
 

 

 

Resolució sobre el Consell de la Joventut de les Illes Balears 

 

La Constitució Espanyola proclama a l’article 48 que “els poders públics promouran 

les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament 

polític, social, econòmic i cultural”. Aquest precepte va ser desenvolupat per la Llei 

17/1983, de 16 de novembre, del Consell de la Joventut d'Espanya, i a nivell 

autonòmic a les Illes Balears es va crear el Consell de la Joventut de les Illes Balears 

mitjançant la Llei 2/1985, de 28 de març, com a entitat de dret públic amb personalitat 

jurídica pròpia, com a via de lliure adhesió per propiciar la participació de la joventut 

en el desenvolupament social, polític i econòmic de la nostra comunitat autònoma. 

 

El Consell de la Joventut de les Illes Balears fou suprimit pel Govern de José Ramón 

Bauzá per motius ideològics l’any 2012 i recuperat pel govern progressista de 

Francina Armengol al Decret 63/2016, de creació del Consell de la Joventut de les 

Illes Balears, el 21 d’octubre de l’any 2016.   

 

La pèrdua preocupant del pes demogràfic del jovent, així com la realitat de greu risc 

d'exclusió social que afecta a tantes persones joves, converteix en urgent la necessitat 

d’un impuls polític que permeti ampliar els marcs de participació social, i en particular, 

de participació al Consell de la Joventut de les Illes Balears com a institució referent i 

cohesionada del teixit associatiu juvenil. 

 

Des de Joventuts Socialistes creiem fermament que el teixit associatiu és essencial 

per a un diàleg civil útil, que inclogui a la ciutadania activa en els processos de 

codecisió i cogestió de les polítiques públiques. La societat civil organitzada pels i les 

joves ha de jugar un paper decisiu, lliure i eficaç en les polítiques transversals de 

joventut a tots els nivells. 

 

I els consells de joventut resulten imprescindibles per fer realitat aquesta tasca. 

Imprescindibles per a combatre l'apatia institucional i l'allunyament manifest entre la 

joventut i la participació en els assumptes públics. És necessari establir canals de 

lliure adhesió, amb autonomia real, que permetin adquirir a la joventut les 

competències necessàries per a l'exercici de la democràcia des d'espais propis.  

 

Amb el mateix esperit de les diverses reformes realitzades, i escoltant les 

reivindicacions de l’actual Consell de la Joventut, és necessari donar resposta a les 

legítimes reclamacions de l’òrgan: flexibilitzar l’afiliació a l’òrgan, dotar-lo de major 

autonomia amb una figura jurídica adequada que garantitzi el seu normal 

funcionament i blindar el Consell de la Joventut a través d’una norma amb rang de 

llei. 

 

 



 

 

Per tot això, el Consell Polític del PSIB-PSOE, 

 

1. Manifesta el seu reconeixement i suport a la tasca del Consell de la Joventut 

de les Illes Balears com a interlocutor necessari en totes les polítiques que 

afectin de manera transversal al jovent de les Illes Balears. 

 

2. Traslladar als nostres companys representants al Govern de les Illes Balears i 

al Parlament de les Illes Balears la necessitat d’impulsar una llei, d’acord amb 

el Consell de la Joventut de les Illes Balears, que permeti consolidar l’òrgan i 

que el doti d’una personalitat jurídica pròpia que garantís el seu normal 

funcionament. S’aprova per assentiment. 

 

 


