donar
resposta als reptes que plantegen les polítiques de joventut
perquè s’adaptin a les necessitats de les persones joves.

El projecte normatiu es divideix en set títols —un títol
preliminar i sis numerats— 104 articles, dues disposicions
addicionals, dues transitòries, una derogatòria i sis finals.

El títol preliminar serveix de pòrtic de la Llei i suposa tota una
declaració d’intencions quan indica que la finalitat última de la
norma és afavorir que les persones joves puguin desenvolupar
el seu projecte de vida i garantir-ne la participació activa en
igualtat de drets i deures en la vida social, cultural, política i
econòmica i —com després s'indicarà al llarg de l'articulat—
sense estereotips i rols sexistes que impedeixen a les dones
aquest ple desenvolupament. Amb aquest objectiu principal, la
Llei estableix un marc jurídic específic per desenvolupar les
polítiques de joventut, regular els drets específics de les
persones joves de les Illes Balears i ordenar el conjunt de
serveis i equipaments juvenils que han de donar resposta a les
seves necessitats.

També se’n fixa l’àmbit d’aplicació, que principalment són les
persones joves d’entre 16 i 30 anys. En aquest sentit, la Llei
apuja l’edat mínima d’aplicació en relació amb la Llei 10/2006,
de 26 de juliol, per un raó molt concreta:  atès que l’objectiu
central de la Llei és facilitar l’emancipació de les persones
joves, i que és dos anys abans de la majoria d’edat quan el
jovent es pot emancipar i incorporar al mercat laboral, s’ha
considerat que l’edat idònia d’inici d’aplicació són els16 anys,
sens perjudici que es puguin establir altres límits, mínims o
màxims, en funció dels programes específics, com ocorre, per
exemple, en l’àmbit de la participació.

De la seva banda, el títol primer enuncia una llista específica de
drets reconeguts a les persones joves com un grup demogràfic
amb necessitats pròpies, sens perjudici dels altres que ja
reconeix el nostre ordenament. Així mateix, també n’incorpora
deures, en coherència amb el principi de corresponsabilitat que
estableix la Llei.

El títol II regula el règim competencial i delimita les funcions
que corresponen a les administracions autonòmica, insular i
local, a fi d'adequar-les a la distribució competencial fixada a
l'Estatut d'Autonomia. Així mateix aborda l'organització
administrativa en el si de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que es materialitza mitjançant
dos organismes, la conselleria competent en matèria de joventut
i l'Institut Balear de la Joventut, i que es coordina amb la resta
de conselleries mitjançant la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut. També fa referència als organismes de
cooperació interadministrativa en polítiques de joventut, amb
una regulació especial de la Conferència interinsular en matèria
de joventut.

El títol III està dedicat a les polítiques de joventut pròpiament
dites, les quals s'han de centrar millorar les condicions de vida
de les persones joves, atendre'n les necessitats de trànsit a la
vida adulta, facilitar-ne les vivències i experiències i
promoure'n la integració i participació efectives en la vida
política, econòmica, social i cultural. Així mateix, s'indiquen
els principis rectors que han de guiar i se n'aborda el contingut
general i específic, tot incidint en els àmbits que es consideren
prioritaris: l’emancipació juvenil —amb menció especial a
l’educació i la formació, l’ocupació i l’habitatge— la promoció
de la vida saludable, l’empoderament i la participació i la
garantia dels drets de les persones joves i el foment de
conductes i valors.

Tan important com establir el nou marc de les polítiques
juvenils és fixar les condicions com aquestes s’han de
planificar, sempre respectant les competències pròpies dels
consells insulars. En aquest sentit, es disposa que aquesta
política ha de ser fruit d’un estudi previ de necessitats i
projectar-se de manera que satisfaci les necessitats de cada
període. Pel que fa al Govern de les Illes Balears, s’estipula que
ha de tenir aprovat i en vigor un pla estratègic de polítiques de
joventut del Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
s’ordeni el conjunt de mesures, recursos i actuacions necessaris
per aconseguir els objectius de la política de joventut per a
l’àmbit de les Illes Balears, per una durada de cinc anys.

Finalment, la secció tercera estableix de manera molt bàsica la
planificació insular i local, tot respectant les competències dels
consells insulars en aquesta matèria.

El títol IV aborda la participació juvenil d’una manera integral
i s'articula en tres capítols. En el primer i, més concretament, a
la secció primera, a més de definir el concepte, es determinen
els agents i les vies de la participació de les persones joves, es
preveuen les condicions per ser considerada entitat juvenil i
s'introdueix una consideració explícita als grups de joves, als
quals s’atorga capacitat d'obrar..

En segon lloc es regula el Consell de la Joventut de les Illes
Balears, màxim òrgan de representació de la joventut
organitzada, que passa a tenir la naturalesa de corporació
pública sectorial de base privada —la mateixa que han adoptat
els consells de la joventut de la Comunitat Valenciana,
Canàries o la Regió de Múrcia— i personalitat jurídica pròpia
i diferenciada, la qual cosa els permetrà tenir personal i
pressupost propis. A més, l'edat mínima per poder ser
representant d'aquest òrgan de participació juvenil baixa dels
18 als 14 anys, a fi de fomentar la participació dels i de les més
joves.
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El títol V, anomenat Professionals i instruments d’execució de
les polítiques de joventut, suposa tota una novetat en el model
dels serveis de joventut vigent fins ara. Primerament es
reconeix explícitament la tasca que realitza el personal tècnic,
informador, monitor i dinamitzador, i se’ls dona un nom propi,
el de professionals de l’àmbit de la joventut, les funcions
específiques dels quals s’han de regular reglamentàriament.
Dins d’aquest col·lectiu es crea una denominació específica, la
de professionals de les polítiques de joventut, que engloba
aquelles persones que es dediquen a la recerca, el disseny, la
direcció, l’aplicació i l’avaluació de plans, programes o
projectes destinats a les persones joves des de les
administracions públiques i de les entitats sense ànim de lucre,
en el marc de les polítiques de joventut.  A més, s’estableix que
l’organització del sistema públic de serveis a la joventut ha de
tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els
coneixements, les capacitats, les aptituds i l’estabilitat laboral
i el reconeixement social i laboral que calgui per garantir
l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat en la prestació dels serveis,
ja que són la peça imprescindible per al desenvolupament i la
consolidació de les polítiques de joventut a les Illes Balears.

Seguidament es defineixen els serveis juvenils com totes les
actuacions que les administracions públiques o les entitats
sense ànim de lucre presten de manera regular i continuada per
satisfer les necessitats del jovent pel que fa a la informació, la
participació, l’emancipació i la dinamització. Es fa una menció
especial als d’informació i de dinamització, els quals es
consideren fonamentals per a la joventut. Per primera vegada,
es preveuen les carteres de serveis juvenils, que recullen el
conjunt de serveis i recursos per a la joventut que gestionen les
administracions públiques de les Illes Balears. Així mateix, es
defineix la Cartera de serveis juvenils del Govern de les Illes
Balears i de les entitats del seu sector públic instrumental que
inclou, entre d’altres, els programes de foment cultural; els
d’elaboració d’estudis, investigacions i publicacions; les ajudes
a l'emancipació, especialment per a l'accés a l’habitatge; o els
serveis d’ocupació jove. També s’estableix que els consells i
els ajuntaments han d’aprovar les carteres de serveis juvenils
dels seus àmbits territorials respectius.

També s'aborda de manera innovadora la iniciativa privada en
la prestació de serveis a la joventut, amb un reconeixement
explícit a les entitats prestadores de serveis a la joventut, que
queden definides com aquelles que presten o realitzen, de
manera continuada i sense ànim de lucre, serveis, programes i
actuacions adreçats a joves de fins a 30 anys. També s’hi
estableix el règim en què les administracions poden organitzar
els serveis juvenils, ja sigui per gestió directa o indirecta; i
preveu l’acció concertada amb les entitats del tercer sector
social d’aquells serveis socials destinats a la joventut
vulnerable, si es donen els requisits de la Llei 12/2018, de 15
de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la
comunitat autònoma de les Illes Balears i en la normativa de
desplegament.

Al seu torn, es defineixen els equipaments juvenils, que es
defineixen com a espais cívics d’informació i/o dinamització
sociocultural que estan destinats exclusivament a la joventut,
dotats d’infraestructures i recursos i que tenen per finalitat la
promoció de la participació, la informació, la col·laboració
amb el teixit associatiu juvenil i l’atenció a les persones joves.

El títol VI regula el règim sancionador en matèria de serveis i
equipaments juvenils, amb una estructura similar a la prevista
a la Llei 10/2006, de 26 de juliol, si bé adaptada a la normativa
vigent de procediment administratiu comú i de règim jurídic del
sector públic.

Finalment, per mitjà de les disposicions es tanquen aspectes
concrets que contribueixen a facilitar la implantació de la nova
normativa, com ara l’aprovació d’uns estatuts per a l’IBJOVE
o la modificació del decret que regula la Comissió
Interdepartamental de polítiques de joventut.

La Llei 1/2019, de 31 de gener, de Govern de les Illes Balears,
a l’article 43, apartat 1, estableix que el Govern exerceix la
iniciativa legislativa mitjançant l’elaboració, l’aprovació i la
posterior remissió dels projectes de llei al Parlament. També ,
a l’apartat 2 del mateix article, s’estableix que, una vegada
aprovat el projecte de llei, el Govern el trametrà al Parlament
en el termini de deu dies perquè es tramiti en la forma prevista
en el Reglament de la cambra i atenent el previst en el
Reglament de la Comissió General de Consells Insulars.

En data 27 d’octubre de 2021, es va emetre pel cap del
departament de relacions amb el Parlament i de Coordinació
Normativa de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat,
l’informe preceptiu que es recull en l’article 59.2.b) de la Llei
1/2019, el qual conclou que la iniciativa és congruent amb
altres iniciatives tramitades pel Govern, que els tràmits són els
adequats i que no hi ha cap impediment per prosseguir les
actuacions en el procediment de tramitació de la norma
examinada. Posteriorment, en data de 22 de novembre s’ha
emès la cinquena versió de la memòria d’anàlisi d’impacte
normatiu que recull el contingut previst per l’article 60 de la
Llei 1/2019.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció
General d’Infància, Joventut i Famílies, exerceix les
competències següents: promoció i informació de les activitats
juvenils; programes de mobilitat juvenil; participació i
associacions juvenils; promoció dels joves artistes;
instal·lacions juvenils; i anàlisi i estudi de la realitat dels joves,
d’acord amb el Decret 11/2011, de 15 de febrer, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

A partir de les anteriors consideracions jurídiques i tècniques,
el Consell de Govern adopta l’Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei de polítiques de
joventut de les Illes Balears.

Segon. Trametre el Projecte de llei al Parlament de les Illes
Balears perquè es tramiti en la forma prevista en el
Reglament de la cambra.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 29 de novembre de 2021
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Les polítiques de joventut són totes aquelles actuacions
dirigides a millorar les condicions socials de les persones joves,
tot acompanyant-les en el procés vital i capacitant-les per
assolir competències personals i professionals que en propiciïn
l'autonomia, l'emancipació i la participació en tots els àmbits
socials. Malgrat les dificultats i debilitats en la implantació, així
com la seva aplicació desigual en el territori, ja ningú no dubta
que les actuacions integrals cap a la joventut són
imprescindibles per forjar una ciutadania activa i plena.

Com tota política, la de joventut ha evolucionat en les darreres
dècades i poc té a veure ara amb la que es feia en els anys 80,
quan la vida de les persones joves era més o menys previsible,
amb una inserció laboral gairebé segura després de l'etapa de
formació, contractes estables i un accés a l'habitatge
relativament fàcil que permetien iniciar un projecte de vida en
parella o de família. En aquells moments, la política de joventut
se centrava en la població molt jove i tenia com a eixos la
promoció del lleure i de l'associacionisme juvenil.

En els darrers temps, però, l'etapa juvenil està profundament
marcada per la incertesa. Els alts índexs de desocupació, la
precarietat en la feina i l'encariment de l'habitatge han dificultat
enormement les transicions econòmica i domiciliar de les
persones joves, fins al punt que, segons l’Observatori Jove del
Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), la taxa d'emancipació
residencial a les Illes Balears entre el jovent d'entre 16 i 29
anys va ser del 17,8% en el primer semestre de 2020, quan deu
anys abans era del 35,6%. Aquesta situació ha provocat que es
retardin les possibilitats del col·lectiu per construir el seu propi
projecte de vida i que el concepte de joventut s'hagi prologat
fins als 30 anys o més.

La crisi derivada de la COVID-19 ha contribuït a empitjorat les
expectatives de les persones joves de viure de manera
independent. D’acord amb aquest Observatori, les
conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia han afectat
amb duresa a la població jove, un col·lectiu que ja de per si
pateix una major fragilitat econòmica, relacionada amb una
inserció laboral més precària i inestable que la de la resta de la
població. A més, el jovent de les Illes Balears és el més castigat

per aquesta crisi, amb les majors cotes de població entre 16 i
29 anys que no va treballar cap hora i que va estar afectada pels
ERTO (el 42,1 %) en els sis primers mesos de 2020, segons
aquest mateix estudi.

En paral·lel, la visió de la joventut també ha canviat en les
darreres dècades. La joventut ja no és concebuda com una
etapa de transició cap a l’adultesa, sinó com una etapa vital
plena, viscuda per un col·lectiu amb unes necessitats i unes
possibilitats específiques i un capital que pot aportar al conjunt
de la societat. En aquest context, també es reconeix el paper de
les persones joves en la construcció social i com a agent de
canvi i de transformació.

Així, l'Estratègia de la Unió Europea per a la joventut
2019-2027, aprovada per resolució del Consell de la UE i dels
representants dels estats membres, estableix que la política que
es dugui a terme en aquest àmbit no només ha de permetre als
i a les joves convertir-se en els artífexs de la seva vida,
donar-ne suport al desenvolupament personal, reforçar-ne la
resiliència i dotar-los d'habilitats per a la vida, a fi que que
puguin afrontar els reptes d'un món canviant; també ha d'animar
el jovent i dotar-lo dels recursos necessaris per convertir-se en
ciutadans i ciutadanes actius, millorar les decisions polítiques
en tots els sectors —en particular l’ocupació, l’educació, la
salut i la inclusió social— pel que fa a l'impacte sobre la
joventut, contribuir a l’erradicació de la pobresa juvenil i de
totes les formes de discriminació, i a més promoure la inclusió
social.

Aquesta visió de la joventut com a agent transformador
impregna també l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible
de Nacions Unides, adoptada per l'Assemblea General de
l'ONU el setembre de 2015, com a pla d'acció a favor de les
persones, el planeta i la prosperitat, amb la intenció d'enfortir
la pau universal i l'accés a la justícia. El document parteix de la
base que, en el món actual, les persones joves ja no volen
únicament ser informades sobre les polítiques públiques, els
plans i els models de desenvolupament que els impacten; volen
dissenyar-los, prendre’n decisions i ser el vehicle que els
implementin. Per tant, com a joves volen tenir un rol actiu
mitjançant el paper principal de la participació juvenil
significativa en tots els nivells de presa de decisió, per garantir
un desenvolupament sostenible, un creixement econòmic
inclusiu, la promoció de societats pacífiques i l'erradicació de
la pobresa.

II

La Convenció Iberoamericana de Drets dels Joves és l’únic
tractat internacional centrat específicament en drets civils,
polítics, econòmics, socials i culturals de les persones joves. Es
va signar l'octubre de 2005, Espanya el va ratificar dos anys
més tard i és vigent des del 2008. El 2016 aquest catàleg de
drets es va ampliar amb l'aprovació d'un protocol addicional
que reconeix el jovent com a actor estratègic de
desenvolupament i agent polític amb incidència local i global.

A la Unió Europea, la matèria de joventut és una política
nacional dels estats membres i està expressament exclosa
d’harmonització, si bé el Consell pot adoptar recomanacions
sobre la base de propostes de la Comissió. En aquest sentit, els
articles 6 (competència de la UE per dur a terme accions en
matèria de joventut), 47 (foment de l’intercanvi de treballadors
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i treballadores joves), 165 (promoció d’una educació de
qualitat i dels intercanvis juvenils i de la participació de les
persones joves en la vida democràtica d’Europa), 166
(mobilitat en la formació professional) i 214 (creació d’un Cos
Europeu de Solidaritat) del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea (TFUE) constitueixen la base de qualsevol actuació de
la Unió en l'àmbit de la joventut.

Sota aquest marc, la UE ha duit a terme actuacions específiques
per a la joventut com la implantació del programa Erasmus +
dedicat a la joventut, creat pel Reglament (UE) 1288/2013, del
Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013,
mitjançant el qual es fomenta l'intercanvi de joves tant dins de
la Unió com amb tercers països. Durant els últims anys, a més,
la Unió Europea ha reforçat les seves polítiques per al jovent,
com ho mostra la iniciativa del Cos Europeu de Solidaritat,
aprovada pel Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament
europeu i del Consell, de 2 d’octubre de 2018, que permet a
persones joves d'entre 18 i 30 anys conèixer altres països
mitjançant activitats de voluntariat. A més, cada nou anys el
Consell de la Unió Europea aprova una Estratègia de la UE per
a la Joventut que es configura com el marc europeu de
cooperació en aquest àmbit. La corresponent al període
2019-2027 té entre les seves metes impulsar la participació del
jovent en la vida democràtica, donar suport al compromís
social i cívic i tractar de garantir que totes les persones joves
disposin dels recursos necessaris per participar en la societat.

En l'àmbit estatal, la Constitució espanyola, en l’apartat 2 de
l'article 9, estableix el mandat als poders públics de promoure
les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels
grups en què s'integra siguin reals i efectives, i també el de
remoure els obstacles que n’impedeixin o dificultin la plenitud,
i de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida
política, econòmica, cultural i social. De forma més específica,
l'article 48 consagra el deure, per als poders públics, de
promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de
la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i
cultural.

Altres drets que garanteix la Carta magna, encara que no de
manera específica per a la joventut, són a l’educació (article
27), al treball (article 35), a la protecció de la salut (apartat 1
de l’article 43) o a un habitatge digne (article 47).

Quant a l’àmbit competencial, l’article 148 de la Constitució
espanyola no preveu la joventut com a competència específica
que puguin assumir les comunitats autònomes.

No obstant això, l’apartat 3 de l’article 149 disposa que les
matèries no atribuïdes expressament a l'Estat per la Constitució
podran correspondre a les comunitats autònomes, en virtut dels
seus estatuts respectius.

Al seu torn, l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, a
l’article 16, relatiu a drets socials, disposa a l’apartat 3 que, en
tot cas, l’actuació de les administracions públiques de les Illes
Balears s’haurà de centrar primordialment, entre d’altres
aspectes, en l’articulació de polítiques que garanteixin la
participació de la joventut en el desenvolupament polític,
social, econòmic i cultural. De manera similar a la Constitució,
l’Estatut d’Autonomia també garanteix el dret a l’educació
(article 26), a l’ocupació i al treball (article 27), a la protecció
de la salut (article 25) i a l’habitatge digne (article 22).

L'article 30 de l'Estatut atorga a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la competència exclusiva en les matèries següents:
joventut; disseny i aplicació de polítiques i plans i programes
destinats a la joventut (apartat 13).

Les competències en matèria de joventut són, d'acord amb
l'article 70, apartat 16, de l'Estatut, pròpies dels consells
insulars, i actualment estan transferides mitjançant la Llei
21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als
consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de
joventut i lleure; i el Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs
al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis
inherents a les competències pròpies d’aquesta institució
insular que exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure.

Altres competències de la Comunitat Autònoma relacionades
amb la Llei que reconeix l’Estatut són les exclusives en matèria
d’habitatge (apartat 3 de l’article 30), de promoció de la salut
(apartat 48 de l’article 30) i ensenyament universitari (apartat
4 de l’article 36); la de desenvolupament legislatiu i executiu
en l’àmbit de l’ensenyament no universitari (apartat 2 de
l’article 36) i l’executiva en matèria de legislació laboral i
formació professional contínua (apartat 11 de l’article 32). Al
seu torn, els consells insulars tenen competència executiva en
matèria de sanitat (apartat 7 de l’article 71) i d’ensenyament
(apartat 8 de l’article 71).

Basant-se en aquest marc competencial, la primera llei que va
regular les polítiques de joventut va ser la Llei 10/2006, de 26
de juliol, integral de la joventut. Aquesta norma ja va apostar
per una perspectiva transversal, basada en la
interdepartamentalitat per a una concreta combinació de les
polítiques de joventut explícites —les desenvolupades pels
organismes de joventut— i les implícites —desenvolupades per
altres departaments de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears— així com en la interinstitucionalitat entre les
administracions implicades i la incidència dels agents públics
i privats que actuen directament o indirectament sobre la
joventut.

No obstant això, en la pràctica aquesta Llei ha estat insuficient
per consolidar un model transversal de polítiques de joventut.
Els departaments de joventut de les  administracions públiques
han continuat gestionant un àmbit molt concret d’aquestes
actuacions —bàsicament el lleure i serveis molt específics per
al jovent— al marge dels altres departaments amb
competències que impacten directament en la joventut, com ara
les de formació, ocupació o habitatge. El resultat de tot això és
una política de joventut disgregada entre les actuacions
explícites i les implícites, com a fenòmens aïllats, quan totes
haurien de compartir un objectiu comú, que no és un altre que
facilitar el desenvolupament integral de la persones joves. Cal,
llavors, crear mecanismes efectius per aconseguir que totes les
polítiques de joventut siguin fruit d’un estudi de les necessitats
reals de les persones joves i que coordinin les respostes a
aquestes demandes.

La primera passa és reconèixer la joventut com un col·lectiu
divers i heterogeni que viu una etapa vital plena, amb
necessitats específiques per a l'emancipació, el ple
desenvolupament de les seves capacitats i la integració i
implicació efectives en la vida política, econòmica, social i
cultural, i també amb uns drets específics. La Llei 9/2019, de
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19 de febrer, de l’atenció i els drets a la infància i
l’adolescència de les Illes Balears, reconeix explícitament
aquests col·lectius i en preveu uns drets específics, però es
detecta un buit legal pel que fa a la consideració i als drets de
les persones d’entre 16 i 30 anys.

Lligat a l’anterior, es fa necessari dotar les polítiques de
joventut d’entitat pròpia i separar-les del lleure educatiu, un
àmbit des de sempre gestionat directament pels departaments
de joventut. Com a pràcticament totes les legislacions de les
comunitats autònomes (a excepció de Catalunya i de
Cantàbria), la regulació del lleure educatiu s'ha incorporat
històricament en un apartat específic de la Llei de joventut. No
obstant això, la realitat del lleure educatiu a les Illes Balears
demostra que abasta molt més que la població jove. Només a
tall d'exemple, la pràctica totalitat de les activitats de lleure
educatiu per a infants i joves declarades als departaments de
joventut dels consells insulars tenen participants d'entre 6 i 12
anys, mentre que les persones usuàries de les instal·lacions fins
ara anomenades juvenils, a excepció dels albergs i les
residències juvenils, són emprades principalment per infants
menors de 14 anys. És necessari, per tant, crear un marc jurídic
específic i diferenciat per a les polítiques de joventut.

Igualment, cal adaptar el sistema de competències entre el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars a la
distribució operada amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia el
2007, un any després d'aprovar-se la Llei integral de joventut.
El procés de descentralització en matèria de joventut va
començar amb l'aprovació de la Llei 21/2006, de 15 de
desembre, per la qual s’atribueixen les competències en matèria
de joventut i lleure als consells insulars de Menorca i d’Eivissa
i Formentera. Dotze anys després d'aquella primera passa, el
procés va culminar amb el Decret 26/2018, de 3 d’agost, de
traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els
serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta
institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure.
Cal, llavors, adaptar la Llei de joventut a aquesta
circumstància.

En coherència amb l'anterior, cal delimitar les competències
que corresponen al Govern de les Illes Balears i l'Institut Balear
de la joventut (IBJOVE), el qual, per mitjà d'aquesta Llei,
s'adapta a les prescripcions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, formalitzant-ne la condició d'entitat pública
empresarial.

En matèria de participació, s’ha de donar resposta a la demanda
del Consell de la Joventut de les Illes Balears, expressada en el
Ple de 22 de desembre de 2018 i reiterada en diverses sessions
posteriors, de dotar-se de personalitat jurídica pròpia per tenir
una major autonomia. Des de 2016, el Consell de la Joventut de
les Illes Balears és un òrgan col·legiat que està adscrit a la
conselleria competent en matèria de joventut. Si bé s'ha valorat
que aquesta figura ha estat positiva per recuperar un òrgan que
es va suprimir de manera sobtada el 2012, anys després de la
seva recuperació es detecta la necessitat de deslligar-se del
Govern de les Illes Balears per tenir més autonomia en la tasca
de defensar els interessos dels i de les joves, i de seguir la
recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa
d’11 de gener de 2006, en el sentit que els consells nacionals de

joventut han de poder determinar la seva pròpia organització i
mètodes de treball.

Finalment, però no menys important, cal crear un sistema
d’execució de les polítiques de joventut, format pel personal
professional, els serveis i els equipaments en aquest àmbit, que
garanteixi una aplicació adequada d’aquests serveis.

A l'hora d'elaborar aquesta Llei s'ha tengut en compte,
especialment, la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els
drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, la qual
s'aplica a persones d'entre els 0 i els 12 anys (infància) i entre
els 13 i la majoria d'edat (adolescència). Malgrat la
coincidència d'edats pel que fa a les persones adolescents, cal
dir que la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears no
només complementa els preceptes de la Llei 9/2019, sinó que,
fins i tot, els desenvolupa en el marc de les seves competències,
com és el cas dels drets a l'associació i a la participació (article
22).

Ateses les diferències que encara es troben dins la població
jove entre dones i homes i la necessitat d'incorporar la
perspectiva de gènere en les polítiques de joventut, també s’ha
tengut molt en compte, la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes, establint mesures específiques que
ajudaran a aconseguir una igualtat real entre dones i homes i a
erradicar la violència de gènere.

Pel que fa a la promoció dels valors per a la igualtat i la
tolerància amb la diversitat sexual ,i tenint en compte la Llei
8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBIfòbia,
s'han introduït mesures en aquest sentit.
 
Així mateix, s’han observat la Llei 12/2018, de 15 de
novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social a la
comunitat autònoma de les Illes Balears; i la Llei 3/2018, de 29
de maig, del tercer sector d’acció social, pel que fa a la
regulació de la iniciativa privada en els serveis juvenils.

I tot això, promovent l’ús i el coneixement de la llengua
catalana d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
i la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les
Illes Balears. Es parteix de la base que només es pot garantir la
plena participació democràtica del jovent en la vida social,
cultural, política i econòmica si es coneixen les dues llengües
oficials al territori. En aquest sentit, la Llei preveu que les
administracions públiques han de dur a terme les actuacions
organitzatives i formatives necessàries per afavorir el
coneixement i l’ús de la llengua catalana i trasllada al sector de
la joventut, tant públic com privat, la garantia dels drets
lingüístics dels joves, i en especial el dret d’accés al
coneixement del català i el d’ús actiu i passiu d’aquesta llengua.

En tot cas, aquesta Llei és respectuosa amb el sentit i l'esperit
de l'Estatut d'autonomia pel que fa a les competències dels
consells insulars, sense deixar de banda les atribucions de
coordinació del Govern en aquest àmbit i les d'execució en
matèries com l'ensenyament i l'ocupació.

III

Pel que fa a l'estructura i al contingut, la Llei es divideix en set
títols —un títol preliminar i sis numerats— 104 articles, dues
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disposicions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i sis
finals.

El títol preliminar serveix de pòrtic de la Llei i suposa tota una
declaració d’intencions quan indica que la finalitat última de la
norma és afavorir que les persones joves puguin desenvolupar
el seu projecte de vida i garantir-ne la participació activa en
igualtat de drets i deures en la vida social, cultural, política i
econòmica i —com després s'indicarà al llarg de l'articulat—
sense estereotips i rols sexistes que impedeixen a les dones
aquest ple desenvolupament. Amb aquest objectiu principal, la
Llei estableix un marc jurídic específic per desenvolupar les
polítiques de joventut, regular els drets específics de les
persones joves de les Illes Balears i ordenar el conjunt de
serveis i equipaments juvenils que han de donar resposta a les
seves necessitats.

En aquest títol es defineixen també els principals conceptes
relacionats amb la Llei, com són la joventut, les polítiques de
joventut, el col·lectiu de professionals de les polítiques de
joventut, l’emancipació juvenil, la participació juvenil i els
serveis i equipaments juvenils.

També se’n fixa l’àmbit d’aplicació, que principalment són les
persones joves d’entre 16 i 30 anys. En aquest sentit, la Llei
apuja l’edat mínima d’aplicació en relació amb la Llei 10/2006,
de 26 de juliol, per un raó molt concreta:  atès que l’objectiu
central de la Llei és facilitar l’emancipació de les persones
joves, i que és dos anys abans de la majoria d’edat quan el
jovent es pot emancipar i incorporar al mercat laboral, s’ha
considerat que l’edat idònia d’inici d’aplicació són els16 anys,
sens perjudici que es puguin establir altres límits, mínims o
màxims, en funció dels programes específics, com ocorre, per
exemple, en l’àmbit de la participació.

En coherència amb l'anterior, el títol primer enuncia una llista
específica de drets reconeguts a les persones joves com un grup
demogràfic amb necessitats pròpies, sens perjudici de la ja
existent en matèria de protecció de menors, continguda en la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor; o en la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els
drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. Així
mateix, també n’incorpora deures, en coherència amb el
principi de corresponsabilitat que estableix la Llei.

El títol II regula el règim competencial i es divideix en tres
capítols. El capítol I estableix les competències de les
administracions autonòmica, insular i local, a fi d'adequar-les
a la distribució competencial fixada a l'Estatut d'Autonomia. El
capítol II aborda l'organització administrativa en el si de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
que es materialitza mitjançant dos organismes, la conselleria
competent en matèria de joventut i l'Institut Balear de la
Joventut, i que es coordina amb la resta de conselleries
mitjançant la Comissió interdepartamental de polítiques de
joventut. El capítol tercer fa referència als organismes de
cooperació interadministrativa en polítiques de joventut, amb
una regulació especial de la Conferència interinsular en matèria
de joventut. Aquest òrgan transforma el que preveu l'article 20
de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, per incorporar-hi la
presència del Consell Insular de Mallorca, i fixar-ne les
funcions d'acord amb les recollides per a aquests òrgans a la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

El títol III està dedicat a les polítiques de joventut pròpiament
dites i abasta quatre capítols. En el primer es posa de manifest
l'objectiu general d'aquesta política, que no pot ser un altre que
millorar les condicions de vida de les persones joves, atendre'n
les necessitats de trànsit a la vida adulta, facilitar-ne les
vivències i experiències i promoure'n la integració i
participació efectives en la vida política, econòmica, social i
cultural. Així mateix, s'indiquen els principis rectors que han de
guiar aquestes polítiques, afegint-hi als ja prevists en la llei
anterior  (universalitat, transversalitat, planificació, coordinació
i igualtat) els nous principis d’integralitat, proximitat,
intergeneracionalitat, equitat, corresponsabilitat, transparència
i rendició de comptes, interseccionalitat i adequació al règim
lingüístic. Igualment, aborda el contingut de les polítiques de
joventut, indicant-ne l’objectiu general —millorar la qualitat de
vida del jovent, especialment el que està en situació d’exclusió
social— així com els específics. El segon capítol fa referència
explícita als àmbits prioritaris en què ha d'incidir la política de
joventut, i que són l’emancipació juvenil —amb menció
especial a l’educació i la formació, l’ocupació i l’habitatge—
la promoció de la vida saludable, l’empoderament i la
participació i la garantia dels drets de les persones joves i el
foment de conductes i valors.

En el tercer capítol es tracta la planificació de les polítiques de
joventut. En la secció primera es determinen els criteris que han
de seguir tant el Govern de les Illes Balears com els consells
insulars i les entitats de l'Administració local a l'hora de
planificar aquesta política. En la secció segona es regula el Pla
estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes
Balears, pel que en fa al contingut, el procediment i la durada.
Finalment, la secció tercera estableix de manera molt bàsica la
planificació insular i local, tot respectant les competències dels
consells insulars en aquesta matèria.

El darrer capítol d'aquest títol fa menció a les altres mesures
per impulsar les polítiques de joventut, que passen per integrar
la perspectiva de joventut en l'activitat administrativa, en les
normes i plans sectorials, i en les estadístiques i els estudis de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El títol IV aborda la participació juvenil d’una manera integral
i s'articula en tres capítols. En el primer i, més concretament, a
la secció primera, a més de definir el concepte, es determinen
els agents i les vies de la participació de les persones joves, es
preveuen les condicions per ser considerada entitat juvenil i
s'introdueix una consideració explícita als grups de joves, als
quals s’atorga capacitat d'obrar. La secció segona abasta amb
més profunditat les formes i processos de participació i
consultes juvenils, mentre que la tercera estableix les pautes
que han de seguir els poders públics per fomentar la
participació i l’associacionisme juvenils.

El segon capítol s'encarrega de la regulació del Consell de la
Joventut de les Illes Balears, màxim òrgan de representació de
la joventut organitzada, que passa a tenir la naturalesa de
corporació pública sectorial de base privada —la mateixa que
han adoptat els consells de la joventut de la Comunitat
Valenciana, Canàries o la Regió de Múrcia— i personalitat
jurídica pròpia i diferenciada, la qual cosa els permetrà tenir
personal i pressupost propis. A més, l'edat mínima per poder
ser representant d'aquest òrgan de participació juvenil baixa
dels 18 als 14 anys, a fi de fomentar la participació dels i de les
més joves.
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El tercer capítol estableix la regulació dels consells de la
joventut d'àmbit insular, que també han de ser preferentment
corporacions públiques sectorials de base privada; i els consells
de la joventut locals i supramunicipals, els quals, com a
novetat, poden ser d'iniciativa pública o privada, amb formes
organitzades o no organitzades, a fi de facilitar la creació dels
òrgans de participació juvenil més pròxims.

El títol V, anomenat Professionals i instruments d’execució de
les polítiques de joventut, es divideix en dos capítols i suposa
tota una novetat en el model dels serveis de joventut vigent fins
ara.

El primer capítol reconeix explícitament la tasca que realitza el
personal tècnic, informador, monitor i dinamitzador, i se’ls
dona un nom propi, el de professionals de l’àmbit de la
joventut, les funcions específiques dels quals s’han de regular
reglamentàriament. Dins d’aquest col·lectiu es crea una
denominació específica, la de professionals de les polítiques de
joventut, que engloba aquelles persones que es dediquen a la
recerca, el disseny, la direcció, l’aplicació i l’avaluació de
plans, programes o projectes destinats a les persones joves des
de les administracions públiques i de les entitats sense ànim de
lucre, en el marc de les polítiques de joventut.  A més, es
disposa de manera expressa que el col·lectiu de professionals
de les polítiques de joventut ha de ser consultat en la
planificació, el seguiment de la gestió i l’avaluació dels serveis
destinats a la joventut.  Igualment, s’estableix que
l’organització del sistema públic de serveis a la joventut ha de
tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els
coneixements, les capacitats, les aptituds i l’estabilitat laboral
i el reconeixement social i laboral que calgui per garantir
l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat en la prestació dels serveis,
ja que són la peça imprescindible per al desenvolupament i la
consolidació de les polítiques de joventut a les Illes Balears.

El capítol segon estableix quins són els instruments d’execució
d’aquestes polítiques i es divideix en cinc seccions.

La primera tracta de ple els serveis juvenils, que es defineixen
com totes les actuacions que les administracions públiques o les
entitats sense ànim de lucre presten de manera regular i
continuada per satisfer les necessitats del jovent pel que fa a la
informació, la participació, l’emancipació i la dinamització. Es
fa una menció especial als d’informació i de dinamització, els
quals es consideren fonamentals per a la joventut.

En aquest context, la segona secció regula, per primera vegada,
les carteres de serveis juvenils, que recullen el conjunt de
serveis i recursos per a la joventut que gestionen les
administracions públiques de les Illes Balears. Així mateix, es
defineix la Cartera de serveis juvenils del Govern de les Illes
Balears i de les entitats del seu sector públic instrumental que
inclou, entre d’altres, els programes de foment cultural; els
d’elaboració d’estudis, investigacions i publicacions; les ajudes
a l'emancipació, especialment per a l'accés a l’habitatge; o els
serveis d’ocupació jove. També s’estableix que els consells i
els ajuntaments han d’aprovar les carteres de serveis juvenils
dels seus àmbits territorials respectius.

La secció tercera aborda de manera innovadora la iniciativa
privada en la prestació de serveis a la joventut, amb un
reconeixement explícit a les entitats prestadores de serveis a la
joventut, que queden definides com aquelles que presten o

realitzen, de manera continuada i sense ànim de lucre, serveis,
programes i actuacions adreçats a joves de fins a 30 anys.
També s’hi estableix el règim en què les administracions poden
organitzar els serveis juvenils, ja sigui per gestió directa o
indirecta; i preveu l’acció concertada amb les entitats del tercer
sector social d’aquells serveis socials destinats a la joventut
vulnerable, si es donen els requisits de la Llei 12/2018, de 15
de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Al seu torn, la secció quarta tracta dels equipaments juvenils,
que es defineixen com a espais cívics d’informació i/o
dinamització sociocultural que estan destinats exclusivament a
la joventut, dotats d’infraestructures i recursos i que tenen per
finalitat la promoció de la participació, la informació, la
col·laboració amb el teixit associatiu juvenil i l’atenció a les
persones joves.

Finalment, la secció cinquena preveu la creació dels censos de
serveis i equipaments juvenils d’àmbit insular i el suport públic
a aquests tipus de recursos.

En aquest sentit, la Llei disposa que els poders públics que
duen a terme polítiques de joventut han de promoure la creació
i la consolidació dels serveis i equipaments juvenils i preveure,
amb aquest objectiu, consignacions específiques per crear,
mantenir i donar suport a aquests serveis i equipaments en els
pressuposts de les administracions públiques.

El títol VI regula el règim sancionador en matèria de serveis i
equipaments juvenils, amb una estructura similar a la prevista
a la Llei 10/2006, de 26 de juliol, si bé adaptada a la normativa
vigent de procediment administratiu comú i de règim jurídic del
sector públic.

La Llei també regula aspectes molt concrets mitjançant les
disposicions.

La disposició addicional primera estableix que, en el termini de
nou mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Llei, el
Consell de Govern ha d'aprovar, mitjançant decret, els estatuts
de l'Institut Balear de la Joventut, d’acord amb el que preveu
l’article 35 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La
disposició addicional segona disposa que els consells de la
joventut locals i insulars ja existents abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei han d’acreditar, davant el consell insular
corresponent, que compleixen els requisits que s’hi estableixen
per ser membres del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
En cas contrari, han de presentar una nova sol·licitud de
reconeixement.

La disposició transitòria primera estableix un règim de
transitorietat en matèria de consells de la joventut, per
facilitar-ne el funcionament mentre no es desenvolupin alguns
aspectes continguts en la Llei. D’altra banda, la disposició
transitòria segona determina el règim de vigència de la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i de la
normativa que la desplega, mentre no s’aprovi  la Llei del lleure
educatiu i no es faci el desplegament reglamentari previst a la
disposició final tercera.

La disposició derogatòria única es refereix a les normes que
deixaran de vigir una vegada entri en vigor aquesta Llei.
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Mitjançant la disposició final primera fa una reforma profunda
del Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula
l’organització i el funcionament de la Comissió
interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de joventut,
per tal que sigui funcional i operativa just aprovar-se aquesta
Llei. Així mateix, mitjançant la disposició final segona es
modifica el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la
joventut, amb l'objectiu d'establir que el Consell
d’Administració és qui té la competència  d’actualitzar la
quantia del preu del Carnet Jove Europeu i fixar-ne possibles
bonificacions.

Mitjançant les disposicions finals tercera i quarta s’estableix,
d’una banda, que el desplegament reglamentari de la Llei
correspon als consells insulars, sens perjudici de les facultats
del Govern en matèria de dictar principis generals, i que els
decrets que es modifiquen mitjançant les disposicions finals
primera i segona tenen rang reglamentari, malgrat modificar-se
per mitjà d’aquesta Llei. Al seu torn, la disposició final
cinquena estableix que tots els òrgans col·legiats que preveu
aquesta Llei han de respectar el principi de paritat i han de
cercar una composició equilibrada entre dones i homes.

La Llei es tanca amb la disposició final sisena, que disposa que
la norma entrarà en vigor al mes d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, a excepció del capítol II del
títol IV, relatiu al Consell de la Joventut de les Illes Balears; i
les modificacions normatives de les disposicions finals primera
i segona, que comencen a vigir a partir de l’endemà d’haver-se
publicat.

IV

D’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i l’apartat 1 de l’article 49 de la Llei 1/2019, de 31
de gener, del Govern de les Illes Balears, queden suficientment
justificats els principis següents: de necessitat i eficàcia, perquè
aquesta Llei respon a la necessitat d'articular les competències
i funcions de les administracions públiques per impulsar una
política integral de joventut efectiva, que garanteixi, d'una
banda, les mesures per possibilitar l'autonomia, l'emancipació
i la integració de la joventut en la societat mitjançant la
planificació, l’execució i l’avaluació de les polítiques
transversals de joventut, i, de l'altra, l'ordenació de serveis i
equipaments específics per a joves, posats en funcionament per
diversos departaments de les administracions públiques, tot
això portat a terme amb el principi rector de recerca de la
igualtat, mitjançant processos i amb vies que propicien la
participació juvenil, i sempre amb la finalitat de protegir i
facilitar l'exercici dels drets i llibertats per part de les persones
joves.

De proporcionalitat, perquè conté la regulació imprescindible
per atendre les necessitats que s’han de cobrir, i perquè s’ha
constatat que no existeixen altres mesures menys restrictives de
drets o que imposin menys obligacions a les persones
destinatàries. Tampoc s’han considerat altres alternatives de
regulació, atès que la plantejada passa, necessàriament, per una
modificació de la normativa vigent, la qual té rang de llei, i que
es regulen les competències que han de gestionar les
administracions implicades.

De seguretat jurídica, perquè el text és respectuós amb les
competències de totes les parts implicades i aposta per elaborar
un nou cos legal, enfront de la tramitació d’una modificació de
la llei actual, atès el caràcter profund de la modificació que es
proposa. Tot això de manera coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic, per generar un marc normatiu estable,
predictible, integrat, clar i de certitud que en faciliti el
coneixement i la comprensió. En aquest sentit, s'ha tengut en
compte la regulació ja existent, sobretot, la referent a les
persones menors d'edat, especialment la Llei 9/2019, de 19 de
febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de
les Illes Balears, si bé cal subratllar que la Llei de Joventut
regula altres aspectes del jovent, sense entrar a tractar
competències que són pròpies dels sistemes assistencials.

També compleix el principi de transparència i s’ha de destacar,
en aquest sentit, la participació ciutadana abans i durant el
procés d’elaboració de la norma, així com la publicitat prevista
en l’articulat; i, finalment, el d’eficiència, atès que aquesta
norma evita càrregues innecessàries i racionalitza la gestió dels
recursos públics.

Pel que fa al principi de qualitat, s'han tengut en compte les
Directrius sobre la forma i l'estructura dels avantprojectes de
llei, aprovades mitjançant Acord del Consell de Govern de 29
de desembre de 2000. Quant a la simplificació, s’ha optat per
un llenguatge planer, sense tecnicismes, i s’ha unificat en un
únic cos normatiu la regulació de les polítiques de joventut,
independentment del departament de cada administració que les
executi.

La Llei s’ha sotmès a diferents processos participatius. D'una
banda, s’ha donat audiència a les conselleries del Govern de les
Illes Balears, a l’Institut Balear de la Joventut, als consells
insulars, al Consell de la Joventut de les Illes Balears, a les
entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut,
a les instal·lacions juvenils, a la Universitat de les Illes Balears,
a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a l’Oficina
Balear de la Infància i l’Adolescència, entre d’altres
organismes i entitats representatives del sector, i s’ha obert un
període d'informació pública. De l'altra, s’ha arbitrat el procés
de participació ciutadana que preveu la lletra e) de l’apartat 1
de l'article 6 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, mitjançant
el portal de transparència de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. A més, la Llei  ha comptat amb
l'informe de l'Institut Balear de la Dona i el dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i finalitat

1. Aquesta Llei té per objecte articular el marc normatiu per
desenvolupar les polítiques de joventut i regular els drets
específics de les persones joves de les Illes Balears.

2. És també objecte d'aquesta Llei regular i ordenar un sistema
de serveis i equipaments juvenils que doni resposta a les
necessitats de les persones joves, tot potenciant-ne l'autonomia,
l’emancipació i la qualitat de vida, en condicions d’igualtat
entre dones i homes.
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3. La finalitat última de la Llei és afavorir que les persones
joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i
garantir-ne la participació activa en igualtat de drets i deures en
la vida social, cultural, política i econòmica.

Article 2
Definicions

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén:

a) Per joventut, el col·lectiu social divers i heterogeni que
viu una etapa vital plena amb necessitats específiques per a
l'emancipació, el ple desenvolupament de les seves capacitats
i la integració i implicació efectives en la vida política,
econòmica, social i cultural.

b) Per polítiques de joventut, les actuacions dirigides a
millorar les condicions socials del jovent, tot acompanyant-lo
en el seu procés vital i capacitant-lo per assolir competències
personals i professionals que en propiciïn l'autonomia,
l'emancipació i la participació en tots els àmbits.

c) Per professionals de les polítiques de joventut, les
persones que es dediquen a la recerca, disseny, direcció,
aplicació i avaluació de plans, programes o projectes destinats
a les persones joves des de les administracions públiques i des
de les entitats sense ànim de lucre, en el marc de les polítiques
de joventut.

d) Per emancipació juvenil, la capacitat de les persones
joves de construir un projecte de vida propi sobre la base de
l'autonomia personal i l'exercici de la plena ciutadania.

e) Per participació juvenil, el conjunt d'accions i de
processos que generen capacitat en les persones joves per
decidir el seu entorn, les seves relacions i les possibilitats de
desenvolupament personal i col·lectiu, per intervenir-hi i per
transformar-les.

f) Per serveis i equipaments juvenils, el conjunt de
recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions, de
titularitat pública i privada, destinats a la finalitat de l'apartat 2
de l’article 1.

Article 3
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és d’aplicació als i a les joves que resideixin o
es trobin a les Illes Balears, amb edats compreses entre els 16
i els 30 anys, ambdues incloses, si bé poden establir-se altres
límits, mínims i màxims, per a aquells programes o actuacions
en què, per la seva naturalesa o objectiu, i en casos degudament
justificats, s’estimi necessari.

2. La Llei és també aplicable a les persones joves amb la
condició política de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
i que resideixen a l’Estat espanyol i a l'estranger.

3. És igualment d’aplicació a tots els poders públics de les Illes
Balears que duen a terme polítiques de joventut, en l'àmbit de
les seves competències; i a totes les persones físiques i
jurídiques que desenvolupen activitats o presten serveis que
afecten, directament o indirectament, els i les joves de les Illes
Balears.

Article 4
Corresponsabilitat en l'aplicació

1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit
de les competències respectives i tenint en compte el principi
de coordinació, han d’exercir les accions necessàries per
complir tot el que disposa aquesta Llei, amb el suport i la
participació de la societat civil, de les entitats i dels
interlocutors lliurement establerts, i han de vetllar per
garantir-ne la participació.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
potenciar i protegir la iniciativa social que —respectant la
planificació general que s’estableixi—promogui el
desenvolupament del jovent de les Illes, especialment aquella
que ho faci sense ànim de lucre i la que promoguin les pròpies
persones joves. A aquest efecte, les administracions públiques
de les Illes Balears han de donar el suport tècnic i financer
necessari a aquestes iniciatives, en els termes i en les
condicions que estableixi cada instrument de planificació de les
polítiques de joventut.

TÍTOL I
DRETS I DEURES DE LES PERSONES JOVES

Article 5
Drets específics de les persones joves

Sens perjudici dels altres drets reconeguts a la resta de
l'ordenament jurídic estatal, comunitari i internacional, aquesta
Llei reconeix a les persones joves els drets específics següents:

a) Dret a ser considerades un col·lectiu amb necessitats i
demandes específiques, susceptibles d'actuacions dissenyades 
especialment per a elles o, en tot cas, tenint-les en compte; i a
participar en l'elaboració de les polítiques que els afecten.

b) Dret a ser destinatàries de polítiques públiques
d'emancipació, especialment en matèria d'ocupació i d'accés a
l'habitatge.

c) Dret a conèixer i a accedir als recursos específics per a
la joventut de les  administracions públiques.

d) Dret a la participació democràtica i al ple exercici de la
ciutadania activa.

Article 6
Deures de les persones joves

Les persones joves, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret,
tenen els deures que l'ordenament jurídic estableix per al
conjunt de la població, especialment pel que fa a les normes de
convivència de la societat, basades en la tolerància i en el
respecte de les persones amb les quals es relacionen i de
l’entorn en el qual es desenvolupen.
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TÍTOL II
RÈGIM COMPETENCIAL EN LES POLÍTIQUES DE

JOVENTUT

Article 7
Competències en matèria de joventut

1. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, d'acord
amb aquesta Llei, disposen de les facultats executives i
reglamentàries necessàries per desplegar la competència en
matèria de joventut que preveu l'Estatut d'Autonomia.

2. Els governs de les entitats de l'Administració local poden
actuar en matèria de joventut, d'acord amb aquesta Llei i la
resta de la legislació aplicable.

3. El Consell de la Joventut de les Illes Balears, les entitats
juvenils, les entitats prestadores de serveis a la joventut i els
grups de joves poden intervenir en les polítiques de joventut
per mitjà de les formes de participació, acció i interlocució
reconegudes per aquesta Llei, sens perjudici de les
competències de les administracions públiques.

Capítol I
Competències de les administracions públiques

Article 8
Les administracions públiques competents a les Illes
Balears

1. Les administracions públiques de les Illes Balears amb
competències en matèria de joventut són:

a) El Govern de les Illes Balears.

b) Els consells insulars.

c) Els ajuntaments de les Illes Balears.

2. Les administracions territorials esmentades poden actuar
mitjançant organismes públics i entitats de dret públic o privat
vinculats o dependents per gestionar les polítiques, els
programes i les accions en matèria de joventut.

Article 9
Competències del Govern de les Illes Balears

1. Corresponen al Govern de les Illes Balears les competències
en matèria de joventut que li atribueix l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears.

2. Corresponen al Govern de les Illes Balears les funcions
generals següents:

a) Desplegar les línies generals recollides en aquesta Llei
i les directrius de coordinació amb les altres administracions
públiques, els agents públics i privats que intervenen en les
polítiques de joventut, i, més concretament, amb el Consell de
la Joventut de les Illes Balears.

b) Establir, conjuntament amb els consells insulars, la
planificació global de les polítiques de joventut del Govern de
les Illes Balears, mitjançant l'aprovació i modificació, si escau,
del Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les

Illes Balears, a proposta de la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut o dels consells insulars; desenvolupar-lo
i assegurar l'adopció, per cada conselleria, de les mesures que
s'hi contenen, que obligatòriament recollirà el programa de
polítiques per a l’emancipació. En tot cas, en l’elaboració del
Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes
Balears s’hauran de respectar en tot moment l'autonomia i les
competències dels consells insulars, com també la seva
participació efectiva, en els termes prevists en aquesta Llei.

c) Desenvolupar i dur a terme, mitjançant les conselleries,
les polítiques públiques del Govern de les Illes Balears pel que
fa a les polítiques de joventut en les àrees de la seva
competència o que tinguin un abast o interès suprainsular.

d) Fixar, mitjançant la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut, els criteris i les fórmules de coordinació
general i transversal entre conselleries del Govern de les Illes
Balears per aplicar la política de joventut en cada una de les
matèries de què siguin competents.

e) Aprovar, mitjançant decret, la Cartera de serveis
juvenils del Govern de les Illes Balears.

f) Exercir la iniciativa legislativa en matèria de joventut i
fer-ne el desplegament mitjançant reglaments que assegurin la
col·laboració i la cooperació amb els consells insulars en tot el
que pugui afectar els interessos de la Comunitat Autònoma o
que desenvolupi les competències pròpies del Govern de les
Illes Balears. L’exercici de la potestat reglamentària del Govern
de les Illes Balears en desenvolupament del que preveu
l’apartat 3 de l’article 58 de l’Estatut d’Autonomia es produirà
mitjançant les consultes corresponents als consells insulars
durant el procés d’elaboració del reglament de què es tracti,
amb la finalitat d’harmonitzar els interessos públics implicats.
L’informe corresponent dels consells insulars ha de ser emès
pel Ple en el termini d’un mes, havent-ne formulat prèviament
proposta el govern insular respectiu. El fet de no emetre aquest
informe, que no és vinculant, tindrà els efectes prevists a
l’apartat 4 de l’article 80 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

g) Representar, conjuntament amb els consells insulars, les
Illes Balears en les relacions amb l’Administració general de
l’Estat, amb altres comunitats autònomes i amb organismes
comunitaris i internacionals, com també desenvolupar
programes amb els ens esmentats en el marc de l’ordenament
jurídic vigent, mitjançant convenis o altres formes de
col·laboració.

h) Gestionar les estadístiques autonòmiques en matèria de
joventut que ofereixin una anàlisi completa de la situació del
jovent illenc. S’ha d'establir una diagnosi de les dificultats que
troben les dones joves, i s’hi ha d'incloure la variable de sexe,
així com nous indicadors estadístics i tenir en compte la
interseccionalitat.

i) Declarar d'interès autonòmic determinats serveis,
instal·lacions o equipaments que, per les seves característiques
específiques, innovadores o experimentals, o per altres
circumstàncies justificades, transcendeixin l’àmbit dels
interessos propis dels consells insulars i hagin de ser gestionats
pel Govern de les Illes Balears o l'Institut Balear de la Joventut,
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d’acord amb els criteris establerts per la Conferència
interinsular en matèria de joventut.

j) Coordinar i gestionar la Xarxa d'emancipació del jovent
extutelat.

k) Les altres que li atorguin aquesta Llei i la resta de la
normativa vigent.

Article 10
Competències dels consells insulars

1. Els consell insulars han d’exercir les competències que els
atribueixen com a pròpies els apartats 9 i 16 de l’article 70 de
l’Estatut Autonomia, en els termes dels articles 72 i 73; i
d’acord amb la Llei 21/2006, d’atribució de competències als
consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de
joventut i lleure, i el Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs
al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis
inherents a les competències pròpies d’aquesta institució
insular que exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut.

2. En tot cas, els correspon:

a) Desplegar les polítiques de joventut previstes en aquesta
Llei.

b) Participar en la coordinació de les polítiques de joventut
que dugui a terme el Govern de les Illes Balears.

c) Coordinar els serveis municipals que afecten l’àrea de
joventut i cooperar amb aquests per garantir una prestació
integral i adequada a la tot el territori de cada illa.

d) Assistir i acompanyar els municipis des del punt de vista
jurídic, econòmic, formatiu i tècnic en matèria de joventut,
especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió, i
col·laborar-hi.

e) Prestar serveis públics en matèria de joventut de caràcter
supramunicipal.

f) Elaborar, aprovar i, si n’és el cas, modificar el Pla
insular de joventut, mitjançant un procediment que garanteixi
la participació del Consell de la Joventut de les Illes Balears,
del consell de la joventut del seu àmbit territorial, de les
associacions juvenils i de les persones joves en general. A més
a més, participar en l’elaboració del Pla estratègic de polítiques
de joventut del Govern de les Illes Balears.

g) Elaborar estudis i publicacions que siguin d’interès per
al jovent en l’àmbit insular.

h) Fomentar i donar el suport tècnic, econòmic i formatiu
dels consells de la joventut insulars.

i) Garantir la participació de les persones joves,
directament o mitjançant formes organitzades, i assistir i
cooperar tècnicament, jurídicament i econòmicament amb les
entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

j) Establir, elaborar i gestionar, de manera transversal amb
els altres departaments competents en la matèria, els

programes, projectes i accions que facilitin l’autonomia
personal, l’establiment de programes de suport per a
l’assoliment de trajectòries sòlides d’emancipació i l’exercici
de la ciutadania activa, tant els propis com els que s’hagin
delegat o transferit, així com altres que tinguin com a finalitat
facilitar el desenvolupament del projecte de vida de les
persones joves, en col·laboració amb els departaments dels
consells insulars.

k) Dur a terme la formació i el reciclatge permanent en
matèria de joventut al conjunt de professionals de les polítiques
i de l’àmbit de la joventut, tant del sector públic com privat, del
seu àmbit territorial, especialment sobre aquelles matèries i
qüestions que garanteixin l’aplicació dels principis rectors de
l’article 23.

l) Exercir la funció executiva, la gestió i l’impuls a la
potestat reglamentària sobre competències pròpies en joventut.

m) Crear i gestionar els censos d’àmbit insular,
especialment el Cens de serveis i equipaments juvenils i el
Cens d’entitats juvenils.

n) Crear un òrgan interdepartamental específic de
coordinació, consulta i proposta en l’àmbit de la planificació,
la programació i l’execució de les polítiques que, en matèria de
joventut, corresponen als consells insulars.

o) Qualsevol altra competència que els atribueixi una
norma amb rang de llei o la normativa que desplegui aquesta.

3. Els consells insulars exerceixen dins el seu àmbit territorial
la gestió dels serveis i les potestats previstes en aquesta Llei en
relació amb les entitats juvenils i les entitats prestadores de
serveis a la joventut i amb els serveis i equipaments dirigits a
la joventut regulats en aquesta normativa, ubicats o que tenguin
seu o delegació en els seus àmbits territorials, d’acord amb els
criteris següents:

a) En el cas de les entitats juvenils i les entitats prestadores
de serveis a la joventut, l’illa en què tenguin seu o delegació.

b) En el cas dels equipaments i serveis juvenils, l’illa en la
qual estan o hagin d’estar ubicades.

c) En el cas dels serveis d’informació o dinamització
juvenil, l’illa en què estan o hagin d’estar ubicats.

d) En el cas que alguns d’aquests equipaments, entitats o
serveis tinguin seu a altres illes, els consells insulars
corresponents són també competents pel que fa al seu àmbit
territorial.

4. Els departaments dels consells insulars diferents als
competents en matèria de joventut també duen a terme
polítiques que afecten el jovent i, per tant, despleguen la
planificació global en matèria de joventut a què fa referència
aquesta Llei. A aquest efecte, els altres departaments dels
consells insulars han d’adoptar les mesures necessàries sobre
les matèries sectorials respectives per executar les directrius
generals establertes per cada institució insular en matèria de
polítiques de joventut i per desenvolupar i executar-ne les
disposicions i acords.
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Article 11
Competències dels ajuntaments

1. Corresponen als ajuntaments i, si n’és el cas, a altres entitats
locals d’àmbit inferior o superior al municipal, en el seu àmbit
territorial, les competències previstes en la normativa bàsica i
autonòmica de règim local i, en tot cas, les següents:

a) Participar en la planificació en els àmbits autonòmic i
insular de les polítiques juvenils i impulsar les actuacions que
es duguin a terme en l’àmbit municipal.

b) Elaborar, de forma potestativa, plans i programes
d’àmbit municipal en relació amb el jovent.

c) Coordinar, des de la regidoria responsable en matèria de
joventut, les polítiques juvenils que els corresponguin com a
conseqüència dels convenis i altres instruments de
col·laboració que subscriguin amb tal finalitat amb
l’Administració autonòmica o amb els consells insulars.

d) Elaborar, aprovar i, si n’és el cas, modificar un pla local
de joventut, mitjançant un procediment que en faciliti la
participació del col·lectiu de professionals de les polítiques i de
l’àmbit de la joventut que treballen en el territori i garanteixi la
de les associacions juvenils i la gent jove en general.

e) Participar en l’elaboració del Pla insular de joventut.

f) Elaborar estudis i publicacions que permetin detectar les
necessitats del col·lectiu jove i el coneixement de la realitat
juvenil en el seu àmbit, que orientin el disseny de les actuacions
i els serveis a la gent jove.

g) Dur a terme, sota la coordinació de la regidoria
competent en matèria de joventut, programes, projectes i
accions que desenvolupin les polítiques de joventut, de forma
transversal i integrats dins la planificació municipal, tant els
propis com els que s’hagin delegat o transferit. Amb aquestes
finalitats, el departament municipal de joventut haurà d’estar
dotat de personal suficient i qualificat.

h) Promoure la participació juvenil en l’àmbit del
municipi.

i) Crear i mantenir els serveis juvenils d’informació i de
dinamització, i formalitzar-ne la inscripció al cens
d’instal·lacions i serveis del consell insular competent.

j) Donar suport a la creació de consells de la joventut
d'àmbit local o supramunicipal.

k) Qualsevol altra competència que els atribueixi una
norma amb rang de llei o la normativa que desplegui aquesta.

2. D’acord amb els principis establerts en aquesta Llei i atesa
la seva proximitat amb el jovent, els ajuntaments han de
promoure la participació juvenil en l’àmbit del municipi i
fomentar la participació ciutadana en la prevenció i la resolució
de les demandes i de les necessitats juvenils detectades en el
seu territori, com també fomentar-ne la implicació en la societat
en general. Igualment, han de donar suport tècnic, econòmic i
formatiu als consells locals de la joventut.

3. Mitjançant els serveis juvenils d’informació i dinamització
que els municipis creïn i mantinguin, els ajuntaments han de
prestar informació al jovent de forma que puguin orientar,
assessorar i formar la població jove del seu municipi, entre
d’altres, en les matèries que regula aquesta Llei, respectant els
termes de qualitat establerts a la Carta ERYICA (Agència
Europea per a la Informació i l'Assessorament dels i de les
Joves).

4. Igualment, els ajuntaments han de col·laborar amb
l’Administració autonòmica i els consells insulars en
l’elaboració dels estudis d’àmbit autonòmic i insular, i també
han de procurar l'elaboració d'anàlisis pròpies de detecció de
les necessitats del col·lectiu jove en el seu àmbit territorial i, en
general, tots els estudis que ajudin a conèixer millor aquesta
població i permetin dissenyar-ne polítiques adients.

5. Els municipis poden exercir competències delegades o
competències diferents de les delegades sempre que, en el
primer cas, l’administració titular de la competència els les
delegui en el marc del que disposa l’article 27 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, o,
en el segon, es compleixin els requisits que estableix l’apartat
4 de l’article 7 d’aquesta Llei reguladora de les bases del règim
local.

6. Els ajuntaments poden també constituir entitats
supramunicipals per a una gestió més eficaç de les polítiques de
joventut. En qualsevol cas, han de tractar de coordinar-se amb
altres municipis per millorar-ne la gestió i optimitzar recursos.

Capítol II
Organització administrativa en l'àmbit autonòmic

Article 12
Òrgans competents en l'àmbit autonòmic

Les polítiques de joventut en l'àmbit autonòmic es
desenvolupen mitjançant la conselleria competent en matèria de
joventut, les altres conselleries del Govern de les Illes Balears
i l'Institut Balear de la Joventut.

Secció 1a
Conselleria competent en matèria de joventut

Article 13
Funcions

La conselleria competent en matèria de joventut del Govern de
les Illes Balears és competent per:

a) Proposar al Consell de Govern les prioritats i directrius
generals d'actuació, coordinació i seguiment en les polítiques
de joventut, en col·laboració amb els consells insulars.

b) Coordinar, juntament amb les altres administracions
públiques, el Consell de la Joventut de les Illes Balears i els
agents públics i privats implicats, sota les directrius dels
governs autonòmic i insulars, l’acció de l’administració
pública, en relació amb les polítiques de joventut.

c) Elevar al Consell de Govern, a proposta de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut, el Pla estratègic
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de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears perquè
l’aprovi i, si escau, el modifiqui.

d) Proposar a la Comissió interdepartamental de polítiques
de joventut els criteris i les fórmules de coordinació general i
transversal entre conselleries del Govern de les Illes Balears
per aplicar la política de joventut en cada una de les matèries
en què siguin competents, i fer el seguiment del compliment de
les mesures que s'hi contenen.

e) Proposar al Consell de Govern els avantprojectes de llei
i de reglaments en matèria de joventut, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia, i aprovar les ordres pertinents en els àmbits que
li corresponguin, amb la consulta prèvia als consells insulars,
quan n’afecti les competències pròpies, i al Consell de la
Joventut de les Illes Balears.

f) Executar i gestionar l'activitat de foment del Govern de
les illes Balears en l'àmbit de les polítiques en matèria joventut,
especialment per a l'impuls d'accions i projectes que tinguin
abast o interès autonòmic, així com en la resta d'àrees que
siguin de la seva competència.

g) Impulsar la innovació en matèria de joventut, mitjançant
l'establiment de programes experimentals i altres actuacions
que tinguin com a objectiu avaluar l’èxit de noves
metodologies i estratègies d’intervenció que permetin donar
una millor resposta a als desafiaments i a les noves necessitats
en l’atenció d’aquest sector de la població.

h) Impulsar, en coordinació amb els consells insulars, la
prestació de serveis o programes d'interès autonòmic que
garanteixin la igualtat d'oportunitats.

i) Impulsar l’estudi, la recerca, les publicacions, els
congressos, la formació del personal professional i la promoció
dels drets de la joventut, quan afectin el conjunt de la
Comunitat Autònoma.

j) Gestionar a les Illes Balears els programes d’abast
europeu i internacional que afectin la joventut i participar en el
si dels procediments establerts per l'Administració general de
l'Estat per a la selecció de projectes i activitats que s'hagin
d'executar en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, a
més de formular propostes davant les instàncies que pertoquin
per al finançament de les actuacions relacionades amb aquests
programes.

k) Elaborar i promoure, juntament amb l’IBJOVE,
informes o estudis sobre matèries relacionades amb les
polítiques de joventut i amb les necessitats del col·lectiu jove,
per iniciativa pròpia o a petició d’altres entitats del sector
públic.

l) Gestionar el Cens d'entitats juvenils i el Cens de serveis
i equipaments juvenils a què es refereixen, respectivament, els
articles 43 i 89, i els altres d’àmbit autonòmic en matèria de
joventut que es puguin establir reglamentàriament.

m) Mantenir les relacions d’interlocució amb el Consell de
la Joventut de les Illes Balears.

n) Les altres que li atorguin aquesta i altres lleis.

Secció 2a
Institut Balear de la Joventut

Article 14
Naturalesa jurídica

1. L’Institut Balear de la Joventut, en endavant IBJOVE, és
l'organisme encarregat de coordinar i executar la política
autonòmica de joventut.

2. L'IBJOVE es configura com una entitat pública empresarial,
de les previstes en la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 2 de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i té personalitat
jurídica pròpia i diferenciada, tresoreria i patrimoni propis, i
capacitat d’actuar i autonomia de gestió plenes, sens perjudici
de la relació de tutela de l’Administració de la Comunitat
Autònoma.

3. L'IBJOVE està adscrit a la conselleria competent en matèria
de joventut del Govern de les Illes Balears.

Article 15
Funcions i competències

1. Són funcions de l'IBJOVE en matèria de polítiques de
joventut, les següents:

En l'àmbit de la planificació i el seguiment:

a) Recollir les prioritats dels consells insulars i,
conjuntament amb aquests, proposar i elaborar les prioritats i
les directrius generals d'actuació i de seguiment en les
polítiques de joventut de les Illes Balears, en col·laboració amb
la conselleria competent en matèria de joventut.

b) Exercir, segons les directrius del Govern de les Illes
Balears i de la conselleria competent en matèria de joventut, la
coordinació de les polítiques de joventut amb el Govern de les
Illes Balears i amb les altres administracions públiques i els
agents públics i privats que intervenen en l'àmbit de la joventut.

c) Prestar, juntament amb la conselleria competent en
matèria de joventut, el suport tècnic necessari a la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut per a l’elaboració
de la proposta del Pla estratègic de polítiques de joventut del
Govern de les Illes Balears, així com per a les seves
modificacions.

d) Avaluar, de manera continuada, l'execució de les
directrius generals d'actuació i seguiment de les polítiques de
joventut, i reportar-ne els resultats a la conselleria competent en
matèria de joventut.

e) Elaborar, juntament amb la conselleria competent en
matèria de joventut, la planificació de les polítiques de joventut
en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i formular els criteris i els mecanismes de
coordinació general i transversal entre conselleries del Govern
de les Illes Balears per aplicar-les des de cada una de les
matèries de què siguin competents, i fer el seguiment del
compliment de les mesures que s'hi contenen.
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En l'àmbit de l'elaboració i l'execució:

a) Desenvolupar les actuacions, serveis, programes o
polítiques que siguin competència de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o que tinguin un abast
o un interès suprainsular per la seva incidència en la igualtat
d'oportunitats dels i de les joves de totes les Illes o perquè en
fomentin la cohesió social, amb la participació dels consells
insulars.

b) Realitzar campanyes de sensibilització, promoció i
difusió per tal d’informar la ciutadania sobre els interessos i les
demandes de les persones joves, d'abast autonòmic.

c) Promoure la participació juvenil, en col·laboració amb
la conselleria competent en matèria de Joventut i el Consell de
la Joventut de les Illes Balears.

d) Impulsar polítiques de formació i la capacitació de les
persones joves i del col·lectiu de professionals de les polítiques
i de l’àmbit de la joventut, i dur-les a terme, quan tinguin abast
o interès autonòmic.

e) Coordinar i donar suport a les xarxes insulars d'oficines
de informació i emancipació juvenils en aquells afers d’abast
autonòmic.

f) Planificar, gestionar, crear i mantenir els equipaments i
instal·lacions juvenils que siguin de la seva titularitat o de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o de les quals tingui
la gestió mitjançant qualsevol títol habilitant.

g) Donar suport material i econòmic al desenvolupament
de les iniciatives i projectes d'àmbit suprainsular i desenvolupar
l'activitat de foment en aquelles matèries que formin part del
seu àmbit competencial.

h) Prestar suport tècnic i logístic a la conselleria competent
en matèria de joventut.

i) Qualssevol altres relacionades amb les matèries de
joventut que li siguin delegades o encomanades.

En l'àmbit de l'assessorament, la consulta, la proposta i l'estudi:

a) Ser l'òrgan d'assessorament, consulta i proposta de les
conselleries del Govern de les Illes Balears i dels agents públics
i privats en matèria de polítiques de joventut, en coordinació
amb la conselleria competent en matèria de joventut.

b) Promoure la prestació de serveis a favor de la joventut
i proposar a les  administracions els que consideri necessaris.

c) Estudiar la situació de les persones joves en l'àmbit de
les Illes Balears, i promoure especialment la generació de
coneixement per elaborar polítiques de joventut.

d) Elaborar els estudis, investigacions, publicacions i
programes experimentals de joventut a les Illes Balears;
impulsar la recerca i l'estudi sobre la realitat juvenil de forma
periòdica, per al disseny i desenvolupament de les polítiques de
joventut; i col·laborar en la creació, gestió i difusió de les
estadístiques autonòmiques sobre joventut.

2. Dins l’àmbit de les seves competències, l'IBJOVE té totes les
potestats administratives necessàries per al compliment dels
seus fins, fins i tot la potestat de foment, a excepció de la
potestat expropiatòria.

3. Les potestats administratives atribuïdes a l’IBJOVE les han
d’exercir les persones que n’ocupen la presidència, la
vicepresidència i la direcció, i també el Consell
d’Administració de l’entitat, d'acord amb els estatuts.

4. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars
i dels municipis, l'IBJOVE pot concertar els instruments de
col·laboració o cooperació prevists en la legislació aplicable,
especialment els convenis i els acords de col·laboració i els
plans i programes conjunts.

5. Per aconseguir els fins propis, l’IBJOVE pot actuar
mitjançant la gestió directa, indirecta o mixta, i participar en la
constitució de societats, consorcis i empreses o entitats
públiques o privades de conformitat amb la normativa
aplicable, com també posar a la venda productes i serveis
propis.

6. L’IBJOVE establirà mitjançant acord de Consell
d’Administració, el règim de preus corresponent als serveis que
presta o a les activitats que realitza en règim de dret privat. El
Consell d’Administració podrà actualitzar-ne les quanties
periòdicament.

7. L'establiment de preus públics pels serveis que presta o les
activitats que realitza l’IBJOVE en règim de dret públic
requereix l'aprovació d'una Ordre de la persona titular de la
conselleria competent en matèria de joventut. El Consell de
d’Administració podrà modificar-ne els conceptes i
actualitzar-ne les quanties periòdicament.

Secció 3a
Altres conselleries del Govern de les Illes Balears

Article 16
Funcions d'altres conselleries del Govern de les Illes
Balears

1. Les conselleries del Govern de les Illes Balears diferents a la
competent en matèria de joventut també duen a terme
polítiques que afecten el jovent i, per tant, despleguen la
planificació global en matèria de joventut per mitjà de la
planificació de les polítiques de joventut a què fa referència
aquesta Llei.

2. A aquest efecte, les conselleries del Govern de les Illes
Balears desenvolupen les funcions següents:

a) Adoptar les mesures necessàries sobre les matèries
sectorials respectives per executar les directrius generals
establertes pel Govern de les Illes Balears en matèria de
polítiques de joventut, i per desenvolupar i executar-ne les
disposicions i acords.

b) Crear, mantenir i gestionar els recursos, projectes i
programes que considerin necessaris per desenvolupar les
directrius establertes en polítiques relacionades amb les
persones joves.
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c) Col·laborar i cooperar amb els consells insulars, els
ajuntaments i les entitats juvenils en l'aplicació de polítiques
relacionades amb les persones joves dels seus àmbits sectorials,
i també prestar-los assistència.

d) Promocionar i fomentar la gestió conjunta dels serveis
necessaris per executar polítiques relacionades amb les
persones joves entre els consells insulars i els ens locals, tenint
en compte les estructures de participació juvenil en cada àmbit
territorial.

e) Facilitar la informació encaminada a fer el seguiment i
l'avaluació de l'execució de les directrius generals d'actuació i
seguiment en polítiques de joventut del Govern de les Illes
Balears, en els termes que determini la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut.

f) Coordinar-se amb la direcció general competent en
matèria de joventut per fomentar l'estudi i la recerca en l'àmbit
de les seves matèries sectorials relacionades explícitament o
implícitament amb les persones joves.

g) Establir instruments de recollida d'informació i fer-ne el
tractament estadístic, a fi de millorar les polítiques de joventut.

h) Garantir la qualitat dels serveis necessaris en les seves
matèries sectorials en l'execució de polítiques relacionades amb
les persones joves, d'acord amb el marc normatiu sectorial
aplicable.

i) Qualsevol funció que sigui necessària per al
desenvolupament i l'execució de polítiques per a les persones
joves que no estigui expressament atribuïda a la conselleria
competent en matèria de joventut, al Govern de les Illes Balears
o a una altra administració pública.

j) Les altres que li atribueixi qualsevol disposició legal o
reglamentària.

Secció 4a
Coordinació dels òrgans de l'Administració autonòmica en

matèria de joventut

Article 17
Coordinació d’accions entre conselleries del Govern de les
Illes Balears

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la conselleria
competent en matèria de joventut, ha d’establir la coordinació
d’accions en matèria de joventut d’acord amb les bases
següents:

a) La conselleria competent en matèria de joventut i
l'IBJOVE han d'articular mesures de foment, d’informació, de
formació, etc. en qualssevol matèries que tinguin com a
beneficiàries exclusives les persones joves, en coordinació i
amb el vistiplau de la conselleria competent per raó de la
matèria de què es tracti.

b) Les mesures d’intervenció que tinguin com a destinatari
el col·lectiu juvenil han de ser coordinades en el marc de la
Comissió interdepartamental de polítiques de joventut a què fa
referència l’article següent.

c) En tot cas, l’orientació metodològica de les accions
destinades al jovent des de les conselleries del Govern de les
Illes Balears ha de disposar necessàriament de l’assessorament
de la conselleria competent en matèria de joventut.

Article 18
Comissió interdepartamental de polítiques de joventut

1. La Comissió interdepartamental de polítiques de joventut,
adscrita a la conselleria competent en matèria de joventut, és
l’òrgan específic de coordinació, consulta i proposta en l’àmbit
de la planificació, la programació i l’execució de les polítiques
que, en matèria de joventut, promou el Govern de les Illes
Balears des de les conselleries i l'IBJOVE en els àmbits a què
fa referència aquesta Llei.

2. La Comissió interdepartamental de polítiques de joventut té
com a funcions, a més de les que reglamentàriament se li
puguin atribuir, les següents:

a) Proposar les línies d'actuació en matèria de joventut del
Govern de les Illes Balears.

b) Aprovar la proposta de Pla estratègic de polítiques de
joventut del Govern de les Illes Balears i elevar-la, per mitjà de
la conselleria competent en matèria de joventut, a l'aprovació
del Consell de Govern.

c) Impulsar l'acció del Govern de les Illes Balears en
matèria de joventut i sensibilitzar les diferents àrees del Govern
de les Illes Balears de la necessitat de dur a terme polítiques
per a la gent jove i d'orientar-les segons les especificitats del
col·lectiu.

d) Facilitar la coordinació de les actuacions en el si de
l'Administració de la Comunitat Autònoma i la d'aquesta amb
la resta d'administracions i agents implicats en polítiques de
joventut.

e) Crear i impulsar comissions tècniques de treball, segons
les línies d'actuacions, per executar polítiques de joventut. En
tot cas, en el si de la Comissió interdepartamental hi ha d'haver
una comissió tècnica específica per a l'elaboració del Pla
estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes
Balears, que té com a funció l’elaboració de la proposta de Pla
estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes
Balears. En aquesta comissió tècnica hi han de participar també
el Consell de la Joventut de les Illes Balears, els departaments
de joventut dels consells insulars, la Federació de Municipis de
les Illes Balears i els altres organismes que acordi el Ple de la
Comissió interdepartamental de polítiques de joventut.

f) Assegurar l’aplicació correcta de les polítiques de
joventut que es facin des de les conselleries.

3. La composició, l’organització i el funcionament d’aquest
òrgan s’han de regular reglamentàriament i se n’ha d’assegurar,
en tot cas, la presència del Consell de la Joventut de les Illes
Balears.
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Article 19
Altres formes de coordinació

La conselleria competent en matèria de joventut i l'IBJOVE
també poden coordinar l'actuació del Govern de les Illes
Balears en matèria de joventut mitjançant l'emissió
d'orientacions i criteris d'actuació a les conselleries.

Capítol III
Instruments de coordinació i de cooperació entre

administracions en matèria de joventut

Article 20
Òrgans de coordinació i de cooperació

En el marc del que estableix la normativa bàsica de l’Estat, la
legislació de consells insulars i la legislació de règim local, i
respectant les normes de transferència de funcions als consells
insulars, les administracions públiques han de crear òrgans de
cooperació de composició multilateral o bilateral, en l'àmbit de
joventut, constituïts per representants de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars
o, si escau, de les entitats locals, per acordar voluntàriament
actuacions que millorin l'exercici de les competències de cada
administració pública en aquesta matèria.

Article 21
Conferència interinsular en matèria de joventut

1. La Conferència interinsular en matèria de joventut és
l'instrument de cooperació permanent entre el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars amb funcions consultives,
decisòries i de coordinació en aquest àmbit.

2. En particular, la Conferència ha d'exercir, entre d'altres, les
funcions següents:

a) Ser informada sobre els avantprojectes de lleis i els
projectes de reglaments del Govern de les Illes Balears quan
afectin de manera directa l'àmbit competencial dels consells
insulars o quan així estigui previst en la normativa sectorial
aplicable; així com de la proposta de Pla estratègic de
polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears abans que
l’aprovi la Comissió interdepartamental de polítiques de
joventut, bé mitjançant el Ple o bé mitjançant la comissió o els
grups de treball que es puguin crear a l'efecte.

b) Coordinar actuacions i establir plans específics de
cooperació en matèria de joventut, tot procurant la supressió de
duplicitats i la consecució d'una millor eficiència dels serveis
públics.

c) Intercanviar informació sobre les actuacions
programades pel Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, en exercici de les seves competències, i que puguin
afectar les altres administracions.

d) Establir mecanismes d'intercanvi d'informació,
especialment de contingut estadístic.

e) Fixar els criteris objectius que serveixin de base per a la
distribució territorial dels crèdits pressupostaris, si escau, com
també la seva distribució al començament de l'exercici
econòmic.

f) Harmonitzar els interessos propis de les institucions
participants.

g) Ponderar la totalitat dels interessos públics implicats
quan una activitat o un servei superi l’àmbit dels interessos
propis dels consells insulars o incideixi i condicioni, de manera
rellevant, l’exercici de les competències autonòmiques.

h) Convenir paràmetres d’homogeneïtzació tècnica en els
aspectes que pertoquin.

i) Presentar informes i propostes per a l’obtenció de
subvencions d’àmbit estatal.

j) Les altres que estableixin aquesta o altres lleis.

3. La Conferència interinsular en matèria de joventut està
integrada per la persona titular de la conselleria competent en
matèria de joventut del Govern de les Illes Balears, qui la
presideix; i pels consellers i les conselleres competents en
matèria de joventut dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. També en formen part
amb veu, però sense vot, el director o la directora general
competent en matèria de joventut, el director o la directora de
l'IBJOVE i els directors o directores insulars competents en
matèria de joventut de cada consell insular.

4. La Conferència intersinsular pot crear també grups de treball,
de caràcter permanent o temporal, formats per personal tècnic
de les administracions públiques que formen part d'aquesta
Conferència, per dur a terme les tasques tècniques que els
assigni la Conferència interinsular. A aquests grups de treball
podran ser convidats experts de reconegut prestigi en la matèria
a tractar. El director o la directora del grup de treball, que ha de
ser una persona representant de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en pot sol·licitar, amb el vot
favorable de la majoria dels seus membres, la participació de
les organitzacions representatives d'interessos afectats, per tal
de recaptar-ne propostes o formular-hi consultes.

5. La Conferència interinsular en matèria de joventut n’ha
d’elaborar el reglament d’organització i de funcionament
intern, el qual s’ha d’aprovar per acord de l’òrgan.

6. Sens perjudici d’allò que estableixen els apartats anteriors,
es podran crear altres instruments de col·laboració, de
composició bilateral o multilateral, amb els consells insulars o
els ens que integren l'Administració local de les Illes Balears,
a més de signar-hi convenis de col·laboració.

TÍTOL III
POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LES ILLES

BALEARS

Capítol I
Principis i contingut general

Article 22
Principis generals

1. Les polítiques de joventut que impulsin les administracions
públiques han de tenir per objecte millorar les condicions de
vida de les persones joves, atendre'n les necessitats, facilitar-ne
les vivències i experiències, i promoure'n la integració i
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participació efectives en la vida política, econòmica, social i
cultural.

2. Les polítiques de joventut de qualsevol administració pública
s'han de dissenyar sobre la base de dades empíriques i
vinculades a les necessitats i situacions reals del jovent, la qual
cosa requereix investigació contínua, generació de coneixement
i acostar-se al jovent i a les organitzacions juvenils.

3. Les polítiques de joventut s’han de dur a terme per mitjà de
les normes reglamentàries i de les actuacions administratives
que corresponguin, les quals s’han d’orientar a la coordinació
de les administracions públiques competents, amb la qual cosa:

a) El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i les
entitats que integren l’Administració local s’han de prestar
cooperació i assistència per a l’exercici eficaç de les
competències respectives en les matèries que preveu aquesta
Llei.

b) L’elaboració de les polítiques per a la joventut s’ha de
dur a terme amb la participació dels joves i dels agents
implicats en les polítiques de joventut.

Article 23
Principis rectors

Són principis rectors de la política de joventut que dugui a
terme qualsevol administració pública de les Illes Balears, els
següents:

a) Integralitat i transversalitat. S'ha de dissenyar
integralment perquè s'ocupi de tots els àmbits vitals i socials de
la joventut, així com transversalment, és a dir, des de tots els
departaments de les administracions públiques.

b) Planificació. Ha de ser el resultat d'una planificació,
mitjançant l’elaboració d'estratègies i plans que estableixin els
objectius i les accions que han de dur a terme les
administracions públiques i les persones joves durant un
període concret, per tal de garantir la coherència, l’eficàcia i
l’optimització dels recursos en totes les accions que es facin.

c) Coordinació. S'ha de dissenyar coordinadament entre les
administracions i amb la societat civil, per respondre als
principis d'integritat, transversalitat, proximitat, universalitat i
igualtat.

d) Proximitat. Ha d'estar arrelada al territori i s'ha de basar
en el principi de proximitat, per garantir un major i millor
servei directe a les persones joves. A més, ha de tenir en
compte les diferents realitats territorials i ha de prestar una
atenció especial al fet insular.

e) Intergeneracionalitat. S'ha de dissenyar i s'ha d'executar
des d'una perspectiva intergeneracional, no adultcentrista, i com
un procés continu amb les polítiques d'infància i adolescència,
que faciliti l'empoderament de les persones joves com a agents
principals de la societat.

f) Igualtat. Les administracions públiques han d'incloure
el foment de la perspectiva de gènere i la transversalitat en totes
les polítiques públiques, tenint en compte les diferències entre
dones i homes joves, establint les mesures necessàries per

aconseguir una igualtat d’oportunitats real entre dones i homes
i erradicar la violència de gènere; i han de promoure la
diversitat com un valor per si mateix.

g) Universalitat i equitat. Ha de tenir caràcter universal, en
el sentit que s'ha de dirigir a la generalitat de les persones
joves, sense distinció de sexe, ètnia, origen, edat, estat civil,
ideologia, creences, orientació sexual o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social; i incorporar la perspectiva
d'equitat, per garantir la igualtat d'oportunitats i combatre les
desigualtats socials, estructurals i conjunturals, mitjançant la
promoció de les habilitats per a la vida, l'aposta per l'oci
educatiu i l'educació no formal, com a instrument fonamental
per a la inclusió social. Les administracions públiques poden
elaborar programes d’acció positiva dirigits a determinats
sectors de la població juvenil. S’ha de prestar una atenció
especial a eliminar els obstacles causats per la doble insularitat
per aconseguir l’homogeneïtat de serveis entre els joves i les
joves de les Illes Balears, sota els principis de solidaritat i
subsidiarietat, i a evitar, en la mesura que sigui possible, la
duplicitat d’intervencions i recursos.

h) Corresponsabilitat. S'ha de perfilar i desenvolupar des
de la participació directa i amb la corresponsabilitat de les
persones joves, per mitjà de les entitats i del teixit associatiu
juvenil. Les administracions públiques han de reconèixer el
Consell de la Joventut de les Illes Balears com a interlocutor
directe en matèria de joventut, com també els consells insulars
i locals de Joventut en el seus àmbits territorials, i crear vies
d'interlocució entre les administracions públiques i la joventut
no associada.

i) Transparència i rendició de comptes. S'ha de fonamentar
en la transparència, l'avaluació, la rendició de comptes i la
democratització de la informació.

j) Interseccionalitat. Les polítiques de joventut s'han
d'abordar tenint en compte la interacció entre els eixos de
desigualtat existents, com ara els derivats del gènere, l’origen,
la llengua, la classe social, les capacitats diverses, la sexualitat
o la diversitat ètnica, entre d’altres.

k) Adequació al règim lingüístic. Les polítiques de joventut
s’han d’adequar a l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia i han de
tenir en compte que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut,
normalitzar la llengua catalana és un objectiu dels poders
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 24
Contingut de les polítiques de joventut

Les polítiques de joventut de les administracions públiques han
de garantir el ple desenvolupament dels drets de l'article 5,
especialment  entre les persones joves en situació d’exclusió
social, i per aquest motiu, han d'anar encaminades a:

a) Millorar la qualitat de vida del jovent, especialment del
que es troba en situació d’exclusió social, oferint respostes a les
seves necessitats, i situacions reals a partir de dades empíriques
i la generació de coneixement.

b) Facilitar l'emancipació de les persones joves.
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c) Establir mecanismes efectius per a una ocupació i unes
condicions de treball de qualitat, potenciant l'orientació i la
inserció laborals, especialment pel que fa al coneixement dels
drets laborals, com també l'autoocupació i l'emprenedoria.

d) Impulsar actuacions efectives per facilitar l'accés a
l'habitatge en condicions dignes.

e) Vetllar, transversalment, per la inclusió de joves
pertanyents a col·lectius vulnerables o en situació de risc i/o
amb diversitat funcional o cognitiva, i garantir l'accés a un
sistema de protecció social i als recursos socials de totes les
persones joves, considerant les seves prioritats i necessitats
pròpies, a més de la integració social i laboral del jovent amb
discapacitats i dels col·lectius amb risc d'exclusió social.

f) Assegurar la participació directa de les persones joves
i les seves formes organitzades per mitjà d'associacions, entitats
juvenils o consells de joventut en l'elaboració de les polítiques
de joventut, i donar suport a l'associacionisme i garantir la
capacitat d'interlocució del jovent, ja sigui individualment o per
mitjà d'associacions.

g) Potenciar el voluntariat juvenil i promocionar el
reconeixement social, acreditant les habilitats i els
coneixements adquirits.

h) Desenvolupar polítiques públiques de joventut amb
perspectiva de gènere per promoure la igualtat real entre les
persones joves des de la corresponsabilitat i la deconstrucció de
rols de gènere, així com des de programes de prevenció,
detecció, sensibilització i formació, amb caràcter transversal
sobre tot tipus de violències, especialment la violència
masclista, racista, la infantil, i les LGTBIfòbiques, incloent-hi
l'assetjament i el ciberassetjament sexual.

i) Lluitar contra el racisme i la xenofòbia, fent valer la
diversitat ètnica d'un món cosmopolita, i afavorir la inclusió
social dels col·lectius que es veuen afectats per aquests tipus de
discriminació.

j) Potenciar el valor de la diversitat, prestant atenció
especial a l'orientació sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere, així com promoure la integració de la
diversitat sexual, familiar i de gènere a les actuacions dirigides
a la joventut.

k) Garantir l'accés a la cultura i donar suport a la creació
jove i al desenvolupament de llenguatges artístics i creatius,
especialment en català, en el marc d'una societat innovadora.

l) Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua catalana i
de la cultura de les Illes Balears com a eines d'inclusió i
incentivar-ne la promoció, el respecte, el coneixement mutu i
l'intercanvi cultural.

m) Garantir l'accés a una informació de qualitat segons els
principis de la carta ERYICA, mitjançant programes i serveis
dissenyats i implantats específicament per a persones joves.

n) Garantir l'accés segur, democràtic i saludable als espais
digitals i a la formació en ciutadania digital, per tal de facilitar
la plena integració personal i professional de les persones joves
dins d'aquests espais.

o) Impulsar programes de mobilitat, de trobada i intercanvi
de persones joves a la comunitat autònoma de les Illes Balears
i a territoris de parla catalana i d'arreu del món, especialment a
Europa i l'Arc Mediterrani, per fer que la joventut balear
conegui altres realitats culturals.

p) Desenvolupar polítiques públiques de joventut per
involucrar i facilitar la participació activa de la joventut en el
procés d'assoliment de l'Agenda 2030 de Nacions Unides per
al desenvolupament sostenible, en col·laboració amb qualsevol
organisme, plataforma, entitat i estructura de participació del
jovent en l'àmbit de la Unió Europea.

q) Facilitar la formació permanent de les persones que
treballen amb el col·lectiu jove, que tenen responsabilitats
polítiques relacionades amb la joventut o que són responsables
d'associacions juvenils.

r) Promocionar l'activitat física i l'esport, tant des del
vessant de la salut com de la transmissió de valors.

s) Promoure l’alimentació saludable, la vida activa, la salut
afectiva sexual, la prevenció d'addiccions, la perspectiva de
genere o la promoció de la salut mental.

t) Acompanyar en la promoció de la salut en els aspectes
físics, mentals i socials, com una eina per a la prevenció de
riscos i la reducció de malalties, i garantir el benestar de les
persones joves.

u) Promoure una oferta d’activitats d’oci de qualitat
adreçada a la població jove.

v) Facilitar espais per a la trobada i el desenvolupament
social a través de l’oci i la cultura.

w) Promoure un lleure educatiu de qualitat, segur i en
condicions d'equitat, sense discriminacions per raons
econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat.

x) Altres aspectes que determinin els plans de polítiques de
joventut.

Capítol II
Àmbits prioritaris de les polítiques de joventut

Secció 1a
Emancipació juvenil

Article 25
Educació i formació

Les polítiques de joventut que impulsin les administracions
públiques en matèria d'educació i formació en l’àmbit de les
seves competències han de tenir com a objectius i línies
d'actuació, respectivament, els següents:

a) Reduir el fracàs escolar, l’abandonament prematur i
l’efecte de les desigualtats socials i territorials dins del sistema
educatiu.

b) Desenvolupar una oferta formativa de qualitat en tots els
nivells del sistema educatiu i de la formació professional per a
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l’ocupació i garantir una oferta adaptada al mercat laboral de
cada territori de les Illes.

c) Promoure el desenvolupament i el reconeixement de
programes i recursos educatius de l’àmbit no formal, amb la
intenció de fomentar els aprenentatges vitals per a les persones
joves.

d) Impulsar l'aprenentatge de competències instrumentals,
habilitats, eines socials de convivència i valors entre les
persones joves i el rol de tots els agents implicats en el procés
educatiu.

e) Orientar, empoderar i acompanyar la persona jove en el
procés educatiu, a fi d’afavorir la realització del seu projecte de
vida i d’autonomia personal.

f) Promoure la coeducació, com un model educatiu basat
en el desenvolupament integral de la persona al marge dels
estereotips i rols de gènere, l’orientació i identitats sexuals, el
rebuig a qualsevol forma de discriminació, el tractament de la
diversitat afectiva i sexual i la garantia d’una orientació
acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere.

g) Vetllar per una educació del lleure de qualitat i
accessible.

h) Garantir la igualtat d’oportunitats de la joventut balear,
potenciant la mobilitat per realitzar estudis a altres comunitats
autònomes i facilitant-ne el coneixement i la inserció laboral.

i) Adquirir una actitud positiva cap al coneixement i l’ús
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i, a partir
d’aquesta base, cap a la diversitat lingüística i els avantatges
personals, acadèmics, professionals i lúdics que implica
l’aprenentatge d’idiomes.

j) Impulsar la prevenció de l'assetjament escolar i del
ciberassetjament, així com la promoció de l'educació ambiental
i el foment de l’ús racional i responsable de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC).

k) Els altres que s'estableixin a cada Pla estratègic de
polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears i als plans
de polítiques de joventut insulars.

Article 26
Ocupació

Les polítiques de joventut en matèria d'ocupació que impulsi el
Govern de les Illes Balears s'han de centrar, almenys, en els
aspectes següents:

a) Millorar l’ocupabilitat de les persones joves mitjançant
les polítiques d’ocupació (orientació, formació, assessorament
per a l’emprenedoria, experiència laboral, intermediació
laboral, etc.) per ampliar les seves oportunitats d’accés a
l’ocupació i la realització del projecte professional propi en
igualtat d’oportunitats.

b) Promoure la millora de les condicions de treball de les
persones joves.

c) Impulsar l’aparició i la continuïtat de projectes
d’emprenedoria jove i emprenedoria social.

d) Avançar cap a un model productiu basat en la innovació,
el coneixement, la igualtat d’oportunitats i l’equilibri territorial.

e) Fomentar la contractació juvenil atenent les necessitats
específiques existents en el col·lectiu juvenil (nivells de
qualificació i experiència professional, diversitat funcional,
major vulnerabilitat, dificultat d’ocupació, col·lectius més
estigmatitzats, etc.)

f) Facilitar el retorn voluntari de les persones joves de les
Illes Balears que resideixin a altres comunitats o a l’estranger
per motius laborals.

g) Els altres que s'estableixin a cada Pla estratègic de
polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears.

Article 27
Habitatge

En matèria d'habitatge, les polítiques de joventut que impulsin
el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i les entitats
de l'Administració local han de tenir com a objectius, entre
d'altres:

a) Impulsar i facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, com
a modalitat de tinença més flexible i amb més capacitat
d’adaptació a les necessitats juvenils, amb mesures de lloguer
específiques per a persones joves.

b) Vetllar per l’accés, el manteniment de l’habitatge i per
evitar-ne la pèrdua a les persones joves, especialment aquelles
en situació de més vulnerabilitat.

c) Impulsar el desenvolupament de nous models d’accés i
tinença d’habitatge, mitjançant la col·laboració publicoprivada,
tenint en compte les diferents tipologies de persones joves i les
seves necessitats.

d) Crear i millorar els espais d’informació, mediació i
intermediació entre Administració, propietaris i persones joves.

e) Destinar un percentatge mínim del 15 % del parc públic
d’habitatges de les Illes Balears a persones joves per garantir
l’emancipació d’aquest col·lectiu.

f) Els altres que s'estableixin a cada Pla estratègic de
polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears i als plans
de polítiques de joventut insulars i locals.

Secció 2a
Promoció d'una vida saludable

Article 28
Salut

Les polítiques de joventut que impulsin el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i les entitats de l'Administració
local en matèria de salut i vida saludable, d'acord amb les seves
competències, han de tenir com a objectius i línies d'actuació
els següents:
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a) Col·laborar en l’adquisició de coneixements, actituds i
habilitats que contribueixin a la salut de les persones joves, en
temes com l’alimentació saludable, l’activitat física, la salut
afectiva i sexual, la salut mental, la prevenció d’addiccions i la
seguretat, entre d’altres, mitjançant programes d’educació per
a la salut en diferents àmbits, promoguts per les
administracions públiques.

b) Fomentar i facilitar la creació d’entorns que afavoreixin
la salut per a la població jove, tant a l’àmbit educatiu com
comunitari, per a promoure la pràctica de l’activitat física, el
lleure saludable, l’associacionisme o altres, des d’una
perspectiva d’equitat, és a dir, incidint especialment en les
àrees o els subgrups de joves amb més dificultats per edat,
sexe, nivell socioeconòmic o cultura.

c) Prevenir, atendre i disminuir les conductes de risc
associades a la salut en tots els àmbits que afecten les persones
joves.

d) Potenciar el coneixement i el bon ús dels programes de
salut i els serveis sanitaris entre les persones joves.

e) Impulsar accions per a la promoció de la salut mental en
la població jove i la prevenció del suïcidi.

f) Fomentar els hàbits de consum responsable entre la
població jove.

g) Els altres que s'estableixin al Pla estratègic de polítiques
de joventut del Govern de les Illes Balears i als plans de
polítiques de joventut insulars i locals.

Secció 3a
Empoderament i participació

Article 29
Coresponsabilitat, empoderament i participació

Les polítiques de joventut que impulsin el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i les entitats de l'Administració
local en matèria de corresponsabilitat, empoderament i
participació en l’àmbit de les seves competències, han de tenir
com a objectius i línies d'actuació els següents:

a) Reduir l’efecte dels factors d’ordre socioeconòmic
(desocupació, manca de formació, precarització) i individuals
que obstaculitzen la participació social de les persones joves.

b) Fomentar una cultura participativa i la predisposició del
jovent a adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques
amb el seu entorn.

c) Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar la
seva participació.

d) Promoure l’associacionisme i les diverses formes de
participació i organització col·lectiva del jovent.

e) Incrementar i millorar la interlocució de les persones
joves amb les administracions públiques.

f) Els altres que estableixin el Pla estratègic de polítiques
de joventut del Govern de les Illes Balears i els plans de
polítiques de joventut insulars i locals.

Secció 4a
Garantia dels drets de les persones joves

Article 30
Garantia dels drets de les persones joves

Les polítiques de joventut que impulsin el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i les entitats de l'Administració
local en matèria de garantia de drets han de tenir com a
objectius i línies d'actuació els següents:

a) Millorar els nivells d’igualtat en la distribució de les
funcions socials entre homes i dones.

b) Millorar el tractament informatiu de les persones joves
als mitjans informatius i de comunicació.

c) Fomentar el paper de les persones joves com a
productores d’informació sobre elles mateixes.

d) Promoure la igualtat d’oportunitats, l’eliminació de
desigualtats i la inclusió social de les persones joves.

e) Prevenir, atendre i erradicar les violències masclistes.

f) Impulsar l’atenció afectiva i sexual integral, i prevenir
el consum de pornografia i l’explotació sexual.

g) Promoure una mobilitat segura, accessible i sostenible
arreu del territori amb perspectiva inclusiva i que tingui en
compte les necessitats de desplaçament juvenil.

h) Fomentar entre el jovent un model de vida més
sostenible i respectuós amb el medi ambient.

i) Mantenir una estructura territorial i productiva
sostenible incentivant i facilitant el retorn i la inserció laboral
de les persones joves al medi rural.

j) Garantir els drets lingüístics en les polítiques, els serveis
i les actuacions dirigides a la joventut, impulsats tant pel sector
públic com pel privat.

k) Proporcionar recursos suficients perquè les persones
joves que no saben català puguin exercir el dret que els
reconeix l’article 4.2 de l’Estatut d’Autonomia i adquirir un
bon domini de la llengua.

l) Garantir l’accés a la cultura i a l’oci de qualitat.

m) Garantir que l’opinió del col·lectiu juvenil sigui
escoltada en els assumptes que afecten a tota la societat
(habitatge, ocupació, ecologia, etc.).

n) Els altres que s'estableixin al Pla estratègic de polítiques
de joventut del Govern de les Illes Balears i als plans de
polítiques de joventut insulars i locals.
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Capítol III
Planificació de les polítiques de joventut

Secció 1a
Definició i criteris per a la planificació

Article 31
Definició i criteris per a la planificació

1. La planificació en matèria de polítiques de joventut la
conformen la suma del Pla estratègic de polítiques de joventut
del Govern de les Illes Balears i dels plans de polítiques de
joventut que aprovin els consells insulars i les entitats
integrants de l'Administració local de les Illes Balears.

2. La planificació que es realitzi en matèria de polítiques de
joventut ha de respectar els mínims que estableix aquesta Llei
pel que fa als continguts, elaboració i avaluació.

3. Els procediments per elaborar els plans han de garantir la
participació de les administracions competents per executar-los,
dels òrgans de participació i cooperació que preveu aquesta
Llei i de les persones joves.

Secció 2a
Planificació del Govern de les Illes Balears

Article 32
Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les
Illes Balears

1. El Consell de Govern, a proposta de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut, ha de tenir
aprovat i en vigor un Pla estratègic de polítiques de joventut del
Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual s’ordeni el
conjunt de mesures, recursos i actuacions necessaris per
aconseguir els objectius de la política de joventut per a l’àmbit
de les Illes Balears, en relació amb les competències del
Govern de les Illes Balears en aquesta matèria, d’acord amb el
que estableix aquesta Llei.

2. El Pla ha de tenir una vigència de cinc anys, encara que es
pot revisar periòdicament amb la finalitat de poder implantar en
cada moment programes i accions que donin resposta a les
necessitats del jovent. No obstant això, durant el primer any de
cada legislatura el Consell de Govern ha de ratificar o, si escau,
modificar el pla estratègic vigent.

3. Correspon a la conselleria competent en matèria de joventut,
juntament amb l'IBJOVE, en el si de la comissió tècnica
específica prevista a l’apartat 2e) de l’article 18, coordinar i
impulsar l’elaboració del Pla estratègic de polítiques de
joventut del Govern de les Illes Balears, així com fer-ne el
seguiment i l’avaluació. L’avaluació del pla, en acabar, ha de
donar lloc a un informe públic que ha d’estar a disposició de les
administracions públiques competents i de la ciutadania en
general.

4. El Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les
Illes Balears s’ha d’elaborar amb la coordinació dels òrgans
competents de les conselleries afectades i la participació dels
consells insulars i les entitats locals en l’àmbit de les
competències respectives i en col·laboració amb el Consell de
la Joventut de les Illes Balears. Així mateix, la proposta de Pla

s'ha de presentar a la Mesa de Diàleg Social de les Illes
Balears.

5. El Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les
Illes Balears ha de tenir en compte les disposicions de
l'Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut i s’ha
d’inspirar en els principis generals i rectors dels articles
anteriors.

6. Una vegada aprovat pel Consell de Govern, el Pla estratègic
de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears s’ha de
lliurar al Parlament de les Illes Balears en el termini de tres
mesos.

Article 33
Contingut

1. El Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les
Illes Balears ha de contenir els elements següents:

a) Un diagnòstic d'anàlisi de les necessitats de les persones
joves de les Illes Balears i de les polítiques per a la joventut
que es desenvolupen a la Comunitat Autònoma.

b) Els eixos de les polítiques de joventut i els objectius
estratègics que han de guiar l'acció pública en matèria de
joventut.

c) Una metodologia de treball transversal, els mecanismes
d'aplicació d'aquesta metodologia i els agents implicats.

d) Les fases de planificació, execució i avaluació, tant en
l'àmbit estratègic com en l'àmbit operatiu i per a cada un dels
agents executors.

e) El pressupost d'execució.

2. El Pla estratègic de polítiques de joventut del Govern de les
Illes Balears ha de contenir mesures concretes que facin
referència als àmbits prioritaris d'intervenció que estableix el
capítol II d'aquest títol i la Llei 7/2015, de 10 d'abril, per la
qual s'estableix el marc regulador dels processos d'autonomia
personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de
protecció o reforma.

3. En tot cas, el Pla estratègic de polítiques de joventut del
Govern de les Illes Balears ha d'identificar la conselleria o
conselleries competents per dur a terme cada una de les accions
concretes.

Article 34
Procediment d'elaboració

1. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria de joventut, juntament amb l'IBJOVE, liderar el procés,
l'impuls, coordinació, seguiment i control del Pla estratègic de
polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears.

2. La conselleria competent en matèria de joventut, juntament
amb l'IBJOVE, ha de donar suport tècnic a la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut per a l'elaboració
d’una proposta de Pla que inclogui una planificació ordenada
i prospectiva de les mesures, establint les prioritats en objectius
i estratègies d'acció, amb la col·laboració i participació de les
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conselleries, dels consells insulars, de les entitats locals i del
Consell de la Joventut de les Illes Balears.

3. El seguiment i l'avaluació de les mesures executades es faran
amb la periodicitat que es determini, que, en tot cas, ha de ser
d'una vegada a l'any.

4. Les conselleries implicades han d'adoptar i, si n'és el cas,
pressupostar, en les seves actuacions, i en funció de la
disponibilitat, les mesures necessàries per a l'execució de les
accions incloses en el Pla estratègic de polítiques de joventut
del Govern de les Illes Balears i, quan acabi el període de
vigència, en donaran compte.

5. Una vegada definides totes les línies, la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut ha d’informar els
consells insulars de la proposta de Pla. Un cop realitzat aquest
tràmit, ha d’aprovar la proposta i elevar-la, mitjançant la
conselleria competent en matèria de joventut, al Consell de
Govern perquè, si escau, l’aprovi.

6. El Pla ha de disposar dels recursos i del pressupost que
siguin necessaris per desenvolupar-lo i garantir-ne el disseny,
execució, avaluació i seguiment, a més de recursos per
promocionar-lo.

Article 35
Revisió i modificació

1. El Pla ha d'establir els procediments de revisió i d'avaluació
que han de mesurar els canvis en la realitat juvenil i els efectes
que produeixin les intervencions planificades, per tal de
readaptar-ne, si escau, el desenvolupament estratègic i operatiu.

2. El Pla pot ser modificat excepcionalment pel Consell de
Govern, a proposta de la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut, formulada mitjançant la conselleria
competent en matèria de joventut.

Article 36
Avaluació de l'impacte

1. Per poder fer-ne una avaluació objectiva de l'impacte, el Pla
ha de contenir preceptivament el diagnòstic previ, els
indicadors a aconseguir i una memòria econòmica detallada que
reflecteixi la previsió de les despeses corresponents a cada
àrea.

2. En finalitzar la vigència del Pla, la conselleria competent en
matèria de joventut, juntament amb l’IBJOVE, ha d'elaborar-ne
un informe sobre l'impacte, tenint-ne en compte el grau de
compliment, a més de la planificació i els efectes de l’execució.
Aquest informe s'ha d'elevar a la Comissió interdepartamental
de polítiques de joventut perquè el debati i, si escau, l'aprovi.

Secció 3a
Planificació territorial

Article 37
Planificació d’àmbit insular i local

1. La planificació d’àmbit insular correspon als consells
insulars, d’acord amb l’anàlisi de necessitats i recursos de cada
illa.

2. La planificació en l’àmbit de les entitats locals correspon a
aquestes entitats, d’acord amb l’anàlisi de necessitats i recursos
realitzada en la planificació insular en aquest àmbit.

Capítol IV
Altres mesures per impulsar les polítiques de joventut

Article 38
Integració de la perspectiva de joventut en l'activitat
administrativa

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
tenir en compte de manera activa l'objectiu d'afavorir
l'autonomia i l'emancipació de la joventut en l'elaboració i
l’aplicació de les normes, plans i programes, com també en els
programes de subvencions i en els actes administratius que
tinguin incidència directa en el col·lectiu juvenil.

2. Per al compliment del que disposa l'apartat anterior, les
conselleries, organismes autònoms i ens públics dependents de
les administracions públiques de les Illes Balears o que hi
estiguin vinculats han d'ajustar-se al que estableix aquesta Llei,
sens perjudici de l'adequació a les necessitats organitzatives i
funcionals que les institucions insulars i locals realitzin en
l'exercici de les competències, i de les especificitats formals i
materials que caracteritzen les seves normes.

3. En la introducció de mesures per promoure l'autonomia i
l’emancipació de la joventut que preveu aquesta Llei s'ha de
tenir en compte la influència que tenen els factors assenyalats
en els principis generals esmentats anteriorment.

4. Les mesures previstes en el Pla estratègic de polítiques de
joventut del Govern de les Illes Balears vinculen directament
les conselleries del Govern de les Illes Balears en tot allò que
sigui de la seva competència.

Article 39
Estadístiques i estudis de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

1. En l'elaboració d'estadístiques i estudis, l’Institut Balear
d’Estadística, els consells insulars i els ajuntaments han de tenir
en compte els objectius i els eixos de la planificació en matèria
de polítiques de joventut i hi han d'incloure, en la mesura de la
disponibilitat de mitjans humans i materials, la variable de
gènere, els trams i subtrams d'edat i les estratificacions per illes
que permetin fer una anàlisi detallada de la realitat juvenil.

2. La planificació estadística de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ha d’incorporar l’elaboració de l’Enquesta a la
Joventut de les Illes Balears amb una periodicitat de com a
màxim cinc anys, sota la responsabilitat de l’IBJOVE.

3. Per millorar i fonamentar el coneixement dels poders públics
i dels agents privats sobre la realitat juvenil, les dades i els
estudis s'han de fer públics en suport electrònic, sempre que
sigui possible tècnicament.
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TÍTOL IV
PARTICIPACIÓ JUVENIL

Capítol I
Definició i estructures de participació juvenil

Secció 1a
Disposicions generals

Article 40
Definició

1. La participació juvenil, entesa com un dret de ciutadania
activa, és el conjunt d'accions i de processos que generen entre
les persones joves la capacitat per decidir en l’entorn, en les
seves relacions i en el desenvolupament personal i col·lectiu,
i per intervenir-hi i transformar-los.

2.  La participació juvenil, als efectes d'aquesta Llei, pot ésser
individual o bé es pot articular per mitjà de les entitats juvenils
o els grups de joves.

3. Els poders públics han de fomentar la participació lliure i
eficaç de la joventut, tant des de la perspectiva que les persones
joves han d'enfortir la seva cultura democràtica i ciutadana,
com des de la perspectiva que la participació ha de servir per
aproximar les necessitats del jovent, generant els espais
necessaris en la definició i l'aplicació de les polítiques
públiques que els afectin com a ciutadans i ciutadanes.

4. Reglamentàriament s’han d’establir les tipologies de les
estructures de participació juvenil, el cens d’entitats juvenils i
els procediments d’inscripció i cancel·lació.

Article 41
Entitats juvenils

Als efectes d'aquesta Llei, es consideren entitats juvenils:

a) Les associacions juvenils i les seves federacions,
confederacions o unions.

b) Les seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades
estatutàriament a un partit polític, un sindicat, agrupacions
empresarials, associacions culturals, confessions religioses o
qualsevol altra associació amb organització interna i
funcionament democràtic i sense afany de lucre.

Article 42
Grups de joves

1. Els grups de joves són col·lectius sense personalitat jurídica
pròpia formats per persones joves amb una finalitat o interessos
comuns.

2. Als efectes d'allò que preveu l'article 3 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, els grups de joves que compleixin
els requisits establerts a la normativa de desplegament d'aquesta
Llei i que estiguin inscrits en el Cens d’entitats juvenils tindran
capacitat d'obrar davant les administracions públiques i podran
ser receptors de les subvencions que convoquin els organismes
de joventut.

Article 43
Cens d'entitats juvenils

1. Cada consell insular ha de crear un cens d'entitats juvenils,
adscrit al departament competent en matèria de joventut. Al seu
torn, la conselleria competent en matèria de joventut del
Govern de les Illes Balears ha de gestionar el cens d'entitats
juvenils d’àmbit autonòmic, el qual s'ha d'elaborar mitjançant
la informació que anualment li han de proporcionar els consells
insulars, sens perjudici que el Govern de les Illes Balears pugui
reclamar puntualment informació o dades amb una periodicitat
superior.

2.  El cens ha de ser públic i contenir, com a mínim, les dades
actualitzades següents de cada una de les entitats inscrites: nom
de l'entitat, NIF, data de creació, tipologia, principals activitats
o programes, seu o seus, illes d'actuació, nombre de socis i
sòcies i edats, telèfon i correu electrònic de contacte i pàgina
web, si escau. Les dades de caràcter personal, cas d'haver-n'hi,
s'han de tractar d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

3.  Les entitats inscrites en el Cens han de comunicar qualsevol
canvi en la forma jurídica, modificació d'estatuts, canvi en la
junta directiva i tipologia d’entitat en el termini dels deu dies
següents a la realització d’aquests canvis.

Article 44
Tipologia d'entitats que s'hi poden inscriure i requisits

1. Poden inscriure's en els censos d’àmbit insular les tipologies
d’entitats juvenils següents:

a) Les associacions amb personalitat jurídica pròpia que
compleixin els dos requisits següents:

- Disposar d'uns estatuts inscrits en el Registre d’entitats
jurídiques en els quals se’n dedueixi clarament el caràcter
juvenil o estudiantil.
- Acreditar, fefaentment, que el 75 % o més dels socis i de
les sòcies i el 75% o més dels membres de la junta directiva
de l’associació, inclòs el president o presidenta, tenen una
edat compresa entre els 14 i els 30 anys. Aquest requisit
s’ha de mantenir al llarg del temps, si bé les persones de la
junta directiva que sobrepassin aquesta edat durant el seu
mandat podran romandre en el càrrec fins que prengui
possessió la persona substituta, per un màxim d'un any.

b) Les associacions i les federacions o unions de qualsevol
tipus d’associacions legalment constituïdes sempre que, com a
mínim, el 80 % de les entitats que en formen part siguin
associacions juvenils, d'acord amb l'establert a la lletra anterior.

c) Les seccions juvenils d’entitats i associacions no juvenils,
partits polítics i sindicats amb òrgans de decisió propis i que
estiguin reconegudes com a grups juvenils pels estatuts de les
entitats matriu respectives, sigui quina sigui la seva
denominació i naturalesa jurídica.

d) Els consells de la joventut insulars, locals i d'àmbit
supramunicipal, en tant que ens de representació i participació
formats per diversos models associatius que coordinen el teixit
associatiu juvenil del seu àmbit d'actuació, representen les
organitzacions juvenils del municipi i dialoguen amb els poders
públics.
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e) Els grups de joves sense personalitat jurídica que
compleixin els requisits establerts a la normativa de
desplegament d'aquesta Llei.

2. En el cas d'entitats d'abast estatal que tinguin una o més
d'una seu a les Illes Balears, és imprescindible que la delegació
de les Illes Balears estigui inscrita en el Registre Nacional
d’Associacions del Ministeri d’Interior, en el Registre de
Fundacions del Ministeri de Justícia o en el registre d’àmbit
estatal que pertoqui per la naturalesa de l’entitat. En el cas que
no es pugui inscriure la delegació en el registre corresponent
pel fet que això no estigui previst en la normativa específica, la
seu o l’àmbit actuació de les Illes Balears han d’estar
expressament prevists en els estatuts de l’entitat i, a més, s’ha
d’aportar l’acord de l’òrgan competent en el qual es manifesti,
de manera clara i explícita, la voluntat d’obrir una delegació o
seu a les Illes Balears i el document que acrediti la constitució
i el funcionament d’aquesta delegació, amb els mitjans
personals i materials de què disposa i els òrgans de
representació.

3. Una mateixa entitat no pot inscriure’s en més d’una
tipologia.

4. Les entitats formades per grups, centres d’esplai,
agrupacions, moviments o altres entitats han de donar a
conèixer aquesta circumstància al Cens d’entitats juvenils i
tenir reconeguda l’autonomia d’aquests grups en els estatuts de
l’entitat principal.

5. No es poden inscriure en els censos d’àmbit autonòmic i
insular:

a) Les que tenen ànim de lucre.

b) Les associacions de mares i pares d’alumnes i les entitats
de caràcter docent.

c) Qualsevol altra entitat que no compleixi els requisits
establerts en aquesta Llei.

Article 45
Procediment d'inscripció

1. Per inscriure's en els censos d'entitats juvenils d’àmbit
insular, l'entitat o el grup de joves interessats han de presentar
una sol·licitud davant el consell insular corresponent.

2.  En cas que l'entitat o el grup de joves tinguin seu a més
d'una illa, la sol·licitud s'ha de presentar, també, davant de
l'altre consell insular corresponent, sense que en aquest cas
s'hagi de presentar, si escau, la documentació ja presentada, la
qual ha de ser tramesa directament pel consell insular que la
custodiï. En aquest casos, els consells insulars tenen les
facultats que pertoqui en el territori respectiu.

3. L’incompliment dels requisits per formar part del cens
d’entitats juvenils ha de comportar la cancel·lació de la
inscripció en el cens, mitjançant un procediment que ha de
garantir l’audiència a l’entitat interessada.

Article 46
Funcionament i efectes de la inscripció

1. El funcionament del Cens d'entitats juvenils i les formes
d'accés, d'inscripció i de cancel·lació es regulen per reglament,
sota els principis generals establerts per decret.

2. La inscripció al Cens d'entitats juvenils no té caràcter
constitutiu.

3. Cada consell insular s'ha de coordinar amb la resta i també
amb la conselleria competent en matèria de joventut del Govern
de les Illes Balears, per garantir l'actualització i la
compatibilitat de les dades del Cens d'entitats juvenils.

4. A les entitats inscrites al Cens d'entitats juvenils se'ls
reconeix:

a) La capacitat d'interlocució, en l'àmbit territorial i
sectorial que els correspongui.

b) La capacitat de participar en els òrgans consultius de les
administracions públiques quan aquestes ho requereixin.

c) La possibilitat de rebre subvencions destinades a donar
suport a les activitats i al manteniment d’entitats juvenils.

Secció 2a
Formes i processos de participació i consulta juvenils

Article 47
Formes de participació juvenil

1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per formes de participació
juvenil les diverses expressions que tenen les persones joves
per participar en la col·lectivitat i en els afers públics.

2. Les formes de participació juvenil, als efectes d'aquesta Llei,
són les següents:

a) L'acció, entesa com la capacitat de les persones joves per
desenvolupar per si mateixes iniciatives i projectes, amb la
voluntat d'intervenir de manera directa en l'aplicació de les
polítiques públiques.

b) La interlocució, entesa com la capacitat de les persones
joves de dialogar amb els poders públics, amb la voluntat de
decidir sobre les polítiques de joventut que aquests
desenvolupen o han de desenvolupar.

3. Els poders públics, en la interlocució amb el jovent, han de
tenir en compte tant les entitats juvenils com les persones joves
considerades individualment, atenent a un criteri de
representativitat.

4. Els consells de Joventut, independentment de l’àmbit
d’actuació, són reconeguts com a interlocutors preferents dels
poders públics del mateix espai territorial en matèria de
joventut.

5, Les administracions públiques han d'estar atentes a les noves
formes de participació juvenil que puguin aparèixer.
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Article 48
Processos de participació i consulta

1. Els processos de participació i consulta, als efectes d'aquesta
Llei, són una eina de participació amb una durada concreta, per
mitjà de la qual les administracions públiques i les persones
joves dialoguen i treballen conjuntament per construir les
polítiques públiques territorials i sectorials.

2. Les entitats juvenils i les administracions públiques poden
impulsar processos de participació i consulta juvenil amb el
jovent dins el seu àmbit territorial.

3. Els poders públics han de vetllar perquè els processos de
participació i consulta es regeixin pels principis de màxima
transparència, representativitat, eficàcia i incidència.

4. Quan els poders públics duguin a terme processos de
participació i consulta han de tenir en compte les persones
joves i el Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Secció 3a
Foment de la participació i l'associacionisme juvenils

Article 49
Foment de la participació juvenil

1. Els poders públics han de fomentar l’exercici de la
ciutadania activa de les persones joves, amb la finalitat de
millorar els sistemes i les estructures democràtiques i de
garantir que el jovent pugui exercir un paper actiu de
transformació i canvi de la societat per mitjà de llur intervenció
en els afers públics.

2. Les administracions públiques han d'incorporar la
participació de les persones joves en la dinàmica quotidiana,
fomentant processos de participació juvenil i facilitant al jovent
les condicions per fer-ho possible.

3. El foment de la participació juvenil inclou totes aquelles
mesures que permetin assolir els objectius següents:

a) Garantir que les persones joves puguin influir
adequadament en tots els àmbits de la societat i en totes les
parts dels processos de presa de decisions, des de la
determinació de prioritats fins a la seva posada en pràctica,
seguiment i avaluació, per mitjà de mecanismes i estructures
accessibles i properes per a la joventut, garantint així que les
polítiques responguin a les necessitats de les persones joves.

b) Garantir a totes les persones joves el mateix accés a la
presa de decisions.

c) Incrementar la participació del jovent i, per tant, la
representació equitativa en els processos electorals, com també
en els òrgans electes i en altres òrgans de presa de decisions en
tots els àmbits de la societat.

d) Proporcionar equipaments i serveis juvenils accessibles
que ofereixin suport professional per al desenvolupament i
oportunitats per a la participació de les persones joves.

e) Garantir espais juvenils virtuals segurs als quals puguin
accedir totes les persones joves, que donin accés a la

informació i als serveis i assegurin oportunitats per a la
participació de la joventut.

f) Assegurar un finançament sostenible, el reconeixement
comú i el desenvolupament d'un treball en l'àmbit de la joventut
de qualitat per enfortir les organitzacions juvenils i el seu paper
en la inclusió, la participació i l'educació no formal.

g) Proporcionar informació exhaustiva, pertinent i propera
per a joves, desenvolupada per al jovent i amb ell, per tal de
propiciar la participació de la joventut.

Article 50
Foment de l'associacionisme juvenil

Els poders públics de les Illes Balears tenen les obligacions
següents:

a) Fomentar l'associacionisme entre les persones joves.

b) Promoure la participació juvenil, d'acord amb el que
estableix aquesta Llei.

c) Impulsar la creació de consells de joventut.

d) Fomentar la vertebració de l'associacionisme en els
àmbits territorial i sectorial. e) Impulsar estratègies i plans de
suport a l'associacionisme juvenil.

Article 51
Funcionament de les estructures de participació juvenil

1.  En el funcionament de qualsevol consell de joventut,
estructura o espai de participació juvenil, sigui de l'àmbit que
sigui, s’ha de garantir que en la presa de decisions es tinguin en
compte les opinions i les necessitats de totes les persones joves,
sense discriminació per raó de gènere, ètnia, classe social,
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere;
discapacitat, creences, vulnerabilitat, lloc de residència o
situació de desigualtat de qualsevol naturalesa.

2. Tot consell de joventut, estructura o espai de participació
juvenil, sigui de l’àmbit que sigui, ha de procurar fomentar la
participació activa tant de les entitats com de les persones joves
associades i no associades.

Article 52
Educació en la participació

1. L'educació en la participació ha de ser un dels eixos bàsics
de la planificació de les polítiques de joventut i s’ha de facilitar
la creació d'estructures d'aprenentatge de la participació.

2. S’ha de donar suport als consells municipals d'infància, a les
assemblees de delegats i delegades, a l'associacionisme
estudiantil, als grups d'alumnat actiu, a les assemblees i grups
coordinadors d'estructures i espais joves, als fòrums joves i a
totes aquelles iniciatives que col·laboren amb l'associacionisme
juvenil i els consells locals de joventut en les oportunitats
d'educació en la participació.
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Capítol II
Consell de la Joventut de les Illes Balears

Secció 1a
Disposicions generals

Article 53
Disposicions generals i naturalesa

1. El Consell de la Joventut de les Illes Balears és el màxim
òrgan de representació del jovent i de les organitzacions de la
joventut balear, i l’interlocutor amb el Govern de les Illes
Balears i les institucions públiques i privades.

2. El Consell de la Joventut de les Illes Balears es constitueix
com una corporació pública sectorial de base privada, amb
personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per complir
les seves finalitats.

3. El Consell de la Joventut de les Illes Balears s'ha de regir per
les normes de dret privat, i en particular per aquelles que
regulen el funcionament de les associacions, amb les
especificitats que preveu aquesta Llei i les disposicions que la
despleguen. No obstant això, ha de subjectar l’activitat a les
normes de dret públic quan exerceixi potestats administratives
atribuïdes per l’ordenament jurídic.

Article 54
Finalitats i funcions

1. Són finalitats del Consell de la Joventut de les Illes Balears:

a) Defensar els interessos i els drets de la joventut, i
col·laborar en la promoció d’una efectiva igualtat
d’oportunitats de la població juvenil en el seu desenvolupament
polític, social, econòmic i cultural.

b) Fomentar en les persones joves l’associacionisme
juvenil, a fi que emprenguin en grup la solució de les qüestions
que els afecten.

c) Representar el col·lectiu juvenil i el moviment
associatiu juvenil de les Illes Balears en les institucions
públiques o privades.

d) Col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en
l’elaboració de la política juvenil.

2. Són funcions del Consell de la Joventut de les Illes Balears:

a) Promoure totes aquelles activitats que consideri
necessàries per enfortir el desenvolupament polític, econòmic
i social i, especialment, les que vagin adreçades a assegurar la
participació de les persones joves en les decisions i en les
mesures que els afecten.

b) Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició
d’altres, informes o estudis sobre matèries relacionades amb la
joventut i amb les seves necessitats.

c) Promoure la creació de consells de joventut d’àmbit
insular, local i supramunicipal.

d) Prestar serveis a les associacions i als consells de la
joventut que el formen, i facilitar la cooperació i la coordinació
entre les associacions i consells locals i territorials de joventut.

e) Fer d’interlocutor entre el Govern de les Illes Balears i
el jovent en tot allò que afecta el col·lectiu.

f) Participar en els òrgans consultius de l’administració
quan se li requereixi.

g) Elaborar, anualment, un informe sobre les actuacions
que realitza, i proposar, si escau, les mesures que es consideren
oportunes per a millorar  la qualitat de la vida de la població
juvenil.

h) Ser consultat quan es duguin a terme actuacions,
programes, campanyes, es destinin recursos, ajudes o
subvencions a entitats juvenils, a consells de joventut o a la
joventut en general.

i) Promoure la cultura, i especialment la llengua catalana
i la cultura pròpies de les Illes Balears, com a expressió de les
senyes d’identitat pròpies i com a eina d’integració social i, en
el cas de la llengua, com a eina de promoció personal,
acadèmica i laboral.

j) Promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a
la diversitat entre el col·lectiu jove.

k) Fomentar la vertebració de les relacions de participació,
amb qualsevol organisme, plataforma, entitat i estructura de
participació del jovent en l’àmbit de la Unió Europea, en
col·laboració amb el Consell de la Joventut d’Espanya.

l) Representar el Consell de la Joventut de les Illes Balears
en el Consell de la Joventut d’Espanya.
m) Qualssevol altres que s’acordin amb l’administració.

Article 55
Membres

1. El Consell de la Joventut de les Illes Balears està format per
entitats membres de ple dret i entitats membres observadores.

2. Són entitats membres de ple dret les establertes als apartats
a), b), c) i d) de l'article 44 que compleixin els requisits que
estableix el Reglament de funcionament intern del Consell de
la Joventut de les Illes Balears.

3. Són entitats membres observadores els grups de joves i altres
persones o entitats que no compleixen algun dels requisits
exigits per ser membres de ple dret però que, per les seves
característiques o abast, el Consell de la Joventut de les Illes
Balears consideri que hi han de participar.

4. Les entitats membres observadores poden assistir a
l'Assemblea General amb veu i sense vot, i, per tant, les
persones que en són representants no tenen dret a ésser
escollides unipersonalment, ni en representació, membres de la
Comissió Permanent del Consell de la Joventut de les Illes
Balears.

5. Per formar part del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, les entitats ho han de sol·licitar per escrit. Els seus
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estatuts, estructures i activitats no han de contradir els principis
d’aquesta Llei ni el Reglament de funcionament intern del
Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Article 56
Finançament del Consell de la Joventut de les Illes Balears

1. El Consell de la Joventut de les Illes Balears es manté
econòmicament amb els recursos següents:

a) Les dotacions específiques que se li atribueixen amb
càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de cada exercici. En aquest sentit, els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears han d’incloure cada any una transferència nominativa
a favor del Consell de la Joventut de les Illes Balears. Aquesta
transferència es pot anticipar en un cent per cent de l’import, de
conformitat amb la legislació vigent, durant la primera
mensualitat de l’anualitat corresponent.

b) Les aportacions de les entitats que l’integren, en els
termes que s'indiquin en el Reglament de funcionament intern.

c) Les subvencions que pot rebre d’altres entitats
públiques.

d) Els donatius de persones o entitats privades.

e) Les rendes que produeixin els béns i els valors que
constitueixen el seu patrimoni.

f) Els rendiments que legalment o reglamentàriament
generin les activitats pròpies.

g) Qualssevol altres que se li atribueixin per llei o per
reglament.

2. El Govern de les Illes Balears ha de proporcionar de manera
gratuïta un local en què el Consell de la Joventut de les Illes
Balears estableixi la seu.

Secció 2a
Organització

Article 57
Òrgans del Consell de la Joventut de les Illes Balears

1. Els òrgans del Consell de la Joventut de les Illes Balears són:

a) L’Assemblea General, el màxim òrgan de participació
i decisió del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

b) La Reunió plenària executiva d’entitats membres,
l’òrgan de participació i coordinació entre assemblees.

c) La Comissió Permanent, l’òrgan d’execució.

d) Les comissions especialitzades o les àrees de treball que
decideixin l’Assemblea General o la Comissió Permanent.

e) Els altres òrgans, col·legiats o unipersonals, que
s'estableixin en el Reglament de funcionament intern.

2. El Consell de la Joventut de les Illes Balears ha d’aprovar
per Acord de l’Assemblea General el Reglament de
funcionament intern, el qual s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

3. La convocatòria, la constitució, el funcionament i el règim
d’acords dels òrgans del Consell de la Joventut de les Illes
Balears s'han determinar en el Reglament de funcionament
intern, d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015, de règim
jurídic del sector públic, per als òrgans col·legiats.

4. El desenvolupament de les funcions de les persones que
actuen com a representants de les entitats membres, en
qualsevol dels òrgans del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, no suposa cap relació laboral o d'ocupació amb
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
ni serà retribuït.

5. No obstant això, les persones que generin despeses de
viatges, de trasllats o de manutenció amb ocasió de la
participació en actes com a representants del Consell de la
Joventut de les Illes Balears, han de ser rescabalades.

Article 58
Assemblea General

1. L’Assemblea General està composta per un màxim de dues
persones representants de cada entitat membre, d'entre 14 i 30
anys, amb una presència equilibrada de gènere i edat, sempre
que sigui possible.

2. Són funcions de l’Assemblea General les següents:

a) Determinar les línies generals d’actuació i el programa
biennal del Consell de la Joventut de les Illes Balears, i efectuar
mandats als altres òrgans del Consell de la Joventut de les Illes
Balears.

b) Aprovar, si escau, la memòria anual del Consell de la
Joventut de les Illes Balears presentada per la Comissió
Permanent.

c) Aprovar, si escau, la gestió biennal de la Comissió
Permanent.

d) Resoldre sobre les sol·licituds d’admissió i les propostes
de pèrdua de la condició de membres del Consell de la Joventut
de les Illes Balears que presenti la Comissió Permanent.

e) Encomanar encàrrecs específics a la Reunió plenària
executiva d’entitats membres i a les comissions especialitzades,
i fixar-ne un pla de treball biennal. Estudiar i debatre els
documents elaborats per aquests dos òrgans i, si escau,
ratificar-los.

f) Escollir i cessar els membres de la Comissió Permanent,
en el marc del que estableixi el Reglament de funcionament
intern.

g) Decidir sobre la incorporació del Consell de la Joventut
de les Illes Balears a òrgans nacionals i internacionals de
representació juvenil, i també sobre la sortida.
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h) Crear i dissoldre les comissions especialitzades o àrees
de treball.

i) Aprovar i modificar les bases d’execució del pressupost.

j) Aprovar el Reglament de funcionament intern del
Consell de la Joventut de les Illes Balears.

k) Aprovar anualment, si escau, el balanç de situació i
l’estat de comptes presentats per la Comissió Permanent.

l) Aprovar, si escau, els pressupostos anuals que presenti
la Comissió Permanent.

m) Aprovar, si escau, l’execució del programa de treball del
Consell de la Joventut de les Illes Balears.

n) Delegar les funcions que consideri convenient a la
Comissió Permanent o a la Reunió plenària executiva d’entitats
membres, d’acord amb el Reglament de funcionament intern.

o) Qualssevol altres que reconegui el Reglament de
funcionament intern del Consell de la Joventut de les Illes
Balears.

3. L’Assemblea General s'ha de reunir amb caràcter ordinari
una vegada a l’any, en el primer quadrimestre, i amb caràcter
extraordinari totes les vegades que ho considerin adient la
Comissió Permanent o la Reunió plenària executiva d’entitats
membres, o sí així ho sol·licita un terç dels membres de ple dret
del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Article 59
Reunió plenària executiva d’entitats membres

1. En el temps transcorregut entre la celebració de les reunions
ordinàries de l’Assemblea General i amb la finalitat de
coordinar, desplegar i prendre els acords necessaris que
garanteixin el bon funcionament del Consell de la Joventut de
les Illes Balears, i també per promoure la relació entre els
membres de la Comissió Permanent i les entitats membres,
tindrà lloc la Reunió plenària executiva d’entitats membres.

2. A aquesta reunió hi han d'assistir els membres de la
Comissió Permanent i una persona representant per a cada
entitat, amb dret a veu i vot, en el cas de les entitats de ple dret,
i amb dret només a veu, en el cas de les entitats observadores.

Article 60
Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent és l’òrgan que dirigeix i coordina les
activitats del Consell de la Joventut de les Illes Balears i li
correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la
gestió ordinària de l'òrgan. Mitjançant el Reglament de
funcionament intern del Consell de la Joventut de les Illes
Balears s'ha de determinar el nombre de membres de la
Comissió Permanent i les seves funcions.

2. Correspon a l’Assemblea General elegir, per un període de
dos anys, la Comissió Permanent. Entre els membres d’aquesta
Comissió Permanent, l’Assemblea General ha d’escollir, així
mateix, la persona que ha de presidir el Consell de la Joventut
de les Illes Balears, la qual n'ha d'exercir la representació legal.

El nomenament de la Comissió Permanent s’haurà de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 61
Comissions especialitzades

1. Les comissions especialitzades o àrees de treball són òrgans
del Consell de la Joventut de les Illes Balears amb funcions
d’estudi i assessorament, sens perjudici de les competències
que són pròpies de l’Assemblea General i de la Comissió
Permanent.

2. Les entitats membres observadores poden assistir a
l’Assemblea General amb veu però sense vot. Les persones
representants d’aquestes entitats no poden ser escollides per a
la Comissió Permanent però sí que poden formar part de les
comissions especialitzades, amb veu, però sense vot.

Secció 3a
Funcionament

Article 62
Funcionament del Consell de la Joventut de les Illes Balears

El Reglament de funcionament intern del Consell de la Joventut
de les Illes Balears, aprovat per acord de l’Assemblea General,
n’ha d'establir el règim de convocatòries i funcionament. El
Reglament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Secció 4a
Règims aplicables

Article 63
Règim de personal del Consell de la Joventut de les Illes
Balears

El personal contractat al servei del Consell de la Joventut de les
Illes Balears s'ha de subjectar a l'Estatut dels treballadors i a la
resta de normativa laboral aplicable.

Article 64
Règim patrimonial, de contractació i pressupostari

1. La gestió, administració i explotació dels béns i drets del
Consell de la Joventut de les Illes Balears correspondran a
aquest òrgan.

2. El Consell de la Joventut de les Illes Balears pot adquirir, per
al compliment dels seus fins, tota classe de béns per qualsevol
de les maneres admeses en Dret.

3. El règim de contractació del Consell de la Joventut de les
Illes Balears es regeix pel que disposa l'ordenament jurídic
privat.

4. El règim pressupostari, de gestió economicofinancera i de
comptabilitat és el que estableix l'ordenament jurídic privat.

Article 65
Règim de recursos

1. Els actes i disposicions del Consell de la Joventut de les Illes
Balears adoptats en l'exercici de les funcions públiques que té



BOPIB núm. 134 -  17 de desembre de 2021 7711

atribuïdes exhaureixen la via administrativa i podran ser
recorreguts en la via contenciosa administrativa.

2. Les actuacions del Consell de la Joventut de les Illes Balears
en altres àmbits i, especialment, les de caràcter mercantil, civil
i laboral, s'han de dilucidar davant els jutjats i tribunals
competents.

Capítol III
Consells de la joventut insulars, locals i d'àmbit

supramunicipal

Secció 1a
Disposicions generals

Article 66
Naturalesa dels consells de la joventut insulars i locals

1. Els consells de la joventut insulars, locals i d'àmbit
supramunicipal són entitats independents i democràtiques,
funcionalment i organitzativament, integrades per estructures
organitzades o informals de participació juvenil dins del seu
respectiu àmbit territorial, que es constitueixen amb les
finalitats següents:

a) Fomentar l’associacionisme juvenil.

b) Promoure iniciatives que assegurin la participació de les
persones joves del seu àmbit en les decisions i les mesures que
les afecten.

c) Representar el jovent davant de l’administració
corresponent com a òrgans màxims de representació i
d’interlocució de les associacions juvenils i de la joventut del
seu territori, per portar les seves propostes, demandes i
necessitats al Consell de la Joventut de les Illes Balears.

2. Els consells de la joventut tenen caràcter insular o local,
segons l’àmbit territorial, les activitats que desenvolupin i els
membres que en formin part:

—Un consell de la joventut insular està format per les
entitats previstes en els apartats a), b), c) i d) de l'article 44
radicades a l'illa com a membres de ple dret; i per grups de
persones joves no associades, persones, col·lectius,
plataformes i assemblees juvenils, com a membres
observadors.
—Un consell de la joventut local està format per les entitats
previstes en els apartats a), b), c) i d) de l'article 44
radicades al municipi o per les persones amb voluntat
participativa que actuen en un municipi. Es poden constituir
consells de la joventut d’àmbit supramunicipal, en els
termes establerts en la secció tercera d'aquest capítol.

Secció 2a
Consells de la joventut insulars

Article 67
Reconeixement

1. Cada consell insular ha de reconèixer un consell de la
joventut insular, en el cas que existeixi, com a corporació
pública sectorial de base privada, dotada de personalitat
jurídica pròpia, amb la finalitat de ser el canal de trobada,
diàleg, participació, proposta i assessorament en les polítiques

públiques de joventut, i que ha de desenvolupar les funcions
que es determinin reglamentàriament.

2. No obstant l’anterior, els consells de la joventut insulars
poden adoptar alguna altra forma jurídica, diferent a la
corporació pública sectorial de base privada, a instància,
exclusivament, de les entitats que hi poden formar part.

3. Només s’han de reconèixer com a membres del Consell de
la Joventut de les Illes Balears un consell de la joventut insular
a Mallorca, un consell de la joventut insular a Menorca, un
consell de la joventut insular a Eivissa i un consell de la
joventut insular a Formentera.

Article 68
Funcionament i característiques

Els consells de la joventut insulars tenen funcionament
autònom i són portaveus de la joventut en el seu àmbit
territorial per a les qüestions que es determinen d’acord amb les
disposicions vigents.

Article 69
Representació dels consells de la joventut insulars al
Consell de la Joventut de les Illes Balears

Els consells de la joventut insulars formen part de l’Assemblea
General del Consell de la Joventut de les Illes Balears amb
dues persones representants cadascun, i de la Comissió
Permanent, amb una persona representant cadascun.

Secció 3a
Consells de la joventut locals o d'àmbit supramunicipal

Article 70
Iniciativa

1. A cada municipi es pot crear un consell de la joventut local,
impulsat per les persones joves o les entitats juvenils del terme
municipal.

2. Sigui quina sigui la iniciativa, pública o privada, o la forma
jurídica escollida, per ser reconegut com a tal el consell de la
joventut local només pot estar integrat per les entitats
establertes a l’apartat 2 de l’article 66 o, si s’escau, per
persones de 14 a 30 anys amb voluntat participativa, d’acord
amb l'apartat 1 de l'article 71. Així mateix, en tot cas, s'ha de
convidar preceptivament a totes les entitats juvenils o persones
joves del municipi a formar-hi part.

3. En cas d'haver-hi iniciatives diferents per constituir un
consell de la joventut local, les persones promotores han
d'arribar a un consens i, si això no és possible, la majoria de la
població juvenil del terme municipal n’haurà d’escollir la
forma final.

4. Per facilitar la creació dels consells de la joventut locals, els
departaments de joventut de cada consell insular han de
facilitar a les persones interessades a posar en marxa un consell
de la joventut local la llista d’entitats inscrites en els censos
d’entitats juvenils que treballen en un mateix àmbit territorial,
per complir l’establert en l'apartat anterior.
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5. Es poden reconèixer consells de la joventut d’àmbit
supramunicipal de, com a mínim, dos municipis propers, si no
hi ha prèviament una iniciativa per reconèixer un consell de la
joventut local de l’àmbit d’algun dels municipis afectats.

6. Una vegada reconeguts, els consells de la joventut locals o
supramunicipals s’han d’inscriure en el Cens d’entitats juvenils
de cada illa.

7. En cas que la forma de consell local o supramunicipal
escollida no tingui personalitat jurídica, es considerarà que té
capacitat d'obrar davant les administracions públiques als
efectes del que preveu l'article 3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i podrà ser receptor de subvencions
públiques.

Article 71
Procediment de constitució

1. Per constituir un consell de la joventut local, almenys tres
persones joves residents al municipi, o dues entitats juvenils del
terme municipal, han d’expressar la seva voluntat en una acta
signada, a la qual han d’adjuntar les normes estatutàries per les
quals es regiran. En el cas dels consells de la joventut d’àmbit
supramunicipal, han de ser deu persones joves, com a mínim,
residents d’almenys dos municipis diferents o bé tres entitats
juvenils d’almenys dos municipis diferents.

2. El reconeixement dels consells de la joventut locals i
supramunicipals correspon als departaments de joventut de
cada consell insular, segons l’àmbit territorial. El
reconeixement d’un consell de la joventut local o d’àmbit
supramunicipal s’ha de comunicar al Consell de la Joventut de
les Illes Balears, per part del consell insular corresponent, en un
termini de 15 dies.

3. Només s’ha de reconèixer un consell de la joventut local per
municipi, i un consell de la joventut supramunicipal per àrea de
municipis afectada. Una mateixa entitat no pot formar part de
dos consells de la joventut supramunicipals diferents.

4. Els consells de la joventut locals o d'àmbit supramunicipal
han de tenir uns estatuts propis, els quals han de regular el
funcionament intern i els aspectes següents:

a) Denominació.

b) Àmbit d’actuació.

c) Objectius.

d) Procediment d’elecció dels òrgans.

e) Competències dels òrgans que es creïn.

f) Recursos econòmics i gestió de comptes.

Article 72
Representació dels consells de la joventut locals i d'àmbit
supramunicipal en el Consell de la Joventut de les Illes
Balears

Cada un dels consells de la joventut locals o d’àmbit
supramunicipal reconeguts com a tals ha de formar part de
l’Assemblea General del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, amb el nombre de representants que estableixi el
Reglament de funcionament intern d’aquest òrgan, sempre que
els estatuts, l’estructura i el funcionament d’aquests no
contradiguin els objectius del Consell de la Joventut de les Illes
Balears.

TÍTOL V
PROFESSIONALS I INSTRUMENTS D’EXECUCIÓ

DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Capítol I
Professionals de les polítiques i de l’àmbit de la joventut

Article 73
Professionals de les polítiques i de l’àmbit de la joventut

1. Els professionals i les professionals de les polítiques de
joventut són les persones que es dediquen a la recerca, disseny,
direcció, aplicació i avaluació de plans, programes o projectes
destinats a la joventut des de les administracions públiques i
des de les entitats sense ànims de lucre, en el marc de les
polítiques de joventut. S’hi consideren el personal tècnic de
joventut, els informadors i les informadores juvenils i els
dinamitzadors i les dinamitzadores juvenils.

2. El col·lectiu professional de l’àmbit de la joventut està
format pel conjunt de professionals de l’apartat 1 i, a més, pels
directors i directores i monitors i monitores d'activitats de
lleure educatiu i altres perfils que treballen en aquest àmbit,
tant en el sector públic com en el privat. Les funcions concretes
de cada perfil professional i la formació necessària per
exercir-les s'han de regular reglamentàriament.

3. L’organització del sistema públic de serveis a la joventut ha
de tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els
coneixements, les capacitats,la competència lingüística i
l’estabilitat laboral i el reconeixement social i laboral que
calgui per garantir l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat en la
prestació dels serveis.

4. L’organització dels serveis que incorporin professionals de
les polítiques de joventut ha de seguir un criteri interdisciplinari
per oferir una atenció integrada. S’han d’establir
reglamentàriament la formació, les competències professionals
i les ràtios dels equips de treball que actuïn en els serveis a la
joventut, i les principals funcions de cada un dels seus
components, que s’han d’establir d’acord amb els objectius i
les característiques de cada servei, garantint una cobertura
adient a les persones destinatàries.

5. El col·lectiu de professionals de les polítiques de joventut
que treballa a la Comunitat Autònoma, tant en l'àmbit públic
com en el privat, forma part de la Xarxa de professionals de les
polítiques de joventut de les Illes Balears.
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6. El personal professional de les polítiques de joventut ha de
ser consultat en la planificació, el seguiment de la gestió i
l’avaluació dels serveis destinats a la joventut.

Capítol II
Instruments d’execució de les polítiques de joventut

Article 74
Definició

Els instruments d'execució de les polítiques de joventut, a
efectes d'aquesta Llei, són els serveis i els equipaments
juvenils.

Secció 1a
Els serveis juvenils

Article 75
Els serveis juvenils

Els serveis juvenils són totes les actuacions que les
administracions públiques o les entitats sense ànim de lucre
presten de manera regular i continuada, i que van destinades a
satisfer les necessitats específiques de les persones joves pel
que fa a la informació, la participació, l'emancipació i la
dinamització.

Article 76
Organització i estructura

1. Els serveis juvenils han de fer possible que l’accés als
serveis sigui equitatiu per a les persones joves de cada àmbit
territorial.

2. Els serveis juvenils que regula aquesta Llei poden ser de
caràcter suprainsular, insular o local, en funció de les
administracions que els prestin.

3. Els serveis juvenils d’àmbit suprainsular són, a més dels que
són competència exclusiva de l’Administració autonòmica, els
que compleixen alguna de les característiques següents:

a) Són programes experimentals d’àmbit autonòmic.

b) Són serveis que, tot respectant l'àmbit competencial dels
consells insulars,  donen resposta a noves situacions de
necessitat que afecten el conjunt de la població jove de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Són serveis que donen resposta a les necessitats de les
persones joves que no poden ser ateses en l’àmbit comunitari
pel fet de la seva problemàtica i especialització d’atenció, i que
es deriven des de l’àmbit insular.

4. No obstant l’anterior, només pel que fa als serveis juvenils
que no siguin competència exclusiva, correspon a la persona
titular de la conselleria competent en matèria de joventut del
Govern de les Illes Balears determinar si un servei és de
caràcter suprainsular, amb la Conferència interinsular en
matèria de joventut. A aquests efectes, la persona titular de la
conselleria competent en matèria de joventut, mitjançant una
resolució, ha de confeccionar el catàleg de serveis d’àmbit
suprainsular, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i l’ha de mantenir actualitzat.

5. Els serveis juvenils han de ser registrats i reconeguts per
l’administració competent, que en mantindrà un cens per tal
d’assegurar-ne la identificació, la coordinació i la planificació
efectiva.

Article 77
Els serveis juvenils d’informació i de dinamització

1. Els serveis juvenils d’informació i de dinamització s’entenen
com a serveis fonamentals d’atenció per a la joventut.
L’Administració local, d’acord amb l’article 11 d’aquesta Llei,
ha de garantir l’accés a aquests serveis, impulsant-los o
establint-ne fórmules mancomunades per a la implantació i/o
gestió.

2. Els serveis juvenils d’informació i de dinamització tenen les
funcions següents:

a) Oferir un servei integral d'informació, orientació,
acompanyament i assessorament a les persones joves, de
manera coordinada amb la resta d'organismes i institucions.

b) Aplicar programes, projectes i activitats orientades a fer
possible la participació activa, l'emancipació de les persones
joves i llur inserció laboral, a més de totes aquelles actuacions
encaminades a promoure els drets de les persones joves
recollits a l’article 5 d’aquesta Llei.

c) Aplicar programes, projectes i activitats orientades a la
dinamització juvenil en tots els àmbits de la vida de les
persones joves.

d) Funcionar com a finestreta única de l’administració per
a les persones joves i entitats juvenils.

e) Altres funcions que se'ls puguin atribuir, d'acord amb les
especificitats de l'àmbit territorial en què desenvolupin el
servei.

3. El funcionament dels serveis juvenils d’informació i de
dinamització de caràcter públic s’ha d’ajustar a la normativa
que regula els usos lingüístics a les Illes Balears.

4. Els serveis juvenils d’informació integren serveis
d'informació i d’orientació i serveis especialitzats
d’emancipació, com ara l’assessorament en alguna de les
matèries següents: formació i educació, treball, salut, habitatge,
mobilitat internacional i participació.

5. Els serveis juvenils de dinamització juvenil ofereixen un
espai de trobada a adolescents i joves, amb finalitat lúdica,
preventiva, educativa i de promoció de la participació. Poden
incloure serveis complementaris i/o específics que inclouen el
suport a l’estudi, l’acompanyament i escolta; la facilitació i
difusió de la creació cultural i artística; el foment d’activitats
socioculturals, esportives, formatives i de lleure; o
l’acompanyament a iniciatives juvenils i de foment de
l’associacionisme.

6. Reglamentàriament s’han de regular les tipologies, les
característiques i els requisits que han de tenir aquests serveis
per ser reconeguts com a tals, a més del personal de què han de
disposar.
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Secció 2a
Carteres de serveis juvenils

Article 78
Concepte i elaboració

1. Les carteres de serveis juvenils són els instruments que
determinen el conjunt de serveis i recursos per a la joventut que
gestionen les administracions públiques.

2. Les carteres de serveis juvenils tenen caràcter
interdepartamental i s’hi han de preveure els serveis que
incideixin de manera directa en les persones joves,
independentment del departament que les dugui a terme.

Article 79
Cartera de serveis juvenils del Govern de les Illes Balears

1. La Cartera de serveis juvenils del Govern de les Illes Balears
ha d'incloure, com a mínim, els serveis i recursos següents, que
han de prestar les conselleries del Govern de les Illes Balears
o les entitats del sector públic instrumental:

a) Programes que fomentin la creació i la participació
cultural i artística, tant en l’àmbit insular, de les Illes Balears,
com en l’exterior.

b) Serveis que promoguin les polítiques de joventut que
incentivin la participació social, el foment de la cultura, la
mobilitat i l’emancipació del jovent en condicions assequibles
i dignes, així com l’accés de les persones joves a serveis de
caràcter cultural, esportiu, recreatiu, de consum, de transport i
altres, mitjançant l’articulació d’avantatges de caràcter
sociocultural, econòmic o educatiu, entre d’altres.

c) Servei d’elaboració d’estudis, d’investigacions i de
publicacions per produir coneixement i donar a conèixer la
realitat social de les persones joves de les Illes Balears.

d) Programes de la Unió Europea que promoguin la
mobilitat, la formació, l’ocupació i el voluntariat de les
persones joves de les Illes Balears.

e) Programes de prevenció de conductes de risc entre la
població juvenil.

f) Serveis de coordinació dels serveis d’informació i
d’emancipació juvenils.

g) Ajudes a l'emancipació de les persones joves,
especialment per a l'accés a l’habitatge.

h) Serveis d’ocupació, d’orientació i de formació del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears destinats específicament
a les persones joves.

i) La Xarxa d’emancipació de persones joves extutelades.

j) Els altres que es determinin reglamentàriament.

2. La Cartera de serveis juvenils del Govern de les Illes Balears
s’ha de confeccionar per la conselleria competent en matèria de
joventut i l’Institut Balear de la Joventut, amb la participació de
les altres conselleries del Govern, i s’ha d’aprovar per Decret.

3. La Cartera de serveis juvenils del Govern de les Illes Balears
té una vigència quadriennal. No obstant això, es pot revisar
anticipadament amb motiu de circumstàncies i excepcionals,
degudament acreditades; i en cas d'incorporació de nous
serveis.

Article 80
Carteres de serveis juvenils d’àmbit insular i local

1. Els consells insulars han d’establir les seves carteres de
serveis juvenils. En tot cas, l'elaboració de la cartera insular de
serveis juvenils ha de comptar amb la participació de la societat
civil, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

2. Les entitats locals poden establir les seves carteres de serveis
juvenils, el contingut de les quals ha de ser complementari i
addicional del contingut de les que aprovin els consells
insulars. En tot cas, les carteres de serveis juvenils d’abast local
que s’aprovin han de recollir, com a mínim, els serveis
d’informació i/o de dinamització.

Article 81
Altres serveis

El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en l’àmbit
de les seves competències, poden crear altres serveis destinats
a la joventut, en aplicació de la planificació en matèria de
polítiques de joventut.

Secció 3a
La iniciativa privada en els serveis juvenils

Article 82
Principis generals

Als efectes d’aquesta Llei s’han de considerar entitats
d’iniciativa privada de serveis juvenils les persones físiques i
jurídiques que tenen com a finalitat i activitat prioritària la
prestació de serveis per a la joventut.

Article 83
Formes d’iniciativa privada

1. Les entitats d’iniciativa privada de serveis per a la joventut
poden ser d’iniciativa social i d’iniciativa mercantil.

2. Als efectes d’aquesta Llei es consideren entitats d’iniciativa
social les entitats prestadores de serveis a la joventut que
compleixin els requisits que estableix l’article 84 d’aquesta
Llei.

3. Als efectes d’aquesta Llei es consideren entitats d’iniciativa
mercantil les persones físiques i jurídiques privades amb ànim
de lucre que duen a terme serveis per a la joventut.

Article 84
Entitats prestadores de serveis a la joventut

1. Són entitats prestadores de serveis a la joventut aquelles de
la iniciativa privada, legalment constituïdes, que presten o
realitzen, de manera continuada i sense ànim de lucre, serveis,
programes i actuacions adreçats a joves de fins a 30 anys. La
finalitat de prestar serveis a la joventut ha d’estar expressament
prevista els estatuts de l’entitat i mantenir-se en el temps.
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2. Per funcionar com a tals, les entitats prestadores de serveis
a la joventut han d’estar inscrites en una secció específica del
Cens previst a l’article 43, d’acord amb el procediment de
l’article 45.

3. S’han d’establir, reglamentàriament, les tipologies i les
característiques de les entitats prestadores de serveis a la
joventut.

Article 85
Règim d'actuació de les entitats d'iniciativa privada

Les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de
les seves competències, poden organitzar la prestació dels
serveis per a la joventut de les Illes Balears mitjançant aquestes
fórmules: gestió directa, règim de concert previst en aquesta
Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de
contractació del sector públic, i convenis amb entitats sense
ànim de lucre.

Article 86
Acció concertada de serveis destinats a joves vulnerables

Les administracions competents de les Illes Balears poden
encarregar a les entitats del tercer sector social la prestació de
serveis socials destinats a joves vulnerables, mitjançant el
sistema d’acció concertada, en els termes prevists en la Llei
12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en
l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears i en
la normativa de desplegament.

Article 87
Subvencions a entitats prestadores de serveis a la joventut

1. Les administracions públiques de les Illes Balears i els ens
locals competents en matèria de serveis per a la joventut poden
atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats prestadores de
serveis a la joventut per coadjuvar en el compliment de les
seves activitats.

2. Les polítiques de convenis de col·laboració, subvencions i
ajuts han d’establir-se d’acord amb el contingut i la finalitat
dels plans de serveis per a la joventut elaborats segons aquesta
Llei, i han de dirigir-se fonamentalment a crear,  mantenir,
millorar i modernitzar els equipaments; a promoure el
desenvolupament de programes i activitats de serveis per a la
joventut; i a  promoure accions formatives i d’activitats
d’investigació i desenvolupament relacionades amb els serveis
per a la joventut; amb el benentès que aquestes accions han
d’evitar discriminar o empitjorar la igualtat d’oportunitats de
totes les entitats privades que prestin serveis concertats amb
l’Administració.

3. Els ajuts i les subvencions han d’atorgar-se d’acord amb els
principis de publicitat, concurrència i igualtat, sens perjudici de
les excepcions previstes en la normativa general de
subvencions, i respectar el que estableix l'article 11 de la Llei
11/2016, respecte de la concessió d’ajuts públics.

4. Les entitats beneficiàries de finançament públic han de
destinar-lo a les finalitats previstes i han d’informar
l’Administració de la seva aplicació.

Secció 4a
Els equipaments juvenils

Article 88
Definició

1. Els equipaments juvenils són els espais cívics d’informació
i/o dinamització sociocultural que estant destinats
exclusivament a la joventut, dotats d’infraestructures i recursos
i que tenen per finalitat la promoció de la participació, la
informació, la col·laboració amb el teixit associatiu juvenil i
l’atenció a les persones joves. No tenen la consideració
d’equipament les instal·lacions de lleure educatiu.

2. Els equipaments juvenils poden ser amb allotjament o sense.
Entre els equipaments juvenils sense allotjament es troben els
casals de joves, espais joves o similars.

3. Reglamentàriament s’han d’establir la tipologia, les
característiques, l’adequació dels usos lingüístics a la normativa
i, si escau, el personal que s’ha de destinar a aquests espais.

4. En qualsevol cas, per funcionar com a equipament juvenil les
persones físiques o jurídiques interessades han de presentar una
declaració responsable davant el consell insular corresponent,
d’acord amb allò previst a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Secció 5a
Cens de serveis i equipaments juvenils

Article 89  
Cens de serveis i equipaments juvenils

1. L’administració competent a cada àmbit insular ha de
desenvolupar i mantenir un cens de serveis i equipaments
juvenils, que ha gestionar i regular l’òrgan competent en
matèria de joventut.

2. L'objecte del cens és recollir de manera ordenada i
sistematitzada els equipaments i serveis juvenils insulars i
locals existents per millorar-ne la  identificació, coordinació i
cooperació.

3. La finalitat del cens és conèixer els equipaments i serveis de
joventut disponibles, ajudar a fer el diagnòstic de les
mancances i fer-ne el tractament estadístic amb l'objectiu de
millorar les polítiques de joventut. Els censos han de constituir
la base per elaborar el mapa general d'instruments d'execució
de les polítiques de joventut.

Article 90
Suport públic als serveis i equipaments juvenils

1. El sistema públic de serveis i equipaments juvenils es finança
amb les aportacions dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars, dels
ajuntaments i dels altres ens locals, d’altres institucions o
entitats privades, de les persones usuàries i qualssevol altres
aportacions que hi pugui haver.

2. Els poders públics que duen a terme polítiques de joventut
han de promoure la creació i la consolidació dels serveis i
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equipaments juvenils. Els pressuposts de les  administracions
públiques han de preveure una consignació específica per a 
crear, mantenir i donar suport a aquests serveis i equipaments.

3. Els criteris generals que han de determinar el suport
econòmic de l'administració als instruments d'execució de les
polítiques de joventut es fixen en les convocatòries anuals de
subvencions de l’òrgan insular o autonòmic competent en
matèria de joventut, i han d'atendre a criteris de necessitat
social, de tipus lingüístic i de reequilibri territorial.

TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR EN MATÈRIA DE

JOVENTUT

Capítol I
Inspecció en matèria de joventut

Article 91
Competències d'inspecció

El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en l’àmbit
de les seves competències, han de vetllar pel compliment del
que disposa aquesta Llei, destinant els mitjans materials i
personals necessaris per a l'exercici de la funció inspectora.

Article 92
Facultats del personal inspector

1. El personal funcionari habilitat per a l'exercici de l'activitat
d'inspecció té la consideració d'autoritat en l'exercici d’aquesta
i disposarà, com a tal, de la protecció i atribucions establertes
a la normativa vigent.

2. Per realitzar les funcions pròpies d'inspecció, el personal
funcionari habilitat pot requerir la informació i documentació
que estimi necessària per verificar el compliment de la
normativa vigent en matèria de joventut, així com accedir,
lliurement i sense previ avís, als locals, instal·lacions, activitats
i serveis sotmesos al règim establert per aquesta Llei i la resta
de normativa d'aplicació.

3. El personal funcionari que desenvolupi una activitat
d'inspecció està obligat a identificar-se, mostrant les
credencials acreditatives de la seva condició.

4. En l'exercici de les funcions, el personal funcionari habilitat
per realitzar tasques d’inspecció pot demanar la col·laboració
de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de la policia local.

5. Els personal funcionari habilitat per a l'exercici de l'activitat
inspectora haurà de guardar secret i sigil professional dels fets
que conegui en l'exercici de les funcions. Les actuacions
inspectores s’han de dur a terme amb estricta subjecció al que
disposa aquesta Llei i les normes restants aplicables.

6. Finalitzada l'activitat d'inspecció, el resultat s’ha de fer
constar documentalment en una acta d'inspecció, en què ha de
quedar constància tant de la possible comissió d'alguna
infracció prevista legalment com de la seva absència. Els fets
continguts en les actes d'inspecció formalitzades legalment es
presumeixen certs, sens perjudici de les proves que puguin
aportar els interessats en defensa dels seus drets i interessos.

7. Abans d’iniciar el procediment administratiu sancionador, el
personal inspector o l'òrgan competent per iniciar o instruir el
procediment, d’ofici o a instància de part, en els casos
d’urgència inajornable i per a la protecció provisional dels
interessos implicats, pot adoptar de manera motivada les
mesures provisionals que siguin necessàries i proporcionades.
Les mesures provisionals s’han de  confirmar, modificar o
aixecar en l’acord o resolució d’iniciació del procediment, que
s’ha d’efectuar dins dels quinze dies següents a l’adopció, i que
pot ser objecte del recurs que escaigui. En tot cas, les mesures
esmentades queden sense efecte si no s’inicia el procediment en
el termini esmentat o quan l’acord d’iniciació no contengui un
pronunciament exprés sobre aquestes mesures.

Capítol II
Infraccions i sancions

Article 93
Classificació de les infraccions

Les infraccions tipificades en aquesta Llei es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.

Article 94
Infraccions lleus

1. Són infraccions lleus les comeses per persones físiques o
jurídiques, o entitats sense personalitat jurídica, que prestin
serveis juvenils en els casos següents:

a) Les accions i les omissions de les persones o entitats
responsables que vulnerin la normativa en matèria de joventut
i no es tipifiquin en aquesta Llei com a greus o molt greus.

b) La falta d’exhibició en un lloc visible del centre o de
l’establiment dels distintius, els anuncis o la documentació
d’exposició pública preceptiva; la negativa a facilitar-ne
informació, o l’exhibició sense complir les formalitats exigides
en la normativa vigent.

c) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb
una cobertura econòmica o amb una cobertura personal inferior
fins a un 30 % en relació amb les establertes
reglamentàriament.

d) No comunicar la posada en marxa o l’existència d’un
servei de dinamització i/o d’informació juvenil de titularitat
d’una administració pública o d’una entitat prestadora de
serveis a la joventut a l’administració competent.

e) Incomplir l’obligació de comunicar a l’administració els
canvis que es produeixin per continuar reconegut com a servei
juvenil.

f) L'emissió, per entitats autoritzades, de carnets per a
persones joves promoguts per l’IBJOVE sense ajustar-se a la
normativa que en regula l'expedició.

g) L'incompliment, per les entitats públiques o privades,
dels compromisos adquirits amb l’IBJOVE en matèria de
carnets per a joves.

2. En matèria d’equipaments juvenils, és una infracció lleu



BOPIB núm. 134 -  17 de desembre de 2021 7717

a) Excedir els límits d’ocupació permesa sense risc per a
la seguretat.

b) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb
una cobertura econòmica o amb una cobertura personal inferior
fins a un 30 % en relació amb les establertes
reglamentàriament.

3. Constitueix una infracció lleu la inobservança, per les
persones usuàries dels serveis o equipaments juvenils de
titularitat o gestió públiques, de les normes establertes en el
reglament intern corresponent, quan aquesta conducta no generi
una alteració en el funcionament o en la convivència de
l’equipament o el servei.

Article 95
Infraccions greus

1. Són infraccions greus les comeses per persones físiques o
jurídiques, o entitats sense personalitat jurídica, que prestin
serveis juvenils en els casos següents:

a) Falsificar dades en les sol·licituds i comunicacions amb
l’administració.

b) Obstaculitzar la tasca inspectora, sense arribar a
impedir-la.

c) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o
d'accidents amb una cobertura econòmica o amb una cobertura
personal inferior en més d’un 30 % en relació amb les
establertes reglamentàriament.

d) La prestació dels serveis per persones que no disposin
del reconeixement o les titulacions exigides per a realitzar
tasques de formació i informació juvenil.

e) Prestar el servei amb deficiències manifestes i
generalitzades.

f) Incomplir la normativa reguladora dels requisits i les
condicions necessàries per a l’establiment de serveis
d’informació juvenil.

g) No facilitar a les persones joves informació,
documentació i assessorament dins l’àmbit d’actuació del
servei d’informació juvenil, o del servei de dinamització, per
causes injustificades.

h) La comissió de tres o més faltes lleus en el període d'un
any.

i) Les infraccions previstes com a lleus quan concorri
alguna d’aquestes circumstàncies:

1a)  Que s’hagi ocasionat un perill per a la salut o la
seguretat de les  persones usuàries de les activitats, els
serveis o les instal·lacions.
2a)  Quan s’hagi ocasionat un risc per a la salut o la
seguretat o s’hagi causat un dany físic o psíquic que no es
pugui qualificar de greu però que afecti un gran nombre de
persones.

j) En matèria de carnets per a joves, expedir carnets per a
joves promoguts per l’administració pública competent o els
seus ens dependents sense tenir-ne l’autorització corresponent.

2. En matèria d’equipaments juvenils, són infraccions greus:

a) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o
d'accidents amb una cobertura econòmica o amb una cobertura
personal inferior en més d’un 30% en relació amb les
establertes reglamentàriament

b) No tenir el pla d’emergència corresponent.

c) Excedir de forma habitual l’ocupació permesa, sempre
que això no comporti un risc per a les persones o els béns.

Article 96
Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus les comeses per persones,
organitzacions i entitats que prestin serveis juvenils en els casos
següents:

a) La negativa o obstaculització que impedeixi la funció
inspectora sempre que l’obstrucció es dugui a terme mitjançant
resistència reiterada, coacció, amenaces greus, violència o
qualsevol altra forma de pressió il·lícita sobre el personal
funcionari actuant.

b) Les previstes com a greus quan hi hagi un risc greu per
a la salut o la seguretat o greu dany físic o psíquic i afecti un
gran nombre de persones usuàries de les activitats, dels serveis
o dels equipaments juvenils.

c) Destinar els serveis a activitats o serveis no vinculats, en
exclusiva, a la joventut.

d) Realitzar, en la prestació dels serveis, actuacions que
promoguin o suposin racisme, xenofòbia, violència contra les
dones o, en general, qualsevol tipus de discriminació o
comportament violent per motius de gènere, raça, origen, edat,
opinió, religió, estat civil, creences, opció sexual, discapacitat,
llengua o qualsevol altra circumstància personal o social; o
d'altres comportaments contraris als valors democràtics i,
especialment, als drets fonamentals i a les llibertats públiques.

e) Organitzar o tolerar activitats il·legals en els centres, els
serveis i les instal·lacions per a la joventut, per les persones o
entitats responsables, sens perjudici d’altres responsabilitats
que se’n puguin derivar.

f) Prestar un servei, realitzar una activitat o obrir o posar
en funcionament un equipament —subjectes a declaració
responsable segons aquesta Llei o la normativa de
desplegament—sense haver-la presentat.

g) Les modificacions essencials en les condicions del
centre, el servei o l’activitat respecte de les que varen ser
objecte de reconeixement, sense haver-ho comunicat a
l’Administració.

h) Vulnerar el dret a la intimitat personal i els altres drets
fonamentals de les persones usuàries dels serveis, de les
instal·lacions o de les activitats juvenils.
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i) Conculcar la dignitat de les persones usuàries dels
serveis i equipaments o imposar condicions o càrregues
humiliants per a l’accés o l’ús de les prestacions.

j) En matèria d’informació juvenil, incomplir
reiteradament o de forma molt greu algun principi de la Carta
ERYICA.

k) Desenvolupar el servei o l’activitat quan se n’hagi
ordenat la suspensió, ja sigui com a mesura provisional o per
resolució definitiva.

l) No disposar de l’assegurança de responsabilitat civil i
de les altres que puguin ser obligatòries, d’acord amb la
normativa de desplegament d’aquesta Llei o d’altres normes
aplicables.

2. En matèria d’equipaments juvenils, són infraccions molt
greus:

a) Permetre l’excés d’ocupació permesa si comporta un
risc per a les persones o els béns.

b) Incomplir qualsevol norma sobre locals o equipaments
que signifiqui un risc greu per a la seguretat de les persones.

c) Desenvolupar el servei o l’activitat quan se n’hagi
ordenat la suspensió, ja sigui com a mesura provisional o per
resolució definitiva.

d) No disposar de l’assegurança de responsabilitat civil i
de les altres que puguin ser obligatòries, d’acord amb la
normativa de desplegament d’aquesta Llei o d’altres normes
aplicables.

Article 97
Sancions

1. Per a les infraccions lleus:

a) Les infraccions tipificades en els apartats 1 i 2 de
l’article 94 s’han de sancionar amb advertència, quan, no
havent-hi reincidència, s'estimi oportú per l’escassa
transcendència de la infracció; o multa de 300 fins a 1.000
euros.

b) Les infraccions tipificades en l’apartat 3 de l’article 94
s’han de sancionar amb advertència, quan, no havent-hi
reincidència, s'estimi oportú per l’escassa transcendència de la
infracció; o multa de 50 fins a 500 euros.

2. Per a les infraccions greus:

a) Les infraccions tipificades en els apartats 1 i 2 de
l'article 95 s’han de sancionar amb multa de 1.001 a 3.000
euros.

A més, es pot imposar alguna o algunes d’aquestes sancions,
segons escaigui, en funció de la naturalesa de l'activitat o de la
persona o entitat responsable:

—Suspensió per al desenvolupament de les activitats
previstes en aquesta Llei o la impossibilitat de
desenvolupar-les per un període de temps de fins a un any.

—Inhabilitació per al desenvolupament de les activitats de
formació i informació, per un període de fins a un any, del
personal titulat per a això.
—Inhabilitació per percebre subvencions de
l’Administració durant un període d'1 a 3 anys.

b) Les infraccions tipificades en l'apartat 2 de l'article 95
s’han de sancionar amb multa de 501 fins a 3.000 euros.  

3. Per a les infraccions molt greus:

Les infraccions tipificades en l'article 96 s’han de sancionar
amb multa de 3.001 a 5.000 euros.

A més, es pot imposar alguna o algunes d’aquestes sancions,
segons escaigui, en funció de la naturalesa de l'activitat o de la
persona o entitat responsable:

—Suspensió per al desenvolupament de les activitats
previstes en aquesta Llei o la impossibilitat de
desenvolupar-les per un període de temps de fins a tres
anys.
—Inhabilitació per al desenvolupament de les activitats, per
un període de fins a tres anys, del personal titulat per a això.
—Inhabilitació per percebre subvencions durant un període
de 3 anys i un dia a 5 anys.

4. Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte:

a) El nombre de persones afectades.

b) Els perjudicis ocasionats.

c) El benefici il·lícit obtingut.

d) L’existència d’intencionalitat.

e) L’esmena voluntària, durant la tramitació del
procediment.

f) El número d’infraccions comeses.

5. Amb independència de la sanció que s'imposi, la persona o
entitat responsable estarà obligada a rescabalar els danys i
perjudicis causats per la infracció.

6. L’incompliment de les obligacions derivades d’una mesura
provisional, d’una sanció accessòria o de qualsevol altra
resolució que impliqui el cessament d’una activitat o el
tancament d’un servei o instal·lació, de forma temporal o
definitiva, permet a l’òrgan que l’hagi acordat imposar multes
coercitives de fins a 300 euros per cada dia que transcorri sense
atendre la resolució administrativa. En cas d’impagament, les
multes coercitives són exigibles per via de constrenyiment, una
vegada n’han transcorregut trenta dies des de la notificació. Les
multes coercitives són independents i compatibles amb les
sancions que es puguin imposar.

Article 98
Subjectes responsables

Seran responsables de les infraccions administratives
tipificades en aquesta Llei les persones físiques o jurídiques, de
caràcter privat o públic, i les entitats sense personalitat jurídica,
que hi participin o hi incorrin, per dol o culpa.
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Article 99
Prescripció de les infraccions i sancions

1. Les infraccions que tipifica aquesta Llei prescriuen al cap
d'un any si són lleus; al cap de dos anys, si són greus; i al cap
de tres anys, si són molt greus.

2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al
cap d’un any; les imposades per infraccions greus, al cap de
tres anys; i les imposades per infraccions molt greus, al cap de
cinc anys.

Article 100
Òrgans competents

1. En l’àmbit de l’Administració autonòmica, els òrgans
competents per incoar els procediments i imposar les sancions
en relació amb els carnets gestionats per l’IBJOVE i els altres
serveis que siguin exclusius de l’Administració autonòmica o
de l’IBJOVE, d’acord amb la cartera de serveis juvenils, són
els següents:

a) Per a les infraccions lleus i greus, la persona titular de la
direcció general competent en matèria de joventut.
b) Per a les infraccions molt greus, la persona titular de la
conselleria competent en matèria de joventut.

2. Els consells insulars han de determinar reglamentàriament
els òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre els
expedients sancionadors per les infraccions que recull aquesta
Llei.

Article 101
Terminis per resoldre i per notificar

1. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa
en el procediment sancionador és d’un any des de la data de
l’acord d’iniciació, sens perjudici del que preveu l’article 103.

2. Excepcionalment, l’òrgan competent per resoldre el
procediment, a proposta, si escau, de l’òrgan instructor o del
superior jeràrquic de l’òrgan competent, pot acordar de manera
motivada, en els supòsits prevists en la legislació bàsica sobre
el procediment administratiu comú, ampliar-ne el termini
màxim de resolució i notificació, sense que excedeixi la meitat
de l’establert inicialment. Contra l’acord que resolgui
l’ampliació de terminis, que s’ha de notificar a les persones
interessades, no es pot interposar cap recurs.

Article 102
Procediment

1. L'exercici de la potestat sancionadora s'ajustarà al que
disposa la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

2. L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador
podrà adoptar motivadament les mesures provisionals
necessàries per assegurar l'eficàcia de la resolució final que
pogués recaure i salvaguardar l'interès públic tutelat per aquesta
Llei, abans o després d’iniciar el procediment corresponent.

Article 103
Procediment simplificat

1. Per a l’exercici de la potestat sancionadora, en el supòsit que
l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que hi
ha elements de judici suficients per qualificar la infracció de
lleu, s’ha de tramitar el procediment simplificat que es regula
en aquest article.

2. La iniciació es produeix per acord de l’òrgan competent, en
el qual s’ha d’especificar el caràcter simplificat del
procediment, i s’ha de comunicar a l’òrgan instructor
corresponent; simultàniament, s’ha de notificar a la persona
interessada, la qual no es pot oposar a la tramitació
simplificada.

3. Únicament s’obrirà el tràmit d’audiència en el cas que la
resolució sigui desfavorable per a la persona interessada.

4. Si durant la tramitació del procediment simplificat s’aprecia
que els fets poden ser constitutius d’infracció greu o molt greu,
l’òrgan competent per iniciar el procediment ha de decidir que
es continuï tramitant el procediment general, cosa que s’ha de
notificar a les persones interessades.

5. La resolució que posi fi al procediment sancionador ha de
contenir els mateixos extrems que la que es dicta en el
procediment ordinari.

6. Llevat que resti menys per a la tramitació ordinària
corresponent, el procediment tramitat de manera simplificada
s’ha de resoldre en sis mesos comptadors des de l’endemà que
s’hagi notificat a la persona interessada l’acord de tramitació
simplificada del procediment, d’acord amb allò previst a
l’article 50, apartat 3, lletra b, de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Article 104
Reconeixement voluntari de la responsabilitat i reducció de
sancions

1. Una vegada iniciat un procediment sancionador, si la persona
presumptament infractora reconeix la seva responsabilitat, es
pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que
escaigui.

2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé
calgui imposar una sanció pecuniària i una altra de caràcter no
pecuniari però s’hagi justificat la improcedència de la segona,
el pagament voluntari per la persona o entitat presumptament
responsable en qualsevol moment anterior a la resolució
implica la terminació del procediment, excepte pel que fa a la
reposició de la situació alterada o a la determinació de la
indemnització pels danys i els perjudicis causats per la
comissió de la infracció.

3. S'aplicarà una reducció del 50 per cent de l'import de la
sanció corresponent si el o la presumpte responsable realitza les
dues accions següents:

a) Presta la seva conformitat amb el contingut de la
resolució d'inici i renuncia a presentar-hi al·legacions, llevat
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que facin referència a errors materials, aritmètics o de fet
apreciables a simple vista.

b) Justifica l'ingrés de l'import indicat durant el termini
establert per l’òrgan instructor un cop notificat l'acord o la
resolució d'inici.

La presentació d'al·legacions diferents a les permeses en
l'apartat a) implica la pèrdua automàtica al dret de reducció,
sens perjudici de l'establert a l’apartat següent.

4. S'aplicarà una reducció del 25 per cent de l'import de la
sanció corresponent si la persona o entitat presumptament
responsable presta la seva conformitat amb el contingut de la
proposta de resolució i justifica l'ingrés de l'import esmentat
durant els quinze dies següents a la notificació.

5. En els casos dels apartats 3 i 4 anteriors, l'aplicació de les
reduccions implica que la persona interessada renuncia o
desisteix de formular qualsevol acció o presentar qualsevol
recurs contra la sanció en via administrativa.

Disposició addicional primera
Aprovació dels estatuts de l'IBJOVE

En el termini de nou mesos des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Llei, el Consell de Govern ha d'aprovar, mitjançant
decret, els estatuts de l'IBJOVE, d’acord amb allò previst a
l’article 35 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional segona
Consells de la joventut locals i insulars ja existents

Els consells de la joventut locals i insulars ja existents abans de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’acreditar davant el
consell insular corresponent que compleixen els requisits
establerts en aquesta Llei per ser membres del Consell de la
Joventut de les Illes Balears. En cas contrari, han de presentar
una nova sol·licitud de reconeixement.

Disposició transitòria primera
Règim de transitorietat en matèria de consells de la
joventut

1. Les entitats que, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, formin
part del Consell de la Joventut de les Illes Balears regulat pel
Decret 63/2016, de 21 d'octubre, pel qual es crea el Consell de
la Joventut de les Illes Balears, se n'estableixen les normes
bàsiques d'organització i funcionament i s'aproven els principis
generals que regulen els consells de la joventut d'àmbit insular
i local, i que compleixin els requisits per ser membres d’acord
amb l’article 55, han de continuar formant part del Consell de
la Joventut que es creï en compliment de l’article 53. Així
mateix, la Comissió Permanent ha de continuar funcionant fins
que se celebrin noves eleccions.

2. Mentre no es creï el Consell de la Joventut de Formentera en
els termes establerts en aquesta Llei, les funcions i la
representació previstes per a aquell en els òrgans del Consell de
la Joventut de les Illes Balears les poden exercir les persones
representants de les associacions juvenils a què fa referència
l’apartat 5 de l’article 4 del Reglament del Consell de
Participació de la Infància i la Joventut de Formentera.

Disposició transitòria segona
Vigència de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la
joventut i de la normativa que la desplega

1. Mentre no entri en vigor la Llei del lleure educatiu per a
infants i joves de les Illes Balears, continuaran vigents els títols
IV, tret del capítol I; i el títol VII de la Llei 10/2006, de 26 de
juliol, integral de la joventut.

2. Mentre no es faci el desplegament reglamentari previst a la
disposició final tercera, lletra b), als serveis d’informació
prevists a l’article 77 els serà d’aplicació el Decret 35/1999, de
9 d'abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de
Serveis d'Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de
Serveis d'Informació Jove.

3. Mentre no es faci el desplegament reglamentari previst a la
disposició final tercera, lletres a) i c) d’aquesta Llei, a les
entitats juvenils, les entitats prestadores de serveis a la joventut,
el cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis
joventut i als casals i espais per a joves, els serà aplicable el
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment
la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

4. Mentre no entri en vigor la Llei del lleure educatiu de les
Illes Balears, les residències juvenils es regiran totalment per
la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut; i pel
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment
la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, o la
normativa que el substitueixi.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions rang igual o inferior
que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que
disposa aquesta Llei i, en particular, les següents:

a) La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut,
sens perjudici d’allò establert a la disposició transitòria segona.

b) L'article 20 de la Llei 21/2006, de 15 de desembre,
d’atribució de competències als consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

c) Els articles 6 i 7 i la disposició addicional única del
Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula
l’organització i el funcionament de la Comissió
interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de joventut.

d) El Decret 63/2016, de 21 d'octubre, pel qual es crea el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, se n'estableixen les
normes bàsiques d'organització i funcionament i s'aproven els
principis generals que regulen els consells de la joventut
d'àmbit insular i local, sens perjudici del que preveu la
disposició transitòria primera.

e) El Decret 74/2009, de 23 d'octubre, pel qual es crea
l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears.
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Disposició final primera
Modificació del Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es
regula l’organització i el funcionament de la Comissió
interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de
joventut

1. Es modifica el títol del Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel
qual es regula l'organització i el funcionament de la Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de polítiques de joventut,
que passa a denominar-se Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel
qual es regula l'organització i el funcionament de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut.

2. L'article 2 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera
següent:

"Article 2
Funcions

Correspon a la Comissió interdepartamental de polítiques
de joventut, a més de les previstes a la Llei de polítiques de
joventut de les Illes Balears, les funcions següents:

a) Aprovar la proposta de Pla estratègic de polítiques de
joventut del Govern de les Illes Balears i elevar-la al
Consell de Govern, per mitjà de la conselleria competent en
matèria de joventut, perquè l’aprovi i, si s’escau, la
modifiqui.
b) Vetllar perquè tots els òrgans implicats duguin a terme
les mesures d'actuació respectives.
c) Vetllar perquè les mesures establertes es dirigeixin a
l'acompliment dels objectius de la Llei de polítiques de
joventut de les Illes Balears.
d) Valorar l'evolució de les mesures adoptades.
e) Establir les fases de desenvolupament dels objectius i
d'implantació de les actuacions i els programes i fer-ne el
seguiment.
f) Formular propostes i dur a terme estudis encaminats a
potenciar l’eficàcia de les polítiques dirigides a la joventut.
g) Elaborar propostes de programació de les polítiques de
joventut i coordinar les actuacions de les conselleries
relacionades específicament amb aquesta matèria.
h) Potenciar els canals de participació del jovent de les
Illes Balears en la formulació de les polítiques de joventut.
i) Formular propostes d’actuació per fomentar la
participació del jovent de les Illes Balears en la vida social,
cultural i política de la comunitat autònoma.
j) Fer propostes i elaborar informes sobre la realitat de la
joventut de les Illes Balears.
k) Debatre sobre els projectes de normativa general
autonòmica i els projectes de plans d'actuació, plans
sectorials i plans estratègics que tinguin incidència sobre la
joventut i fer-ne les propostes, recomanacions i
suggeriments que estimi oportuns.
l) Formular propostes i recomanacions per millorar la
prestació de serveis a la joventut.
m) Deliberar sobre les qüestions que la persona titular de la
conselleria competent en matèria de joventut sotmeti a la
consideració de l'òrgan.
n) Estudiar els assumptes que, per afectar diverses
conselleries, requereixen que s’elabori una proposta
conjunta abans que el Consell de Govern n’adopti, si escau,
l’acord corresponent.

o) Resoldre els assumptes que afecten les conselleries que
formen part de la Comissió interdepartamental de polítiques
de joventut i que no requereixen ser elevats al Consell de
Govern.
p) Acordar la creació de comissions tècniques de caràcter
temporal.
q) Totes les altres que li encomanin els òrgans competents
del Govern de les Illes Balears i de la seva Administració."

3. L’article 3 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera
següent:

"Article 3
Composició de la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut

1. La Comissió interdepartamental de polítiques de joventut
s'estructura en òrgans unipersonals i òrgans col·legiats.

2. Els òrgans unipersonals són:

a) La Presidència, que és exercida per la persona titular de
la conselleria competent en matèria de joventut.
b) Les vicepresidències primera i segona, que són
exercides per les persones titulars de la direcció general
competent en matèria de joventut i de la direcció de
l’Institut Balear de la Joventut, respectivament.
c) La Secretaria, que és exercida pel personal tècnic al
servei de la direcció general competent en matèria de
joventut o de l’Institut Balear de la Joventut que designi la
presidència.

3. Els òrgans col·legiats són:

a) El Ple.
b) La Comissió tècnica permanent.
c) La Comissió tècnica per a l’elaboració del Pla estratègic
de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears.
d) Les altres comissions tècniques temporals que acordi
crear el Ple."

4. L’article 4 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera
següent:

"Article 4
Funcions i drets de les persones membres

1. La Presidència de la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut ha de tenir les funcions següents:

a) Representar la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut i exercir-ne de portaveu.
b) Establir la convocatòria de les sessions ordinàries i
extraordinàries i fixar-ne l'ordre del dia, tenint en compte
les peticions dels altres membres de la Comissió
interdepartamental, sempre que es formulin amb l'antelació
suficient.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels
debats i suspendre'ls per causa justificada.
d) Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar
acords.
e) Visar les actes i els certificats dels acords de l'òrgan.
f) Exercir qualsevol altra funció que sigui inherent a la
condició de president o presidenta.
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2. Les vicepresidències primera i segona han d’exercir les
funcions següents:

a) Assistir a les reunions, amb veu i vot.
b) Exercir totes les funcions que siguin inherents al càrrec.
c) En cas de substitució, exercir, a més de les seves
funcions, les de la persona que supleixi, fins i tot el vot.
d) Nomenar els membres de les comissions tècniques.

3. La Secretaria ha de tenir les funcions següents:

a) Assistir a les reunions, amb veu però sense vot.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del
president o presidenta.
c) Rebre els actes de comunicació dels i de les membres de
la Comissió interdepartamental, ja siguin notificacions,
peticions, rectificacions o qualsevol altre tipus d'escrit.
d) Preparar el despatx d'assumptes i redactar i autoritzar
les actes de les sessions.
e) Expedir certificats de les consultes, els dictàmens i els
acords.
f) Exercir qualsevol altra funció que sigui inherent a la
condició de secretari o secretària.

4. Les funcions de les persones vocals són les genèriques
que determina la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

5. Tots les persones membres de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut tenen els drets
següents:

a) Rebre, amb l’antelació establerta a l’article 10 o, en tot
cas, com a mínim de dos dies, la convocatòria que conté
l'ordre del dia de les reunions. La informació sobre els
temes que figurin en l'ordre del dia estarà a disposició dels
i de les membres en el mateix termini.
b) Participar en els debats de les sessions.
c) Exercir el dret a vot i formular el seu vot particular, així
com expressar el sentit del seu vot i els motius que el
justifiquen. No podran abstenir-se en les votacions les
persones que, per la seva qualitat d'autoritats o personal al
servei de les administracions públiques, tinguin la condició
de membres nats d'òrgans col·legiats en virtut del càrrec
que exerceixen.
d) Formular precs i preguntes.
e) Obtenir la informació precisa per complir les funcions
assignades.
f) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva
condició."

5. L'article 5 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera
següent:

"Article 5
El Ple

1. El Ple és l'òrgan superior de decisió de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut i té les
funcions següents:

a) Complir les funcions que estableix l'article 2 d'aquest
Decret.
b) Proposar la modificació d'aquest Decret.

c) Aprovar, si s’escau, la memòria anual de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut, segons el que
disposi el reglament de règim intern.
d) Conèixer tots els assumptes relacionats amb la seva
competència que qualsevol dels i de les membres decideixi
sotmetre a consideració.

2. El Ple està integrat pels membres següents:

a) La Presidència de la Comissió interdepartamental de
polítiques de joventut de les Illes Balears.
b) Les Vicepresidències de la Comissió interdepartamental
de polítiques de joventut de les Illes Balears.
c) La Secretaria.
d) Dinou vocalies en representació de les conselleries i
dels organismes implicats en el compliment dels principis
i els objectius de la Llei de polítiques de joventut de les
Illes Balears, concretament:

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de serveis socials.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria d’infància i adolescència.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria d'educació.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de salut pública.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de salut mental.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de treball.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de sectors primaris.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria d'habitatge.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de transports.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de drets i de diversitat.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria d e  p a r t i c i p a c i ó  i
voluntariat.

—1 vocal en representació de la conselleria competent
en matèria d’esports.

—1 vocal de la conselleria que tengui atribuïdes
competències en matèria de política lingüística.

—1 vocal del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
—1 vocal de l'Institut Balear de la Dona.
—1 vocal de l’Institut per a la convivència i l’èxit

escolar.
—1 vocal de l’Institut d’Innovació Empresarial de les

Illes Balears.
—2 vocals en representació del Consell de la Joventut

de les Illes Balears.

3. Les persones que ocupen les vocalies han de tenir el rang
de directora o directora general o de director o directora de
l’organisme en concret. Pel que fa al Consell de la Joventut,
ha de ser la persona que n’ocupa la presidència i la persona
membre del CJIB que aquella designi.

4. En el cas que algunes d’aquestes matèries siguin
competència d’una mateixa conselleria, s’ha de nomenar
una persona representant per a cada matèria. Les persones
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que exerceixin més d’una competència de les esmentades en
el punt anterior han de comptar com una única vocalia a
efectes de vot i de quòrum.

5. La persona titular de la conselleria competent en matèria
de joventut ha de nomenar els i les vocals de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut, a proposta de
les persones titulars de les conselleries i organismes
esmentats. Les persones vocals de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut seran
nomenades per un termini de quatre anys, llevat que hi
cessin abans.

6. Els òrgans encarregats de proposar a la persona titular de
la conselleria competent en matèria de joventut el
nomenament de vocals de la Comissió interdepartamental
de polítiques de joventut també poden emetre les propostes
de cessament corresponents.

7. En cas de vacant, absència, malaltia o per qualsevol altra
causa legal de les persones membres del ple, s’ha de seguir
el règim de substitució següent:

—La presidència serà substituïda per les vicepresidències,
per ordre de prelació.
—La vicepresidència primera serà substituïda per la
vicepresidència segona i, en el cas d’absència d’aquesta
última, la persona que designi la presidència de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut.
—La secretaria serà substituïda per la persona que designi
la persona titular de la direcció general competent en
matèria de joventut entre el personal adscrit a aquesta o a
l’Institut Balear de la Joventut.
—Les vocalies poden ser suplertes, amb caràcter
excepcional i per causa justificada, per la persona que el o
la titular de la conselleria o l’organisme corresponent
designi, de la qual cosa s'ha d'informar prèviament el
secretari o secretària de la Comissió.

8. Les persones membres del Ple cessen per les causes
següents:

a) Renúncia o defunció.
b) Incapacitació civil declarada judicialment.
c) Incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a
l'exercici de càrrecs públics.
d) Condemna per delicte dolós mitjançant sentència ferma.
e) Absència injustificada en dues sessions seguides o en
quatre d'alternes en un mateix any.
f) Revocació del nomenament per l'òrgan competent.

9. L'acord de cessament d'una persona membre i de
nomenament de la persona que l'ha de substituir per a la
resta del mandat s'ha de prendre segons el procediment de
nomenament de vocals del Ple."

6. L’article 8 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera
següent:

"Article 8
La Comissió tècnica permanent i altres comissions
tècniques

1. Es crea la Comissió tècnica permanent com a grup de
treball de la Comissió interdepartamental de polítiques de
joventut i com a òrgan col·legiat per donar-li suport.

2. La Comissió tècnica permanent té les funcions següents:

a) Preparar les reunions de la Comissió interdepartamental
de polítiques de joventut.
b) Rebre’n propostes i iniciatives.
c) Elevar-hi propostes en temes específics.
d) Confeccionar informes tècnics i específics.
e) Dur a terme les tasques de recerca necessàries per
confeccionar els informes tècnics.
f) Proposar el pla d’execució de les actuacions que es
duguin a terme.
g) Proposar el calendari de les sessions de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut.

3. La Comissió tècnica permanent està integrada per les
persones membres següents:

a) La Presidència, que ha de ser exercida per la persona
titular de la prefectura de joventut de la direcció general
competent en matèria de joventut del Govern de les Illes
Balears.
b) La Vicepresidència, que ha de ser exercida per una
persona tècnica de l’Institut Balear de la Joventut designada
per la direcció d’aquest organisme.
c) Una persona tècnica de l’Institut Balear de la Joventut
designada pel director o directora d’aquest organisme; i una
persona tècnica de cada conselleria o organisme amb
representació en el Ple indicats a l’apartat 2 de l’article 5.
d) El secretari o secretària, que ha de ser un membre
d’entre els anteriors, nomenat per la persona titular de la
direcció general competent en matèria de joventut.

4. La Comissió tècnica permanent pot convidar a les seves
reunions de treball tècnics o tècniques d’altres departaments
i persones expertes qualificades.

5. En cas d’absència de qualsevol membre de la Comissió
tècnica permanent, l’ha de suplir una persona designada per
la persona que representa a cada entitat o organisme amb
representació.

6. La Comissió interdepartamental de polítiques per a la
joventut pot crear aquelles altres comissions tècniques
interdepartamentals necessàries per impulsar les accions del
Pla estratègic de polítiques per a la joventut del Govern de
les Illes Balears. Les comissions tècniques
interdepartamentals tenen la composició següent:

a) La Presidència l'exerceix la persona titular de la
prefectura del servei de joventut de la direcció general
competent en matèria de joventut.
b) La Vicepresidència l’exerceix una persona tècnica de
l’Institut Balear de la Joventut designada per la direcció
d’aquest organisme.
c) Les vocalies. L'acord del Ple de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut pel qual es creï
cada comissió tècnica interdepartamental ha d'establir les
conselleries que en formaran part.
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d) La Secretaria l'exerceix una persona adscrita a la
direcció general competent en matèria de joventut o a l'IBJOVE."

7. L’article 9 del Decret 39/2013 queda modificat de la manera
següent:

"Article 9
Comissió tècnica per a l’elaboració del Pla estratègic de
polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears

1. Es crea la Comissió tècnica per a l’elaboració del Pla
estratègic de polítiques de joventut del Govern de les Illes
Balears per complir les funcions previstes a l’apartat 2e) de
l’article 18 de la Llei de polítiques de joventut de les Illes
balears.

2. La Comissió tècnica per a l’elaboració del Pla estratègic
de polítiques de joventut del Govern de les Illes Balears ha
de tenir la composició següent:

a) La Presidència, que ha de ser exercida per la persona
titular de la prefectura del Servei de Joventut de la direcció
general competent en matèria de joventut del Govern de les
Illes Balears.
b) La Vicepresidència, que ha de ser exercida per una
persona tècnica de l’Institut Balear de la Joventut designada
per la direcció d’aquest organisme.
c) Una persona tècnica de l’Institut Balear de la Joventut
designada pel director o la directora d’aquest organisme;
dues persones tècniques especialitzades en joventut en
representació de cada consell insular; dues persones
tècniques especialitzades en joventut en representació de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears;  i dues
persones representants del Consell de la Joventut de les
Illes Balears.
d) Les altres persones representants d’altres conselleries o
organismes que, si escau, estableixi el Ple de la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut.
e) El secretari o secretària, que ha de ser un o una membre
d’entre els anteriors, nomenat per la persona titular de la
direcció general competent en matèria de joventut."

8. L’article 10 del Decret 39/2013 queda modificat de la
manera següent:

"Article 10
Convocatòries

1. El Ple i les comissions tècniques s'han de reunir, com a
mínim, dues vegades l'any amb caràcter ordinari i, amb
caràcter extraordinari, quan ho considerin oportú la
Presidència o una tercera part dels i de les membres.

2. La Presidència ha d'establir la convocatòria de les
sessions ordinàries amb una antelació mínima de quinze
dies naturals, i de vuit dies naturals en el cas de les sessions
extraordinàries. La convocatòria ha d'especificar el lloc, la
data i l'hora de la sessió, així com l'ordre del dia.

3. Per a la constitució vàlida del Ple i de les comissions, als
efectes de la realització de sessions i deliberacions i la presa
d'acords, es requereix, en primera convocatòria, l'assistència
presencial o a distància del president o presidenta i del
secretari o secretària o, si s’escau, de les persones que els

supleixin, i la d'almenys la meitat dels i de les membres. Si
no hi ha quòrum suficient, el Ple s'ha de constituir en
segona convocatòria quinze minuts després, i, en aquest cas,
és necessària l'assistència d'una tercera part dels i de les
membres.

4. La Presidència pot convocar a les sessions persones
expertes en la matèria que s'hi hagi de tractar. Igualment,
pot convidar a assistir-hi a representants de les conselleries
del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars o dels
municipis, i a representants de les entitats privades que
treballen en l'àmbit de la joventut. En aquests casos,
aquestes persones tenen dret a veu però no a vot.

5. El Ple i les comissions es regeixen per les seves normes
de funcionament i, en tot el que no s'hi estableixi, per les
disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic."

9. Totes les referències que es fan en el Decret 39/2013 a la
Comissió interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de
joventut s’han d’entendre fetes a la Comissió
interdepartamental de polítiques de joventut.

Disposició final segona
Modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol,
integral de la joventut

Els apartats 5, 6 i 7 de l’article 85 del Decret 23/2018, de 6 de
juliol, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de
26 de juliol, integral de la joventut, queden modificats de la
manera següent:

"5. L’actualització de la quantia del preu d’expedició i de
renovació del Carnet Jove Europeu s’ha de fer mitjançant
Acord del Consell de Direcció de l’IBJOVE, el qual s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. L’IBJOVE pot establir un preu inferior o emetre el
Carnet Jove Europeu de franc amb la finalitat de promoure
les polítiques de joventut, incentivar la participació social,
fomentar la cultura, la mobilitat i l’emancipació i impulsar
la igualtat d’oportunitats entre el jovent. Aquesta
bonificació o gratuïtat del preu del Carnet Jove Europeu
només es pot fer de manera excepcional, i s’ha d’establir
mitjançant Acord del Consell de Direcció, que ha d’exposar
els motius d’aquesta acció, el col·lectiu o col·lectius a qui
va adreçada i el període de temps en què es durà a terme.

7. L’Institut Balear de la Joventut ha d’implantar el Carnet
Jove digital com a complement del Carnet Jove físic o
substitutiu d’aquest, amb l’objectiu de facilitar i promoure
l’ús d’aquest servei entre les persones joves."

Disposició final tercera
Desplegament reglamentari

Correspon als consells insulars el desplegament reglamentari
d'aquesta Llei, sens perjudici que el Govern de les Illes Balears
pugui aprovar els decrets de principis generals que, tot
respectant la potestat reglamentària dels consells insulars,
despleguin les qüestions següents:
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a) La regulació de les estructures de participació juvenil i
la resta de continguts de la secció primera del capítol I del Títol
IV i de les entitats prestadores de serveis a la joventut previstes
a l’article 84.

b) Els serveis juvenils d’informació i de dinamització
prevists a l’article 77.

c) Les previsions contingudes en la secció quarta del
capítol II del Títol IV, relatives  als equipaments juvenils i al
cens de serveis i equipaments juvenils.

d) Les funcions del col·lectiu de professionals de les
polítiques i de l’àmbit de la joventut, de conformitat amb
l’apartat 2 de l’article 73.

Disposició final quarta
Deslegalització

Les normes que es modifiquen per mitjà de les disposicions
finals primera i segona d’aquesta Llei tenen rang reglamentari.

Disposició final cinquena
Composició paritària

1. Tots els òrgans col·legiats del Govern de les Illes Balears i
de l'Institut Balear de la Joventut que preveu aquesta Llei han
de respectar el principi de paritat i tenir una composició
equilibrada entre dones i homes.

2. Les estructures de participació juvenil previstes al Títol VII
han de procurar una composició equilibrada entre dones i
homes.

Disposició final sisena
Entrada en vigor

Aquesta Llei comença a vigir al mes d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Això no obstant, el capítol II del títol IV i les modificacions
normatives contingudes en les disposicions finals primera i
segona comencen a vigir el dia següent d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de novembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de desembre de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14375/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge i, especialment, en relació amb els apartaments
Don Pepe d'Eivissa, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
11970/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
11970/21, relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge i, especialment, en relació amb els apartaments Don
Pepe d'Eivissa, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al
tracte que ha donat l’Ajuntament de Sant Josep (Eivissa), com
a primera administració més propera, a les famílies dels
apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany) i, així
mateix, rebutja la deixadesa del Govern de les Illes Balears i la
manca de propostes de solució d’aquest assumpte, tot i que es
coneixia la problemàtica que patien les famílies des de fa més
d’un any.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a possibilitar i facilitar la rehabilitació dels apartaments
Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany) a Eivissa a través de la
modificació de la Llei d'urbanisme de les Illes Balears o de
qualsevol altra normativa, per tal que els edificis o les
instal·lacions que poguessin estar fora d'ordenació puguin ser
rehabilitats en casos excepcionals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant
Josep de l'illa d'Eivissa a paralitzar els desnonaments que
puguin estar pendents d’execució així com l'ordre d'execució de
ruïna sobre els Apartaments Don Pepe (Sant Francesc de
S’Estany) fins que el TSJB es pronunciï després de la
presentació del recurs de cassació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Consell de Ministres la legalització de
manera excepcional i per raons d'utilitat pública degudament
acreditada l'edifici dels Apartaments Don Pepe (Sant Francesc
de S’Estany).
5. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant
Josep de l'illa d'Eivissa a lliurar als veïns dels Apartaments Don
Pepe (Sant Francesc de S’Estany) tots i cadascun dels
expedients per ells sol·licitats i que no se'ls han lliurat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant
Josep de l'illa d'Eivissa a buscar totes les solucions possibles a
la situació dels veïns dels Apartaments Don Pepe (Sant
Francesc de S’Estany), sempre dins de la legalitat vigent i a no
deixar-los en la ruïna més absoluta.

7. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant
Josep de l'illa d'Eivissa i la resta d’institucions competents en
la matèria a reunir-se, a la major brevetat possible, amb els
veïns dels Apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany)
per tal de trobar una solució definitiva i consensuada a la seva
problemàtica.

Palma, a 10 de desembre de 2021
La diputada

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-127.pdf#page=25
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Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de desembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14293/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Mesa del producte local (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació anuncià,
el 22 d'abril de 2021, la creació de la "Mesa del producte local"
per millorar el posicionament en la cadena alimentària del
producte local de les Illes Balears. Quantes reunions ha celebrat
aquesta "mesa"?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

B)
RGE núm. 14294/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Mesa del producte local (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació anuncià,
el 22 d'abril de 2021, la creació de la "Mesa del producte local"
per millorar el posicionament en la cadena alimentària del
producte local de les Illes Balears. Quines entitats i
associacions integren aquesta "mesa"?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

C)
RGE núm. 14295/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Mesa del producte local (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació anuncià,
el 22 d'abril de 2021, la creació de la "Mesa del producte local"
per millorar el posicionament en la cadena alimentària del
producte local de les Illes Balears. Quines actuacions i
iniciatives ha aprovat aquesta "mesa"?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

D)
RGE núm. 14296/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Mesa del producte local (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació anuncià,
el 22 d'abril de 2021, la creació de la "Mesa del producte local"
per millorar el posicionament en la cadena alimentària del
producte local de les Illes Balears. Quina és la valoració del
Govern de les Illes Balears dels resultats i els objectius
aconseguits per aquesta mesa?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

E)
RGE núm. 14297/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015 (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 18 de gener de 2021 a la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'elaboració de
l'Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015. Quines gestions ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura per redactar aquesta estratègia?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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F)
RGE núm. 14298/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015 (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 18 de gener de 2021 a la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'elaboració de
l'Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015. Quin és el calendari per a la redacció, l'aprovació i
l'aplicació d'aquesta estratègia?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 14299/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015 (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 18 de gener de 2021 a la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'elaboració de
l'Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015. En quina fase de redacció es troba aquesta estratègia?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 14300/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015 (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 18 de gener de 2021 a la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'elaboració de
l'Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-
2015. Quines entitats, associacions del sector agrari i
agroalimentari, i associacions professionals ha consultat el
Govern de les Illes Balears per redactar aquesta estratègia?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 14301/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en
explotacions agropecuàries (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Vicepresidència del Govern de les Illes Balears i la
Conselleria d'Agricultura van anunciar el 28 de juny de 2021
una línia de subvencions per a actuacions d'eficiència
energètica en explotacions agropecuàries. Quina resposta ha
obtingut aquesta convocatòria?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 14302/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en
explotacions agropecuàries (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Vicepresidència del Govern de les Illes Balears i la
Conselleria d'Agricultura van anunciar el 28 de juny de 2021
una línia de subvencions per a actuacions d'eficiència
energètica en explotacions agropecuàries. Quines actuacions
s'han subvencionat?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 14303/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi
climàtic de  les Illes Balears (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El 12 de gener de 2021 va quedar constituït el Comitè
d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les
Illes Balears. Quantes reunions ha celebrat aquest organisme?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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L)
RGE núm. 14304/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi
climàtic de  les Illes Balears (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El 12 de gener de 2021 va quedar constituït el Comitè
d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les
Illes Balears. Per quin motiu no hi  ha membres de Menorca,
Eivissa i Formentera en aquest organisme?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 14305/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi
climàtic de  les Illes Balears (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El 12 de gener de 2021 va quedar constituït el Comitè
d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les
Illes Balears. Quines resolucions ha aprovat aquest organisme?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 14306/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi
climàtic de  les Illes Balears (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El 12 de gener de 2021 va quedar constituït el Comitè
d'experts per a la transició energètica i el canvi climàtic de les
Illes Balears. El 15 de juliol el Sr. Pau de Vílchez, president
d'aquest organisme, demanà "recursos per fer més i millor
treball". Ha atès el Govern de les Illes Balears aquesta petició?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 14307/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comitè d'experts per a la transició energètica i el canvi
climàtic de  les Illes Balears (5).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té intenció el Govern de les Illes Balears de destinar
recursos al Comitè d'experts per a la transició energètica i el
canvi climàtic de les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 14308/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi
sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de
maig (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació organitzà
les  jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi
sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de
maig. Quin ha estat el cost de la convocatòria, l'organització i
la celebració d'aquestes jornades? Desglossau els conceptes.

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 14309/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi
sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de
maig (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació organitzà
les  jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi
sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de
maig. Quines quantitats es van pagar als ponents que van
intervenir en aquestes jornades?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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R)
RGE núm. 14310/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi
sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de
maig (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació organitzà
les  jornades sobre "L'alimentació com a motor de canvi
sostenible" que es van celebrar a Porreres els dies 13 i 14 de
maig. Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'absència de les organitzacions professionals agràries, que van
decidir no acudir ni participar?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 14311/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interconnexió de tots els municipis de Mallorca perquè
puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears anuncià el 28 de novembre
de 2021 que interconnectarà tots els municipis de Mallorca
perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma. Quin és
el pressupost i calendari d'aquesta actuació?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 14312/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solució per als municipis de Menorca similar a la
interconnexió prevista de tots els municipis de Mallorca
perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears anuncià el 28 de novembre
de 2021 que interconnectarà tots els municipis de Mallorca
perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma. Ha
previst l'ABAQUA una actuació similar per als municipis de
Menorca amb la dessaladora de Ciutadella?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 14313/21, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi per a una solució a Menorca similar a la
interconnexió prevista de tots els municipis de Mallorca
perquè puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears anuncià el 28 de novembre de
2021 que interconnectarà tots els municipis de Mallorca perquè
puguin rebre aigua de la dessaladora de Palma. Ha previst
l'ABAQUA encarregar un estudi per dur a terme una actuació
similar per als municipis de Menorca amb la dessaladora de
Ciutadella?

Palma, a 7 de desembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 14331/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals sanitaris en el Servei de Salut de les Illes
Balears no vacunats en la primera pauta completa d'acord
amb els grups i els criteris de vacunació contra la COVID-
19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de professionals sanitaris que
desenvolupen la seva feina en el Servei de Salut de les Illes
Balears, subjectes a la convocatòria dels grups de vacunació
d'acord amb el que han establert el Ministeri de Sanitat i la
Conselleria de Salut i Consum, i que han manifestat la seva
negativa a vacunar-se en la primera pauta "completa" contra la
COVID-19, a data 07-12-2021?

Palma, a 7 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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W)
RGE núm. 14332/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals sanitaris i sociosanitaris que desenvolupen la
seva feina en les residències de persones grans de les Illes
Balears no vacunats en la primera pauta completa d'acord
amb els grups i els criteris de vacunació establerts.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris
que desenvolupen la seva feina en les residències de persones
grans, subjectes a la convocatòria dels grups de vacunació
d'acord amb el que han establert el Ministeri de Sanitat i la
Conselleria de Salut i Consum, i que han manifestat la seva
negativa a vacunar-se en la primera pauta "completa" contra la
COVID-19, a data 07-12-2021?

Palma, a 7 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 14333/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals sanitaris i sociosanitaris que desenvolupen la
seva feina en les residències i els centres de dia de persones
en situació de discapacitat que han manifestat la seva
negativa a vacunar-se en la primera pauta "completa"
contra la COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris
que desenvolupen la seva feina en les residències i els centres
de dia de persones en situació de discapacitat, subjectes a la
convocatòria dels grups de vacunació d'acord amb el que han
establert el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut i
Consum, i que han manifestat la seva negativa a vacunar-se en
la primera pauta "completa" contra la COVID-19, a data 07-12-
2021?

Palma, a 7 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Y)
RGE núm. 14367/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reclamació interposada pels docents de l'escola concertada.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la posició del Govern en relació amb la demanda
dels sindicats dels docents de l'escola concertada pel que fa a
la retallada salarial que ha motivat la interposició de conflicte
col·lectiu davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears (TAMIB)?

Palma, a 9 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Z)
RGE núm. 14384/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per
particulars que estan pendents d'informar per la Direcció
General de Recursos Hídrics a dia 10 de desembre de 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'expedients relatius a llicències
urbanístiques sol·licitades  per particulars que estan pendents
d'informar per la Direcció General de Recursos Hídrics a dia 10
de desembre de 2021?

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AA)
RGE núm. 14385/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a període de
demora mitjà dels expedients relatius a llicències
urbanístiques sol·licitades per particulars a la Direcció
General de Recursos Hídrics.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el període de demora mitjà en la resolució dels
expedients relatius a llicències urbanístiques sol·licitades  per
particulars i que s'estan tramitant a la Direcció General de
Recursos Hídrics?

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AB)
RGE núm. 14386/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
relatius a llicències urbanístiques sol·licitades per
particulars a la Direcció General de Recursos Hídrics,
durant 2021, que s'han informat negativament.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants expedients relatius a llicències urbanístiques
sol·licitades  per particulars i tramitades a la Direcció General
de Recursos Hídrics durant 2021 s'han informat negativament?

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AC)
RGE núm. 14387/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
d'empleats que es destinen a informar els expedients de
particulars relatius a llicències urbanístiques que es
tramiten a la Direcció General de Recursos Hídrics.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats que es destinen a informar els
expedients de particulars relatius a llicències urbanístiques que
es tramiten a la Direcció General de Recursos Hídrics?

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AD)
RGE núm. 14388/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut el mes de novembre de 2019 a
l'illa d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes unitats bàsiques de salut i centres de salut hi havia
el mes de novembre de 2019 a l'illa d'Eivissa? Indicau la
relació per municipis, tot indicant els horaris i el personal
sanitari que té assignat cada unitat o centre, per categoria, així
com el personal administratiu, si n'és el cas.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AE)
RGE núm. 14389/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut el mes de novembre de 2020 a
l'illa d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes unitats bàsiques de salut i centres de salut hi havia
el mes de novembre de 2020 a l'illa d'Eivissa? Indicau la
relació per municipis, tot indicant els horaris i el personal
sanitari que té assignat cada unitat o centre, per categoria, així
com el personal administratiu, si n'és el cas.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AF)
RGE núm. 14390/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut el mes de novembre de 2021 a
l'illa d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes unitats bàsiques de salut i centres de salut hi havia
el mes de novembre de 2021 a l'illa d'Eivissa? Indicau la
relació per municipis, tot indicant els horaris i el personal
sanitari que té assignat cada unitat o centre, per categoria, així
com el personal administratiu, si n'és el cas.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AG)
RGE núm. 14391/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut el mes de novembre de 2019 a
l'illa de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes unitats bàsiques de salut i centres de salut hi havia
el mes de novembre de 2019 a l'illa de Menorca? Indicau la
relació per municipis, tot indicant els horaris i el personal
sanitari que té assignat cada unitat o centre, per categoria, així
com el personal administratiu, si n'és el cas.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa
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AH)
RGE núm. 14392/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut el mes de novembre de 2020 a
l'illa de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes unitats bàsiques de salut i centres de salut hi havia
el mes de novembre de 2020 a l'illa de Menorca? Indicau la
relació per municipis, tot indicant els horaris i el personal
sanitari que té assignat cada unitat o centre, per categoria, així
com el personal administratiu, si n'és el cas.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AI)
RGE núm. 14393/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats bàsiques
de salut i centres de salut el mes de novembre de 2021 a
l'illa de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes unitats bàsiques de salut i centres de salut hi havia
el mes de novembre de 2021 a l'illa de Menorca? Indicau la
relació per municipis, tot indicant els horaris i el personal
sanitari que té assignat cada unitat o centre, per categoria, així
com el personal administratiu, si n'és el cas.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AJ)
RGE núm. 14394/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de
centres de salut i unitats bàsiques de salut de l'illa d'Eivissa
del qual no s'ha cobert la baixa per malaltia o vacances
durant el 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin  és el nombre de personal sanitari per unitat bàsica de
salut i centre de salut del qual no s'ha cobert el seu període de
baixa per malaltia o vacances durant 2021 a Eivissa? Feis-ne la
relació per centre de salut o unitat bàsica.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AK)
RGE núm. 14395/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de
centres de salut i unitats bàsiques de salut de l'illa de
Menorca del qual no s'ha cobert la baixa per malaltia o
vacances durant el 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin  és el nombre de personal sanitari per unitat bàsica de
salut i centre de salut del qual no s'ha cobert el seu període de
baixa per malaltia o vacances durant 2021 a Menorca? Feis-ne
la relació per centre de salut o unitat bàsica.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

AL)
RGE núm. 14398/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dispositiu Educovid (1); recursos assignats.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin és el nombre d'efectius (recursos humans professionals
sanitaris) destinats des de l'Àrea de Salut específicament al
dispositiu Educovid a 1 d'octubre de 2021?

2. Quin és el nombre d'efectius (recursos humans professionals
sanitaris) destinats des de l'Àrea de Salut específicament al
dispositiu Educovid a 1 de novembre de 2021?

3. Quin és el nombre d'efectius (recursos humans professionals
sanitaris) destinats des de l'Àrea de Salut específicament al
dispositiu Educovid a 13 de desembre de 2021?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 14399/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dispositiu Educovid (2); protocols.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin és el protocol vigent per al dispositiu Educovid per a
l'inici del curs escolar 2021-2022?
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2. Quines modificacions s'han produït en els protocols del
dispositiu Educovid des de l'inici del curs escolar 2021-2021 a
data 13 de desembre de 2021?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AN)
RGE núm. 14400/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
dispositiu Educovid (3); recursos operatius d'atenció de
consultes d'usuaris.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin és el nombre d'operadors adscrits al dispositiu
Educovid per a l'atenció de cridades d'usuaris per a consultes,
informació i avisos de casos en l'àmbit escolar a 1 d'octubre de
2021?

2. Quin és el nombre d'operadors adscrits al dispositiu
Educovid per a l'atenció de cridades d'usuaris per a consultes,
informació i avisos de casos en l'àmbit escolar a 1 de novembre
de 2021?

3. Quin és el nombre d'operadors adscrits al dispositiu
Educovid per a l'atenció de cridades d'usuaris per a consultes,
informació i avisos de casos en l'àmbit escolar a 13 de
desembre de 2021?

4. Quin és el nombre de treballadors d'atenció telefònica
assignat a cada torn de guàrdia?

5. Quin és l'horari d'atenció telefònica al número Educovid?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AO)
RGE núm. 14401/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demora en la realització de la prova PCR COVID-19 a
usuaris derivats a través del dispositiu Educovid.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quines són les raons per les quals s'han donat demores
superiors a 24 hores al citar per a la realització d'una prova
PCR els casos de contactes estrets d'un positiu que han estat
informats a través d'Educovid o Infocovid, quan fins i tot des
del centre escolar se'ls ha enviat al seu domicili per estar en
confinament/quarantena?

2. S'exigeix una segona PCR a tots els casos positius (alumnes,
professorat) un cop passats els dies preceptius per al
confinament dictaminat?

3. S'exigeix una segona PCR a tots els casos amb primera PCR
negativa (alumnat, professorat) un cop passats els dies
preceptius del confinament?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm. 14402/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
queixes de la comunitat educativa davant les disfuncions del
dispositiu Educovid.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quina resposta ha donat el Govern a les queixes de les
associacions de representants de familiars, pares i mares
d'alumnes, per la demora en la resposta per a la realització de
proves diagnòstiques que ha provocat que molts de familiars
hagin de quedar-se als seus domicilis amb el consegüent
problema en el seu àmbit laboral i professional?

2. Quina resposta ha donat el Govern a les queixes i la denúncia
de les associacions de docents davant la desorientació, perquè,
a pesar de conèixer els protocols, "davant casos idèntics es
donen respostes diferents" des d'Educovid? (Es denuncia que
davant un cas positiu es confina tota la classe, i en la mateixa
situació en altre centre s'ha decidit confinar únicament l'entorn
més proper al contagi; o permetre acudir a classe sense confinar
contactes estrets perquè estan vacunats)

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AQ)
RGE núm. 14403/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de COVID-19 en l'àmbit educatiu en la sisena
onada de la pandèmia (1); novembre.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de novembre en el professorat dels
centres educatius públics de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

2. Quin  ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de novembre en l'alumnat dels centres
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educatius públics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?
Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

3. Quin ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de novembre en el professorat dels
centres educatius concertats de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

2. Quin  ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de novembre en l'alumnat dels centres
educatius concertats de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AR)
RGE núm. 14404/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de COVID-19 en l'àmbit educatiu en la sisena
onada de la pandèmia (2); desembre.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de desembre en el professorat dels
centres educatius públics de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

2. Quin  ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de desembre en l'alumnat dels centres
educatius públics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?
Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

3. Quin ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de desembre en el professorat dels
centres educatius concertats de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

2. Quin  ha estat el nombre de casos i la incidència acumulada
(14 dies) durant el mes de desembre en l'alumnat dels centres
educatius concertats de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? Se sol·licita que especifiqueu les dades per illes.

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AS)
RGE núm. 14405/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de COVID-19 en l'àmbit educatiu en la sisena
onada de la pandèmia (3); en l'alumnat amb necessitats
educatives especials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin ha estat el nombre de casos positius de COVID-19 en
l'alumnat amb necessitats educatives especials durant el mes de
novembre de 2021?

2. Quin  ha estat el nombre de casos positius de COVID-19 en
l'alumnat amb necessitats educatives especials durant el mes de
desembre de 2021?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AT)
RGE núm. 14406/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de COVID-19 en l'àmbit educatiu en la sisena
onada de la pandèmia (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin ha estat el nombre total de centres afectats per casos
positius de COVID-19 en alumnes i professorat el mes de
novembre de 2021?

2. Quin  ha estat el nombre total de centres afectats per casos
positius de COVID-19 en alumnes  i professorat el mes de
desembre de 2021?

Sol·licitam que detalleu el nombre especificant el mes, l'illa
i el tipus de centre (públic/concertat).

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AU)
RGE núm. 14407/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació de COVID-19 en els professionals docents de
l'ensenyament públic en centres públics o concertats de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quin és el nombre de docents vacunats amb la primera pauta
completa de vacunació COVID-19 del total convocat d'acord
amb els grups i perfils determinats des del Ministeri de Sanitat
i la Conselleria de Salut i Consum?

2. Quin és el nombre de docents que s'han negat a vacunar-se,
fins a data d'avui, de la primera pauta completa contra la
COVID-19?
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Si es tenen tabulades dades depenent de docents de centres
públics o concertats, se sol·licita que s'especifiqui allò
sol·licitat a les preguntes 1 i 2.

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AV)
RGE núm. 14408/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació de COVID-19 davant la sisena
onada de la pandèmia (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Davant les dades de l'elevada taxa de positivitat i incidència
acumulada de COVID-19.

Davant la convocatòria de vacunació de nous grups
d'edat/perfils (5 a 11 anys; primera i segona dosi a persones
encara no vacunades en primera pauta; segona pauta de
record...)

Per a la gestió ordenada i adequada per evitar per evitar
cues i saturació en els punts de realització de proves
diagnòstiques i de vacunació.

1. Té previst el Govern de forma immediata habilitar nous
punts de vacunació "COVID Express" o rehabilitar els espais
utilitzats en anteriors campanyes (com poliesportius, etc.)?

2. Té previst el Govern de forma  immediata contractar més
personal sanitari per atendre la demanda creixent del nombre
de proves de diagnosi sol·licitades i per aplicar les vacunes als
grups convocats, tot garantint que no es produeixin demores ni
saturació?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AW)
RGE núm. 14409/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estratègia de vacunació de COVID-19 davant la sisena
onada de la pandèmia (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Davant les dades de l'elevada taxa de positivitat i incidència
acumulada de COVID-19.

Davant la incidència de noves variants del SARS-CoV-2,
com ómicron.

Té previst el Govern de les Illes Balears sol·licitar en el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i al
Ministeri de Sanitat que s'avanci el subministrament de la
segona pauta de vacunació als grups/perfils no considerats
essencials, encara no convocats?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AX)
RGE núm. 14410/21, del diputat Juan Manuel Gómez 

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 en l'àmbit educatiu en la sisena
onada de la pandèmia (5).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern realitzar tests de proves d'antígens
COVID-19 de forma habitual i periòdica com a mesura
preventiva i de detecció de casos davant l'elevada incidència i
el nombre de contagis que s'està donant en l'alumnat i el
professorat dels centres educatius?

Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de desembre de 2021, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14442/21, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
"okupació" il·legal a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, quina valoració fa de
la problemàtica de l'"okupació" il·legal a les Illes Balears?
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Palma, a 13 de desembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.12. PREGUNTES D'INICIATIVA CIUTADANA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de setembre de 2021, admet a tràmit la pregunta
d'iniciativa ciutadana següent.

Palma, a 22 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14357/21, del Sr. Antoni Hernández i Aleña,

relativa a plans estratègics que es duen a terme durant la
pandèmia amb el col·lectiu de l'autisme de les Illes Balears.

D'acord amb l'establert a les Instruccions de la Mesa
relatives a la tramitació de les preguntes d'iniciativa ciutadana
i als articles 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 203, 172, 174.1 i 180.2 del Reglament de la
cambra, es presenta la pregunta d'iniciativa ciutadana per tal
que sigui assumida, si n'és el cas, per un diputat o una diputada
de la cambra.

Des del meu coneixement agraeixo al personal sanitari el
sobreesforç que fa cada dia per salvar vides, inclosos tots els
serveis sanitaris (en general de les Balears). El que és important
és poder seguir salvant vides i vacunació contínua en el sentit
d'aquesta comunitat autònoma, però s'ha arribat a conèixer que
es parla poc d'un dels sectors de la societat vulnerable. Pel que
fa al col·lectiu amb autisme, tenint en compte que aquest
personal durant aquesta pandèmia s'ha deixat la pell i se l'ha
percebut de bon exemplar. No s'ha parlat gaire d'aquest
col·lectiu durant la pandèmia al Parlament.

Per tot això, li vull plantejar la pregunta següent al Govern
de les Illes Balears:

Quins plans estratègics es duen a terme durant la pandèmia
amb el col·lectiu de l'autisme de les Illes Balears?

Palma, 9 de desembre de 2021
Antoni Hernández Aleña

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de desembre de 2021, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14377/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a impost sobre les estades turístiques, recuperació
de l'objectiu original i suspensió per al 2022 (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat de
retornar al destí inicial dels fons provinents de l'impost sobre
estades turístiques i per tal que es puguin implantar en 2022 les
mesures que es proposen en aquesta iniciativa, es fa necessari
i urgent que el Parlament se'n pronunciï el més aviat possible.

Atesa la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears i de mesures de l’impuls
del turisme sostenible, l’objectiu de la qual es crear i regular els
elements essencials de l’impost i també crear el fons per a
afavorir el turisme sostenible i la Comissió de l’Impuls de
Turisme Sostenible.

Atès que a la llei al seu article 2 es va recollir
originàriament que l’impost sobre estades turístiques es un
tribut directe, instantani i propi de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que la recaptació de l’impost té caràcter finalista
i queda afecta íntegrament al fons per a afavorir el turisme
sostenible al qual es refereix l’article 19 de l’esmentada llei.

Atès que durant els anys previs a la pandèmia el
comportament del Govern respecte dels projectes impulsats per
ser finançats amb fons de l’ITS va ser objecte que diverses
critiques i queixes, queixes sobre que no s’havia tingut en
compte als ajuntaments, que s’havia actuat d’esquena a les
seves necessitats, que la comissió havia de votar en bloc la
totalitat de les propostes que el Govern duia a la comissió
generant situacions totalment injustes, o que l’any 2019 va
quedar palès que l’impost d’estades turístiques va començar a
perdre el seu caire finalista, passant a quadrar el pressupost de
2020.

De fet, als Acords de Bellver s’estableix com un dels
objectius del pacte en la legislatura 2019-2023 la redefinició de
la finalitat de l’impost.

Amb la pandèmia i mitjançant la Llei 2/2020 per a la
reactivació de l’economia el Govern de les Illes Balears va
prendre la decisió de desviar els fons dels projectes aprovats al
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2019 que van ser considerats no estratègics a fons COVID,
passant a finançar el que el Govern va considerar oportú, sense
cap tramitació parlamentaria. A dia d’avui encara no tenim
coneixement del calendari de recuperació dels projectes que en
aquell moment no van ser considerats estratègics, ni amb quins
fons es finançaran.

La Llei de pressuposts per a 2022 recull en la seva
disposició addicional cinquena un règim especial aplicable als
recursos obtinguts en l’impost sobre estades turístiques en els
exercicis 2021 i 2022. Els 140 milions d'euros prevists
novament no es destinaran als objectius de la llei sinó que
tornaran passar directament a fons COVID.

Aquesta decisió ha generat malestar, preocupació i fins i tot
indignació tant a les patronals empresarials CAEB, PIME, on
els hotelers han presentat al·legacions als pressupostos i
demanen eliminar l’ITS al 2022 per haver-se desvirtuat, xerrant
fins i tot d’actuacions abusives, com també a nivell polític, tant
des de l’oposició com des de partits que formen Govern.

El Partit Popular considera que aquest impost ha perdut
qualsevol sentit i que s’ha d’eliminar progressivament, però
mentre estigui en vigor ha d’anar destinat a allò que es diu als
turistes i residents que abonen l’impost durant les seves estades
turístiques, que va destinat.

Per tot l’exposar el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que mentre estigui vigent l’impost sobre estades
turístiques recuperi el seu caràcter finalista, tal com es va
establir originàriament a la Llei 2/2016 de 30 de març.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que mentre estigui vigent l’impost sobre estades
turístiques es destini al que originàriament es va establir a la
Llei 6/2016 de 30 de març, és a dir, a millores mediambientals
i a turisme sostenible.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, mentre estigui vigent l’impost sobre estades
turístiques, bonificar el 100% de l’impost d’estades turístiques
en temporada baixa i el 50% en temporada alta.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el cas de no tornar enrere la disposició
addicional cinquena de la Llei de pressuposts de 2022, se
suspengui el cobrament de l’impost per al 2022.

Palma, a 10 de desembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de desembre de 2021, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 14336/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
protecció de la infància contra la violència a zones de
conflicte armat, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

Segons un informe de Save the Children publicat
recentment, 426 milions de nens viuen en zones en situació de
conflicte armat. En aquestes zones els nens estan exposats a
diferents riscos de violència, amb repercussions dramàtiques
sobre les seves vides. La situació ha estat repetidament
denunciada en fòrums internacionals. Nens i nenes són, sovint,
les principals víctimes civils de la guerra i la violència, ja sigui
de manera directa o indirecta. Alguns moren en atacs a
objectius civils o com a víctimes col·laterals d'enfrontaments
que tenen lloc en les seves comunitats. En l'Informe del
Secretari General de Nacions Unides Els nens i els conflictes
armats, de 2019, es constata que, per exemple, a l'Afganistan,
on es va produir el major nombre de baixes infantils (3.062),
els menors van representar el 28% de totes les baixes civils.

En molts conflictes, adolescents i joves en les zones més
compromeses són empesos a enrolar-se en exèrcits i grups
armats abans de complir la majoria d'edat. A conseqüència de
la seva participació directa en els conflictes armats, no és
infreqüent que experimentin condemnes de presó o altres
càstigs.

Els nens formen també part de col·lectius desplaçats, sovint
separats dels seus pares, mares o tutors. Les guerres i els
conflictes armats porten amb si també gran quantitat de nens
orfes, orfandat que els exposa a condicions de vulnerabilitat
durant etapes crucials de la seva vida. Molts nens i nenes
creixen amb les seqüeles provocades per ferides i mutilacions
produïdes en la guerra, i arrosseguen situacions de discapacitat
la resta de les seves vides. A això cal afegir les conseqüències
psicològiques i emocionals. La por de perdre les seves llars,
pertinences o veure's separats dels seus éssers estimats pot tenir
greus implicacions per a la salut mental dels menors.

Les guerres produeixen altres conseqüències que
repercuteixen de manera indirecta sobre la vida dels nens. La
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devastació social que provoquen els enfrontaments bèl·lics
implica sovint situacions d'empobriment, que repercuteixen de
manera especialment intensa sobre el benestar material de la
infància. Les operacions d'agents no estatals i forces armades
estatals també interfereixen sovint en els processos educatius,
convertint escoles en instal·lacions militars o forçant la
suspensió de l'activitat escolar, pertorbant els itineraris
educatius previstos.

Les nenes són, sovint, destinatàries de formes especialment
cruels i insidioses de violència. La violència sexual és una de
les sis formes de violacions greus de drets de la infància en
situacions de conflicte que Nacions Unides supervisa i
documenta de manera permanent. Des de 2006, més de 20.000
incidents de violència sexual amb víctimes infantils han estat
verificades pel Monitoring and Reporting Mechanism (MRM)
de Nacions Unides, de la qual la immensa majoria de víctimes
són nenes. L'informe més recent del Secretari General de
Nacions Unitat sobre nens en conflictes armats va identificar
749 casos de violència sexual contra nens i nenes, encara que
reconeix una profunda infradetecció del fenomen.

En un estudi recent de Save the Children constava que 72
milions de nens viuen a 50 km o menys de zones on grups
armats o exèrcits han perpetrat accions de violència sexual
contra nens i nenes en 2019. La violència sexual en conflictes
es converteix sovint en una arma utilitzada de manera tàctica o
oportunista per alguna de les forces contendents. Aquesta
violència adquireix diverses formes, com la violació, esclavitud
sexual, prostitució, esterilitzacions forçades, mutilacions
sexuals, abús sexual o fins i tot tortura amb finalitats sexuals.
La recerca sobre el fenomen acredita que la violència sexual
està moltes vegades estesa i normalitzada entre agents armats,
generalment no estatals, com un instrument de socialització i
construcció de vincles de lleialtat.

Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a:

1. Promoure el debat en fòrums internacionals sobre la infància
en conflictes armats, alertant sobre les greus conseqüències de
les experiències d'aquests nens i nenes per al seu benestar
immediat, les seves oportunitats vitals i el desenvolupament de
les societats on menors i joves arrosseguen a la vida adulta
ferides i seqüeles.

2. Continuar treballant bilateralment amb els països en els quals
l'Informe Anual del Secretari General de Nacions Unides sobre
nens i conflictes armats detecta major volum de violacions de
drets de la infància perquè incorporin als seus sistemes
legislatius i plans d'acció mesures que responguin
adequadament a aquestes situacions, amb particular atenció a
la violència sexual.

3. Insistir en fòrums i organismes internacionals sobre la
necessitat d'incrementar els recursos que es dediquen a
programes de prevenció, mitigació i resposta a diferents formes
de violència en situacions de guerra i conflicte armat, amb
particular atenció a les quals afecten nenes.

4. Donar suport als esforços per dotar diverses instàncies de
l'Organització de les Nacions Unides, inclosa l'Assemblea
General, de dispositius per establir de manera independent i
imparcial mecanismes que permetin recopilar, consolidar,
preservar i analitzar casos de violació dels drets de la infància
en conflictes armats, amb atenció especial a les situacions de
violència sexual.

5. Reafirmar el compromís d'Espanya per donar suport al
treball de l'Oficina del Representant Especial del Secretari
General de Nacions Unides per a la qüestió dels nens i els
conflictes armats (SRSG).

6. Reforçar programes de cooperació per a millorar l'accés dels
menors a la justícia, secundant financerament i logísticament
serveis legals de base comunitària adreçats a nens i famílies.

7. Reforçar programes humanitaris i de cooperació que
atenguin les situacions de violència sexual contra nens, nenes
i adolescents, reconeixent les dimensions de gènere implícites
en els processos de victimització per violència en zones de
conflicte armat, arbitrant mesures específiques per a actuar
contra elles.

8. Combatre activament la impunitat per als autors de delictes
contra la infància, en coherència amb les crides del Secretari
General de Nacions Unides a reforçar la resposta internacional
en aquells casos en què les mesures de rendició de comptes a
nivell nacional no donin resultats satisfactoris.

9. Reforçar la perspectiva d'infància en l'esborrany de
l'Estratègia Nacional d'Acció Exterior, perquè es reconegui la
condició especial de la infància i es promoguin universalment
els drets recollits en la Convenció de Drets del Nen de Nacions
Unides a través de l'Acció Exterior espanyola.

Palma, a 9 de desembre de 2021
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 14365/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a accés al certificat de vacunació per part dels
majors de 65 anys, davant la Comissió de Salut
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut, pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'entrada en vigor
de la necessitat del certificat de vacunació per poder accedir als
restaurants de les Illes Balears i donada la dificultat que tenen
els majors per accedir per via digital a l'esmentat certificat es
fa necessari i urgent dur a terme mesures per facilitar aquest
accés al col·lectiu esmentat.
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L'obligatorietat del passaport COVID, que ha entrat en
vigor a partir de la mitjanit del 4 de desembre en els restaurants
de les Illes Balears, ha posat de manifest una realitat que
discrimina, sobretot, les persones d'avançada edat. Sens dubte
l'anomenada bretxa digital fa que moltes persones majors no
puguin accedir per aquest mitjà al certificat COVID, sigui bé
perquè no tenen les habilitats necessàries o bé perquè no
disposen dels mitjans tecnològics per fer-ho. El resultat es que
no poden accedir a la web de l'Ibsalut o a Infocovid per
aconseguir el document.

Aquesta bretxa digital, en aquesta franja d'edat, també ve
donada per les dificultats en la mobilitat i el desplaçament cap
a l'Hospital Universitari de Son Espases.

Es tracta d'un col·lectiu, el de les persones majors, al qual
es limita molt la seva mobilitat i la possibilitat d'accedir a
diversos serveis si no poden obtenir el certificat COVID. Un
col·lectiu que per raons obvies ja té, de per si, limitada la
mobilitat en moltes ocasions.

És necessari, per tant, que des del Govern es doni una
solució i faciliti l'acreditació de la vacunació d'aquest
col·lectiu, de manera realista, fent que els majors puguin acudir
al seu centre de salut per aconseguir el certificat de vacunació,
facilitant així la seva obtenció a un col·lectiu, de per si, ja
limitat en les seves possibilitats de desplaçament.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar als majors de 65 anys l'obtenció del Certificat
de vacunació en els propis centres de salut, de manera que
aquest col·lectiu no vegi limitada la seva activitat per no poder
accedir a l'esmentat certificat de forma digital.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè augmenti els punts d'emissió dels certificats de
vacunació de COVID per tal de facilitar l'accés a aquest
certificat a un major nombre de persones i, sobretot, a aquelles
que no tenen un fàcil accés al mateix per la via digital.

Palma, a 9 de desembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 14366/21, dels Grups Parlamentari

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a reforçar la lluita contra la violència de gènere en
dones majors, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentari Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui

tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

En 2019, la Delegació del Govern per a la Violència de
Gènere (Ministeri d'Igualtat) va publicar l'estudi «Dones majors
de 65 anys víctimes de violència de gènere». Aquest estudi va
ser impulsat, finançat i supervisat pel Ministeri d'Igualtat per a
donar compliment al Pacte d'Estat en matèria de Violència de
Gènere i concretament a la mesura número 100 que indica que
s'han de «realitzar estudis sobre la situació de les dones majors
de 65 anys que sofreixen violència de gènere i preparar
recursos adaptats a elles».

Aquest estudi, realitzat per Creu Roja Espanyola amb
suport de la Universitat Carles III de Madrid, va tenir com a
principal objectiu analitzar la situació de les dones majors de
65 anys víctimes de violència de gènere. La recerca va avaluar
els factors que determinen l'especial vulnerabilitat de les dones
majors enfront de la violència de gènere amb la finalitat
d'aportar informació que permeti dissenyar mesures i
actuacions que contribueixin a la detecció dels casos i facilitin
l'accés de les víctimes a recursos especialitzats.

Segons les conclusions de l'estudi, les dones majors
experimenten discriminació de gènere en major mesura que les
dones joves i en matèria de discriminació per edat, en major
mesura que els homes majors. La intersecció d'aquests dos
factors de discriminació aprofundeix la invisibilitat de la
violència de gènere contra les dones majors.

Segons les dades aportades per l'estudi, el 40% de les
víctimes ha sofert violència de gènere durant més de 40 anys i
el 27%, entre 20 i 30 anys. Cal destacar, a més, que el 56% de
les dones enquestades afirma haver mantingut relacions sexuals
contra la seva voluntat per por del maltractador i sis de cada
deu han sofert violència econòmica.

Amb relació als motius pels quals les dones es van mantenir
en la relació malgrat la violència exercida sobre elles, la raó
més assenyalada per les dones enquestades és la de continuar
vives, ja que el 35% manifesta haver tingut por al fet que les
matessin. Tres de cada deu dones van assenyalar que
consideraven que aquest tipus de violència estava acceptada per
la societat i el 32% va indicar que ho feia pels seus fills.

El maltractador, segons reflecteix l'estudi, impedia a les
víctimes prendre decisions relacionades amb l'economia
familiar. En el 55% dels casos, les dones no rebien diners per
a les despeses de la llar, el 41% de les dones va dir que el
maltractador s'apropiava dels seus diners, el 34% de les
víctimes asseguren que no els deixaven treballar o estudiar fora
de la llar i un 31% s'apropiava dels seus béns. El 98% de les
dones sent por i vuit de cada deu van manifestar que el
maltractador les ignorava i les tractava amb indiferència.

Les dones majors pertanyen a una generació que en la seva
majoria van ser socialitzades per posar en un segon pla la seva
pròpia identitat, necessitats i desitjos. Per tant, sofrir violència
de gènere a una edat avançada pot convertir-se en un tabú per
a moltes d'elles. Aquesta socialització de les dones majors
basada en rols sexistes i tradicionals dificulta la possibilitat que
aquestes dones puguin demanar suport en serveis socials o
psicològics o iniciar processos de separació i divorci.
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El passat 24 de novembre, pel que fa a l’àmbit autonòmic,
coneixíem a la presentació del 14è Anuari de l’envelliment
2021, per altra banda, que l’Ajuntament de Calvià ha realitzat
un “Estudi sobre la violència de gènere en dones majors de
seixanta-cinc anys” ( 2020-21), amb una subvenció de
l’IBDona. Per part de l’Ajuntament de Calvià, aquest estudi
s’ha impulsat des del Servei d’Intervenció Social i Persones
Majors en coordinació amb el Servei d’Igualtat, i s’ha duit a
terme sota la direcció de la catedràtica de la UIB Carmen Orte
i la doctora en Educació Lydia Sánchez. Amb aquest estudi
s’ha elaborat una anàlisi de la situació de les dones grans
víctimes de violència de gènere del municipi de Calvià. A la
vegada que s’ha proposat un model de protocol de detecció i
intervenció, el primer d’aquestes característiques que s’elabora
a Espanya, dirigit a visibilitzar els factors de risc de les dones
grans víctimes de violència, que permeti a professionals de
l’atenció directa posar en marxa protocols d’actuacions i
d’intervenció de forma coordinada.

Pel que fa a les dones grans assassinades des de l'any 2003
fins ara, a les Illes Balears el 17,5% eren dones de mes de 60
anys.

Per tot l'anterior, els grups parlamentaris sotasignats
presentam la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears a:

1. Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització
sobre la violència de gènere en dones majors de 65 anys
destinades a millorar el coneixement dels seus drets i dels
serveis disponibles per a atendre-les, així com la confiança en
aquests, adequant els materials, llenguatge i continguts a les
percepcions i enfocaments de les persones majors, de manera
que aquestes poguessin sentir-se identificades.

2. Impulsar programes de prevenció de la violència de gènere
i l'abús en els recursos públics, habitacionals, centres de dia,
centres d'esbarjo destinats a les persones grans.

3. Desenvolupar programes orientats a la reparació emocional
de les supervivents.

4. Garantir un recurs habitacional (residència o habitatge) a
totes les dones grans, víctimes de violència masclista, que no
tenguin l'us d'un habitatge.

5. Garantir el seguiment i suport a les dones grans víctimes de
violència masclista tant si han denunciat com si no ho han fet.

6. Fer una campanya especifica per als familiars propers (fills
i filles, néts i nétes) i persones properes de les dones grans
víctimes de violència masclista, perquè donin suport a la mare
o padrina o amiga, per poder sortir de la situació de violència
i poder envellir en pau.

Palma, a 9 de desembre de 2021
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Patrícia Font i Marbán

Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel  Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 14369/21, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a garantir els drets i les condicions
laborals dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat
de l'Estat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: La derogació de la Llei
Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana, està generant desconcert i preocupació de manera
generalitzada, tant per part de les Forces i Cossos de Seguretat
de l'Estat (FFCCSE) com per la ciutadania. Per tot això es fa
necessari garantir els drets i les condicions laborals de les
FFCCSE.

És una indignitat que el Govern central vulgui reformar la
Llei de seguretat ciutadana a la qual els nostres agents són
tractats com un problema per a la convivència en lloc de
valorar la seva labor destinada a garantir la seguretat i la
convivència de tots els ciutadans.

Una reforma que ha generat malestar entre els membres de
les FFCCSE per les següents qüestions:

a) La criminalització pel missatge que llança el Govern
respecte de les actuacions arbitràries i il·legítimes de les
FFCCSE, generant enorme desconfiança de la seva tasca entre
la ciutadania.

b) La desprotecció a què s'obre la porta amb algunes de les
qüestions que s'han anunciat.

c) La manca de diàleg amb les FFCCSE.

A més, considerem necessari millorar les condicions
laborals dels FFCCSE així com actualitzar i augmentar el
complement per residència dels empleats públics i agents
destinats a la CAIB.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciutadans presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
modificar de manera consensuada la Llei Orgànica 4/2015, de
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana per millorar
diferents aspectes de la seva regulació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a garantir plenament els drets i les condicions laborals dels
membres de les Forces i Cossos de Seguretat del Estat en
l'àmbit de la seva actuació professional que es veuran afectades
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pels termes de la reforma de la Llei de seguretat ciutadana
anunciada, sense consens, pel Govern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que procedeixi a l'equiparació salarial de les FFCCSE,
compromesa des del 2018.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que s'incrementi la taxa de reposició d'efectius de les FFCCSE
destinats a les Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que actualitzi per al 2022 el complement per residència dels
empleats públics i agents destinats a la CAIB.

Palma, a 9 de desembre de 2021
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i  Gordiola

E)
RGE núm. 14374/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a reforma de la Llei de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària, davant
la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.

El dia 2 de desembre de 2021 el Congrés dels Diputats va
aprovar la modificació de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Aquesta modificació transposa de forma contrària a dret la
Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell,
de 17 d'abril de 2019, relativa a les pràctiques comercials
deslleials en les relacions entre empreses a la cadena de
subministrament agrari i alimentari, al deixar fora del seu àmbit
d'aplicació segments de l'hoteleria, restauració i serveis
d'allotjament, segments del cooperativisme i altres entitats
associatives agràries, els contractes mercantils de dipòsit i els
contractes d'un valor inferior als 1.000 euros; al no preveure la
publicació de tots els procediments sancionadors, ni de les
sancions lleus imposades, i, en permetre que els contractes
subscrits a partir de l'1 de novembre d'enguany i fins a l'entrada
en vigor d'aquesta modificació legislativa puguin perviure sense
ajustar-se a l'esmentada Directiva (UE) 2019/633 fins al 30
d'abril del 2022.

S'ha perdut, per enèsima vegada, l'oportunitat de regular la
revenda a pèrdues a la cadena alimentària, la qual no s'ha de
confondre amb la venda a pèrdues davant dels consumidors
regulada a l'Estat espanyol en la Llei 7/1996, de 15 de gener,
d'ordenació del comerç al detall, reiterada en la modificació de
la Llei 12/2013 a la qual ens referim a aquesta proposta, i que
ambdues es basen en l'establert a la Directiva 2005/29/CE del
Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2005,
relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses

en les seves relacions amb els consumidors en el mercat
interior.

Finalment, tampoc s'ha establert la quota específica de
posició de domini a la cadena alimentària per tal de poder
aplicar el règim sancionador de la Llei 15/2007, de 3 de juliol,
de defensa de la competència, als abusos de les grans empreses
de la distribució comercial i de l'agroindústria.

En definitiva s'ha perdut una oportunitat per posar la norma
del costat de les explotacions agràries i no de l'agroindústria i
les grans cadenes de distribució. És necessari que des de
l'administració s'enviï un missatge clar en forma de llei a favor
de les explotacions agràries productores d'aliments, custòdies
del territori, generadores de llocs de feina de qualitat i de
riquesa.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
reformar de nou la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària, transposant
de forma ajustada a dret, la Directiva (UE) 2019/633 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
reformar de nou la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària per tal de
regular la revenda a pèrdues a la cadena alimentària.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a
reformar de nou la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària per tal que
s'estableixi una quota específica de posició de domini a la
cadena alimentària per tal de poder aplicar el règim
sancionador de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competència, als abusos de les grans empreses de la distribució
comercial i de l'agroindústria.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 14397/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a permís retribuït per a les treballadores
i els treballadors que han de cuidar menors d'edat i
persones en situació de dependència en quarantena per la
COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Turisme i Treball.

El progressiu increment de casos de COVID-19 entre la
població escolar de les Illes Balears ha evidenciat que la
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legislació actual, així com les mesures extraordinàries
aprovades per part del govern espanyol són insuficients per
poder donar resposta a les necessitats de moltes famílies. De
fet, segons les darreres dades publicades per diferents mitjans
de comunicació a principis d'aquest mes de desembre hi havia
293 alumnes positius, 1.251 persones que estaven confinades
com a contactes i 177 classes afectades -38 d'infantil, 121 de
primària, 8 de batxillerat i 10 de formació professional.

Davant d'aquest panorama molts progenitors han hagut de
quedar a casa per poder atendre els seus fills i filles. Una
circumstància que no permet cobrar una baixa laboral en el cas
de les quarantenes preventives, és a dir, perquè és contacte
estret de companys de classe, no hi ha possibilitat de tenir una
baixa laboral. Ara per ara, el govern espanyol ha prorrogat fins
al febrer del 2022 el pla "Mecuida", que permet als treballadors
que han de cuidar un fill en quarantena sol·licitar l'adaptació de
la jornada (canvi de torn, horari flexible, teletreball, canvi de
funcions) o reduir-la, fins i tot 100%, amb la consegüent
reducció de sou.

Aquesta solució legislativa és del tot insuficient i genera
situacions injustes entre les persones que poden teletreballar i
les que el seu que lloc de feina requereix presència obligatòria.
Cal donar suport a totes aquelles persones que s'han vist
obligades a suspendre el seu treball perquè compten amb la
seguretat jurídica i una cobertura laboral sense que això minvi
les seves condicions laborals i retributives. L'administració, per
tant, no pot permetre ni tolerar que siguin les famílies les que
assumeixin totes soles situacions en les quals hagin de triar
entre si anar a treballar o tenir cura dels seus fills.

A més, aquesta situació aprofundeix les desigualtats de
gènere, ja que per mor de l'escletxa salarial existent, al final
sempre acaben sent les dones les que demanen els permisos no
remunerats en tenir un salari més baix, generant un cercle
viciós que aprofundeix encara més l'escletxa salarial i la pèrdua
d'oportunitats laborals.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
incloure en el permís retribuït contemplat actualment a les
persones amb cura de menors, també els casos en què hagin de
fer quarantena obligatòria les persones menors d'edat no
contagiades. Així, per les hores no treballades es percebria un
subsidi, a càrrec de la Seguretat Social, proporcional a la
retribució que deixen de percebre. Aquest permís remunerat
hauria de distribuir-se en períodes iguals entre tots dos
progenitors i podria arribar a ser del 100% de la jornada per a
famílies monoparentals.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a incloure en el permís retribuït contemplat actualment a les
persones amb cura de persones en situació de dependència, que
hagin de fer quarantena obligatòria. Així, per les hores no
treballades es percebria un subsidi, a càrrec de la Seguretat
Social, proporcional a la retribució que deixen de percebre.

Palma, a 10 de desembre de 2021
El diputat

Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14349/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de desembre de 2021, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a igualtat d'oportunitats en el transport públic, per la
pregunta RGE núm. 14442/21, relativa a "okupació" il·legal a
les Illes Balears.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió de Salut per a la

Proposició no de llei RGE núm. 12105/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de desembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14335/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a mesures contra el
tabaquisme, es tramiti davant la Comissió de Salut.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

Proposició no de llei RGE núm. 9697/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de desembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14337/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, i, conformement amb els
articles 106 i 107 del Reglament de la cambra, acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a la dona i la nina en
la ciència, es tramiti pel procediment d'urgència.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-133.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-129.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-129.pdf#page=21
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Ordre de Publicació

D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears
(RGE núm. 14371/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de desembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14383/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 104 del Reglament de la cambra,
acorda que el termini de presentació d'esmenes al projecte
indicat finalitzi el proper dia 11 de febrer de 2022.

Palma, a 15 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Habilitació dels dies necessaris durant el període

comprès entre el dia 24 de desembre del 2021 i el dia 31 de
gener del 2022, per tal que es pugui dur a terme l’estudi, la
tramitació i l’aprovació, si pertoca, dels Projectes de llei
RGE núm. 5834/21, d’educació de les Illes Balears, i 
9509/21, de consells insulars. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12938/21, presentat per 18 diputats del Grup Parlamentari
Socialista, i, conformement amb l’establert a l’article 103.2 del
Reglament de la cambra i a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i atès l’acord adoptat pel Ple
del Parlament en sessió de dia 14 de desembre d'enguany,
acorda d'habilitar els dies necessaris per a la celebració de
sessions extraordinàries entre el dia 24 de desembre del 2021
i el dia 31 de gener del 2022, per tal que es puguin dur a terme
l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si pertoca, dels projectes de
llei esmentats a l’enunciat.

Palma, a 17 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Fixació de termini per a l'estudi del Projecte de llei de

polítiques de joventut (RGE núm. 14371/21) per part de la
Comissió General de Consells Insulars de composició
paritària Parlament-Consells Insulars. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de desembre de 2021, acordà de trametre el projecte
esmentat a la Comissió General de Consells Insulars de
composició paritària Parlament-Consells Insulars,
conformement amb l'article 8.1.d) del Reglament de la dita
comissió, per tal que, si escau, s'hi pugui posicionar mitjançant
un acord de caràcter no vinculant.

Per tal de poder dur a terme aquest procediment, si s'escau,
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 17 de desembre de 2021,
acorda de fixar un termini que finalitzarà el proper dia 4 de
febrer de 2022.

Palma, a 17 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Onzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les

circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que suposen
l’aplicació de les mesures previstes en el títol V bis. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 17 de desembre de 2021 (en la qual
es trobava formalment constituïda la Mesa), adopten, per
unanimitat, l’acord següent:

Onzena pròrroga de la Declaració de l’existència de les
circumstàncies excepcionals previstes a l’article 122bis

del Reglament del Parlament de les Illes Balears 
que suposen l’aplicació de les mesures previstes 

en el títol V bis

Ateses les circumstàncies actuals de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma
i l’aprovació de la Reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del president, declara, per unanimitat dels membres
presents, que es continuen produint circumstàncies d’àmbit
general de caràcter greu i extraordinari que podien impedir la
participació presencial dels diputats i les diputades que integren
els òrgans del Parlament com la restricció de la mobilitat
causada per l’aïllament personal i la quarantena a causa de la
COVID-19, i, en conseqüència, que en són d’aplicació les
mesures excepcionals contingudes al Títol V bis del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 122 septies.1, les mesures tenen una
durada màxima de quinze dies naturals.

En conseqüència, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears acorden la declaració de
l’existència de les circumstàncies excepcionals previstes a
l’article 122bis del Reglament del Parlament de les Illes
Balears  que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el
Títol V bis.

Aquest acord, que constitueix l'onzena pròrroga, produeix
efectes immediats i les mesures que s’hi contenen es
prorroguen fins al proper dia 31 de desembre de 2021. 

Igualment, s'acorda que el president de la cambra queda
facultat per estendre les mesures que es contenen en aquesta
pròrroga, amb la finalitat de possibilitar l'activitat parlamentària
extraordinària prevista per al mes de gener d''enguany, en el
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qual cas en retrà comptes a la Mesa i a la Junta de Portaveus,
a les primeres sessions que se celebrin. 

Palma, a 17 de desembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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