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Al·legacions de Joventuts Socialistes de les Illes Balears a 
l’Avantprojecte de Llei de polítiques per a la joventut de les 

Illes Balears 
 
Com a organització política juvenil, des de Joventuts Socialistes de les Illes Balears hem 
volgut i voldrem participar activament en el procés de modificació de la normativa 
autonòmica en matèria de polítiques de joventut. A més de les aportacions fetes al si 
del Consell de la Joventut de les Illes Balears, presentam aquestes al·legacions al procés 
d’exposició pública de l’avantprojecte de llei amb l’objectiu de nodrir-lo el màxim 
possible per tal d’aconseguir un marc normatiu més útil pel jovent de les nostres illes, 
per les seves entitats, i pels professionals en matèria de joventut.  
 
Al següent quadre hem recollit una sèrie d’esmenes d’addició i modificació al text 
proposat. Emperò, a més d’això, al llarg de l’estudi de la llei hem trobat una sèrie de 
conceptes poc definits o indeterminats que relacionam a continuació per una eventual 
clarificació com a “definicions” dins la llei o per desenvolupament reglamentari 
posterior. Alguns dels conceptes que trobam calen clarificar són: 
 

• Article 50. Grup de joves. 
o Ens genera molts dubtes la seva naturalesa jurídica. Podem entendre la 

seva utilitat i realitat, però hi ha incertesa pel que fa a la seva relació amb 
la resta d’entitats que sí han de transitar un procés burocràtic de 
constitució: s’han d’inscriure a qualque cens? Poden rebre subvencions 
en igualtat de condicions que les entitats? 
 

• Article 60.2. Educació en la participació. 
o Ex. Grup d’alumnat actiu. 
o Ex. Fòrum joves 

 
Propostes específiques a l’articulat de l’avantprojecte de llei 
 

Títol 
 
“Llei de polítiques per a la joventut de les Illes 
Balears” 

Proposta: 
 
“Llei de polítiques de joventut de les Illes 
Balears”. 
Motivació: 
 
El jovent és un agent actiu implicat a les 
polítiques transversals dutes a terme per les 
administracions: dirigides a elles o no (polítiques 
de joventut). Si formulam “polítiques per a la 
joventut”, tractam la joventut d’agent passiu.  
 
 
 



 
 
 
 

 

Article 1.2. Objecte i finalitat 
 
“1.2. És també objecte d'aquesta  regular i 
ordenar un sistema de serveis per a la joventut 
que doni resposta a les necessitats de les 
persones joves, tot potenciant-ne l'autonomia 
i la qualitat de vida, en condicions d’igualtat 
entre dones i homes”. 
 

Proposta: 
 
“1.2. És també objecte d'aquesta  regular i 
ordenar un sistema de serveis per a la joventut 
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” 
 
Motivació: 
 
Entenem essencial incorporar el concepte 
“emancipació” com a element i pedra angular de 
les polítiques de joventut. Incorporar-ho a 
l’objecte de la Llei li dona el tractament de 
principi/objectiu que enuncia i dirigeix tota 
l’activitat política i administrativa de les 
institucions pel que fa al jovent. 
 

Article 2.a) Definicions i  
Article 3.1 Àmbit d’aplicació 
 
“2.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.” 
 
“3.1. Aquesta llei és d’aplicació als joves 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, s’estimi necessari.” 
 
 

Proposta: 
 
“2.a). Per joventut, el col·lectiu social divers i 
heterogeni que viu una etapa vital plena 
compresa entre els 14 i els 30 anys 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.” 
 
“3.1. Aquesta llei és d’aplicació als joves i a les 
joves que resideixin o es trobin a les Illes Balears, 
amb edats compreses entre els 14 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, s’estimi necessari.” 
 
Motivació: 
 
La proposta afecta dues disposicions de la Llei. 
L’aspecte essencial és plantejar l’extensió de 
l’àmbit d’aplicació de la llei, de forma genèrica 
dels 16 als 14 anys. Tenint en compte que, per 
exemple, l’edat mínima per poder participar en el 
Consell de la Joventut de les Illes Balears ve 
establerta als 14 anys, no acabam d’entendre la 



 
 
 
 

 

motivació d’aquesta restricció de l’edat (deixant 
fora, en general, els anys compresos entre els 14 i 
16). 
 
A més, a l’exposició de motius trobam una 
reflexió (del tot encertada baix el nostre parer) 
respecte a la separació de la llei de polítiques de 
joventut i la de lleure: “La raó és que les 
polítiques per a la joventut, atesa la seva 
importància en el desenvolupament de la 
capacitat de les persones joves per formar-se com 
a ciutadania activa, requereixen un tracte 
diferenciat de les polítiques destinades a afavorir 
el lleure educatiu, en el qual hi participen 
majoritàriament infants de menys de 14 anys”. 
Com dèiem, estem absolutament d’acord amb 
aquesta afirmació. Però d’aquesta mateixa es 
deriva la necessitat de no excloure de l’àmbit 
d’aplicació de la present llei els 14 i 15 anys del 
jovent.  
 
En aquest mateix sentit, i deixant de banda el 
raonament numèric de l’edat, trobam necessari 
que a les definicions de “joventut” de l’article 2.a) 
s’inclogui la delimitació d’edat, així com el 
corresponent al 3.1. 
 
La llei de la Joventut valenciana ha donat passes 
en aquest sentit.  
 

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: 
 

Proposta: 
 
Afegir dos nous apartats: 
 
e) Dret a la formació i a l'accés a la cultura i la 
ciència. 
f) Dret a comptar amb un medi ambient d'igual o 
millor qualitat que el de les generacions 
passades. 



 
 
 
 

 

a) Dret a ser considerats un col·lectiu amb 
necessitats i i demandes específiques, 
susceptibles d'actuacions especialment 
dissenyades per a ells o, en tot cas, tenint-los 
en compte; i a participar en l'elaboració de les 
polítiques que els afecten. 
b) Dret a ser destinataris 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 diferents 
administracions públiques. 
d) Dret a la participació democràtica i al ple 
exercici de la ciutadania activa. 
 

Motivació: 
 
La formació és element clau de la política juvenil i 
eina per assolir una emancipació plena. El medi 
ambient com a garantia d’unes condicions 
sostenibles de l’entorn, sense oblidar la lluita 
mediambiental que els darrers anys han 
empoderat els i les joves.  
 
A més, al Capítol II de la llei, Àmbits prioritaris de 
les polítiques de la Joventut, recull aquests dos 
elements: arts. 37.a) i 38.g). Per la seva 
importància estratègica, trobam important 
introduir-los als drets de l’article 5.  

Article 25. Composició (Consell 
Interdepartamental). 
 
1. La Comissió interdepartamental de 
polítiques per a la joventut té la composició 
següent: 
 
c) Les vocalies estan integrades pel director de 
l'IBJOVE, una persona representant de les 
conselleries de l'Administració autonòmica 
que s’estableixen per reglament, amb rang 
mínim de director/a general; i una persona 
representant del Consell de la Joventut de les 
Illes Balears. 
 

Proposta: 
 
Art. 25.1 
 
1. La Comissió interdepartamental de polítiques 
per a la joventut té la composició següent: 
 
c) Les vocalies estan integrades pel director de 
l'IBJOVE, una persona representant de les 
conselleries de l'Administració autonòmica que 
s’estableixen per reglament, amb rang mínim de 
director/a general; dues persones representants 
del Consell de la Joventut de les Illes Balears. 
 
Motivació: 
 
La realitat de les persones que formen part del 
Consell de la Joventut de les Illes Balears és clara: 
joves que vocacionalment dediquen part del seu 
temps al projecte, però que la realitat a l’àmbit 
de la seva formació i ocupació fa que el temps 
dedicat al CJIB pugui ser limitat. Ens sembla 
raonable que a la comissió interdepartamental 
puguin assistir dues persones representants, les 
quals es puguin repartir la càrrega de treball i/o 
assegurar la presència del CJIB en aquest òrgan si 
una d’elles no pot ser present.  
 



 
 
 
 

 

Article 31. Principis rectors 
 
j) Interseccionalitat. Les polítiques per a la 
joventut s'han d'abordar tenint en compte la 
interacció entre els diferents eixos de 
desigualtat existents, com ara els derivats del 
gènere, l’origen, la llengua, la classe social o la 
sexualitat, entre d’altres. 
 

Proposta: 
 
j) Interseccionalitat. Les polítiques per a la 
joventut s'han d'abordar tenint en compte la 
interacció entre els diferents eixos de desigualtat 
existents, com ara els derivats del gènere, 
l’origen, la llengua, la classe social ,la sexualitat o 
la diversitat ètnica entre d’altres. 
 
Motivació: 
 
La diversitat ètnic-racial és un element 
d’interseccionalitat essencial en l’elaboració i 
desenvolupament de les polítiques de joventut.  
 

Article 32. Contingut de les polítiques de 
joventut 
 
g) Desenvolupar polítiques públiques de 
joventut amb perspectiva de gènere per 
promoure la igualtat real entre les persones 
joves des de la coresponsabilitat 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 i la infantil, 
i les LGTBIfòbiques incloent l'assetjament i el 
ciberassetjament sexual.  
 
[+ nou apartat] 

Proposta: (dues propostes) 
 
Primer.  
 
g) Desenvolupar polítiques públiques de joventut 
amb perspectiva de gènere per promoure la 
igualtat real entre les persones joves des de la 
coresponsabilitat 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 l'assetjament 
i el ciberassetjament sexual.  
 
Segon. 
 
[Nou apartat]. "Lluitar contra el racisme i la 
xenofòbia, fent valdre la diversitat ètnica d'un 
món cosmopolita, i afavorir la inclusió social dels 
col·lectius que es veuen afectats per aquests 
tipus de discriminació". 
Motivació: 
 
Reiteram la importància d’incloure l’element 
antiracista i la diversitat ètnica. 
 
 
 



 
 
 
 

 

Article 36. Salut i vida saludable 
 
e) Promoure l’estil de vida saludable entre les 
persones joves, a partir d’incentivar la 
mobilitat activa i, especialment, fomentant 
l’activitat física per a la salut. 
 
[+ nous apartats] 
 

Proposta: (4 propostes) 
 
e) Promoure l’estil de vida saludable entre les 
persones joves, a partir d’incentivar la mobilitat 
activa i, especialment, fomentant l’activitat física 
per a la salut, així com una alimentació 
saludable. 
 
[nou apartat]. "Garantir, promoure i protegir la 
salut sexual, així com els drets sexuals i 
reproductius en l'àmbit de les persones joves." 
 
[nou apartat]. Impulsar accions concretes per a 
la prevenció del suïcidi juvenil com una de les 
principals causes de mortalitat juvenil. 
 
[nou apartat]. Impulsar accions per a la 
prevenció i formació de les addiccions en tots els 
seus vessants. 
 
 
Motivació: 
 
Trobam important introduir diversos elements 
dins l’apartat de salut i vida saludable que posin 
de relleu la realitat que viu el jovent de les Illes 
Balears. En particular: la salut sexual, les 
addiccions i la prevenció del suïcidi.  
 

Article 58. Foment de l’associacionisme 
juvenil 
 
[+ nou apartat] 

Proposta: 
 
[nou apartat]. El foment de l’associacionisme 
suposarà l’acompanyament jurídic en tots els 
processos administratius de les entitats. 
 
Motivació: 
 
El foment de l’associacionisme ha d’anar de la mà 
d’un ACOMPANYAMENT en “burocràtic” en tots 
els processos administratius. Parlam de la 
constitució d’entitats o de la demanda de 
subvencions.  

Article 62. Finalitats i funcions 
 
[2 nous apartat] 

Proposta: (2 propostes) 
 
[nou apartat] (Finalitats). Salvaguardar i 
recuperar el fons documental, sonor, audiovisual 



 
 
 
 

 

i hemerogràfic del Consell de la Joventut de les 
Illes Balears per a la seva consulta pels 
investigadors i investigadores, així com el 
foment de la salvaguarda del patrimoni 
documental de les entitats. 
 
[nou apartat] (funcions). Representar el Consell 
de la Joventut de les Illes Balears al Consell de la 
Joventut d’Espanya.  
 

Article 78. Consell de la Joventut Local. 
Iniciativa 
 
78.2. 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 74 o, si 
s'escau, per persones amb voluntat 
participativa, d’acord amb l'apartat 6 de 
l'article 79.  
 
Així mateix, en tot cas, s'ha de convidar 
preceptivament a totes les entitats juvenils o 
persones joves del municipi a formar-hi part.  
 
 

Proposta de modificació: 
 
78.2. En els municipis de més de 20.000 
habitants, els consells de la joventut local 
podran adoptar la forma jurídica més idònia 
d’acord amb el procediment contemplat a 
l’article 75, dels consells de la joventut insulars. 
 
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 74 o, si s'escau, per 
persones amb voluntat participativa, d’acord amb 
l'apartat 6 de l'article 79.  
 
Així mateix, en tot cas, s'ha de convidar 
preceptivament a totes les entitats juvenils o 
persones joves del municipi a formar-hi part.  
Motivació: 
 
Almenys a municipis d’una població considerable 
(més de 20.000 habitants) la figura de corporació 
pública de base privada hauria de ser l’opció 
predeterminada. Sense imposar, deixant l’opció 
d’una figura jurídica privada si les entitats així ho 
decideixen.  

Article 88. Carteres de serveis juvenils 
d’àmbit insular i local 
 
88.1. Els consells insulars han d’establir per 
reglament les seves carteres de serveis 
juvenils, el contingut de les quals ha de ser 
complementari i addicional del de la cartera 
bàsica que aprovi el Govern de les Illes Balears.  
 

Proposta de modificació:  
 
88.1. Els consells insulars han d’establir per 
reglament les seves carteres de serveis juvenils, el 
contingut de les quals ha de ser complementari i 
addicional del de la cartera bàsica que aprovi el 
Govern de les Illes Balears.  
En tot cas, l'elaboració de la cartera insular 
bàsica de serveis juvenils ha de comptar amb la 



 
 
 
 

 

participació de la societat civil d'acord amb el 
que estableix aquesta llei, especialment, del 
Consell de la Joventut d'àmbit insular. 

Motivació: 
 
Garantir la participació en l’elaboració de les 
carteres de serveis insulars, en especial del 
Consell de la Joventut d’aquell àmbit. En 
consonància a l’establert a l’article 87.3. 
 

Article 96. Els equipaments juvenils. Definició 
 
96.2. Entre els equipaments juvenils sense 
allotjament es troben els casals de joves o els 
espais joves. Entre els equipaments juvenils 
amb allotjament es troben les residències 
juvenils, que són aquelles instal·lacions al 
servei d’aquells joves que, per raons d’estudi o 
de feina, es veuen obligats a allotjar-se fora del 
domicili familiar almenys un trimestre. Les 
residències juvenils poden ser impulsades, 
també, per persones físiques o jurídiques 
privades.  
 

Proposta de modificació: 
 
96.2. Entre els equipaments juvenils podem 
trobar els que tenen allotjament i els que 
manquen d'aquest. D'entre els primers es troben 
les residències juvenils, que són aquelles 
instal·lacions al servei d'aquells joves que, per 
raons d'estudi o de feina, es veuen obligats a 
allotjar-se fora del domicili familiar almenys un 
trimestre. Mentre que d'entre els últims, és a 
dir, els que manquen d'allotjament, es troben, 
entre d'altres, els casals de joves o els espais 
joves. Les residències juvenils poden ser 
impulsades, també, per persones físiques o 
jurídiques privades. 
 
Motivació: 
 
Proposta per clarificar. 

 




