
 

 

 

 
 

LA PROPOSTA PROGRAMÀTICA DE JSIB EN LA CONFERÈNCIA POLÍTICA DEL 

PSIB-PSOE 2019 

 

Els darrers quatre anys Joventuts Socialistes de les Illes Balears ha col·laborat amb el 

PSIB-PSOE en la implantació de mesures i iniciatives a favor dels i les joves de Balears 

dutes a terme després a les diferents institucions on governam els i les socialistes, i 

especialment al Govern de les Illes Balears. Fites i objectius que per nosaltres han estat 

importants, de les que podem destacar-ne dues: la reducció de taxes universitàries i les 

ajudes a l’habitatge. 

 

Durant tot el 2018 JSIB ha treballat en l’elaboració d’una proposta programàtica per a les 

eleccions autonòmiques d’aquest any. Es tracta d’una proposta programàtica amb la 

mirada posada als i les joves de les nostres illes, des d’un marc ideològic d’esquerres, 

centrada en l’objectiu bàsic d’avançar cap a la igualtat d’oportunitats per al jovent de 

Balears. Així, el document es centra en aspectes clau per a aquest sector de població 

com pot ser l’habitatge, i en la necessitat de seguir aplicant polítiques públiques 

intervencionistes al sector immobiliari per tal de que les persones amb menys recursos 

puguin accedir a un sostre, en l’educació i la universitat, amb l’objectiu de continuar 

dotant-la de bon finançament i fer-la més inclusiva, o en l’aposta per major i millor oferta 

transport públic. En definitiva, volem continuar millorant i profunditzant en les polítiques 

ja encetades durant aquesta legislatura.  

 

En l’elaboració d’aquesta proposta programàtica varen participar nombroses 

associacions i entitats juvenils, a més de la militància de JSIB. El document es va debatre 

i aprovar a la Conferència Política que varem celebrar el dia 1 de desembre a la seu 

d’UGT. Després va ser ratificat pel Comitè Nacional de Joventuts Socialistes de les Illes 

Balears.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comencem l’any 2019 amb la celebració del primer Consell Polític del PSIB-PSOE, 

donant el tret de sortida als últims 5 mesos abans de les eleccions autonòmiques del 26 

de maig. Eleccions a les quals hem d’explicar quines són els objectius del PSIB-PSOE 

per poder seguir governant 4 anys més i poder seguir ampliant les polítiques socialistes 

que hem estat duent a terme aquets últims 4 anys.  

 

Avui convocam la Conferència Política del PSIB-PSOE, que definirà el nostre projecte 

polític per als propers quatre anys i, com no pot ser d’una altra manera, amb l’objectiu de 

col·laborar amb el partit i enriquir el projecte socialista, JSIB vol ser part activa d’aquesta 

Conferència Política i en l’elaboració del document de la mateixa. 

 

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

 

▪ Debatre i tenir en compte la proposta programàtica de Joventuts Socialistes de les 

Illes Balears en la elaboració i debat del document de la Conferència Política del 

PSIB-PSOE 2019.  

 

▪ Que JSIB sigui part activa en totes les fases d’elaboració i debat del document de 

la Conferència Política del PSIB-PSOE, especialment en tots aquells assumptes 

que tenguin relació amb les polítiques cap als i les joves de les Illes Balears. 

 


