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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

11894 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

L’article 16 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, relatiu als drets socials,
estableix que les administracions públiques han d’articular polítiques que garanteixin la participació de la joventut en el desenvolupament
polític, social, econòmic i cultural.

La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, aprofundeix en aquesta idea quan disposa, en l’article 2, que les polítiques de
joventut han d’afavorir la participació activa del jovent en la societat i fomentar l’associacionisme juvenil. L’article 59 defineix com a formes
organitzades de participació juvenil, entre d’altres, el Consell de la Joventut de les Illes Balears i els consells de la joventut d’àmbit insular i
municipal, i fa remissions contínues a l’obligatorietat de disposar de la participació d’aquests òrgans en l’elaboració de les polítiques
destinades a aquest col·lectiu.

Durant vint-i-set anys, l’organisme encarregat de canalitzar aquesta participació va ser el Consell de la Joventut de les Illes Balears, creat
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 comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual
va ser modificada, a proposta del mateix Consell de la Joventut, per la Llei 6/1986, de 4 de juny, i desenvolupada pel Decret 113/1998, de 18
de desembre, pel qual es despleguen i complementen determinats preceptes de la Llei creadora del Consell de la Joventut, i per l’Ordre de la
Conselleria de Governació de 20 d’octubre de 1994 per la qual s’aprova el Reglament del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

El Consell de la Joventut, com a persona jurídica, i les normes reguladores d’aquest Consell es van extingir i derogar, respectivament, a
través de la disposició addicional segona i la disposició derogatòria única del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el
Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir
l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat. El Decret llei 10/2012 va derogar també l’article 64 de la Llei 10/2006, de 26 de
juliol, que establia que el Consell de la Joventut s’havia de regular per la seva pròpia llei i que regulava les disposicions generals sobre els
consells de la joventut d’àmbit insular i local.

Transcorreguts aquests anys sense un òrgan específic de participació juvenil en l’àmbit de les Illes Balears, es considera necessari reprendre
el Consell de la Joventut, per tornar a donar veu a les persones joves en el desenvolupament de les polítiques públiques en aquesta matèria, si
bé amb una altra forma jurídica, la de l’òrgan col·legiat adscrit a l’Administració de la Comunitat d’Autònoma —dels prevists en el capítol II,
secció 3a, del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el capítol V del títol II de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears—, però sense participar en
l’estructura orgànica i jeràrquica, atesa la seva naturalesa d’òrgan consultiu —de conformitat amb l’article 7 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic—, amb la qual cosa es garanteixen la seva autonomia i independència.

D’acord amb això, mitjançant un acord de Consell de Govern de 28 d’agost de 2015 es va instar la consellera de Transparència, Cultura i
Esports a iniciar els tràmits necessaris per crear el Consell de la Joventut de les Illes Balears com a màxim òrgan de canalització de la
participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears, mitjançant l’elaboració del projecte
de decret corresponent.

En compliment d’aquest mandat, la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports ha optat per regular en el mateix decret la creació, la
regulació i el funcionament del Consell de la Joventut de les Illes Balears, així com els principis generals aplicables als consells de la joventut
insulars i locals, tenint en compte, d’una banda, els principis de bona regulació establerts en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, de l’altra, la facultat que l’Estatut atorga al Govern per dictar els
principis generals en les competències que els consells insulars tenen com a pròpies (article 58.3), com és el cas de les referents a joventut
(article 70, apartat 16), i de conformitat amb el que estableix 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. Atesa aquesta nova regulació, a través d’aquest Decret es deroga també de
manera expressa el Decret 26/1988, de 24 de març, pel qual es regula la constitució dels consells locals i insulars de joventut.

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, 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, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer, a través de
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l’article 2.10  atorga a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports les competències relatives a la promoció de les activitats juvenils, d
participació i associacions juvenils i coordinació de polítiques de joventut.

Per tot això, a proposta de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, oïts els consells insulars i les entitats juvenils en els tràmits de
participació i d’informació pública, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 21
d’octubre de 2016,

DECRET

Títol preliminar

Article 1
Objecte

1.  Aquest Decret té per objecte crear i reconèixer el Consell de la Joventut de les Illes Balears com a màxim òrgan de canalització de la
participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears i aprovar-ne les normes bàsiques
d’organització i funcionament.

2.  Així mateix, aquest Decret estableix els principis generals que han de regir la creació i el funcionament dels consells de joventut insulars i
locals, els quals poden ser complementats pels consells insulars a través dels reglaments específics que s’aprovin per als seus territoris
respectius.

Títol I
Del Consell de la Joventut de les Illes Balears

Capítol I
Disposicions generals

Article 2
Naturalesa i adscripció

1.  El Consell de la Joventut de les Illes Balears es configura com un òrgan col·legiat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears de participació, representació i consulta en el desenvolupament de les polítiques en matèria de joventut, que actua amb
autonomia i independència en el compliment de les seves finalitats.

2.  El Consell de la Joventut de les Illes Balears s’adscriu inicialment a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, o a la conselleria
competent en matèria de joventut, però no s’integra en l’estructura orgànica ni jeràrquica d’aquesta, d’acord amb l’article 7 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

3.  El Consell de la Joventut de les Illes Balears pot fer servir la denominació simplificada CJIB per identificar-se, com a sigla o acrònim.

4.  El Consell de la Joventut es regeix per aquest Decret i pel reglament de funcionament intern, el qual ha de ser elaborat pel CJIB, aprovat
pel Ple i publicat en el . Així mateix, s’ha de regir pel que s’estableix en el capítol II, secció 3a, del títolButlletí Oficial de les Illes Balears
preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el capítol V del títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 3
Funcions

Les funcions del Consell de la Joventut de les Illes Balears —d’ara endavant, CJIB— són les següents:

a.  Representar la joventut de les Illes Balears davant les administracions públiques de les Illes Balears, així com en l’òrgan de
participació juvenil corresponent en l’àmbit nacional i en altres organismes d’àmbit estatal, europeu i internacional dels quals pugui
ser membre.
b.  Establir relacions de cooperació i col·laboració amb altres òrgans de participació juvenils autonòmics i locals.
c.  Facilitar la comunicació amb els organismes equivalents de les comunitats autònomes i, de manera especial, amb les que tenguin a
tot el seu territori o en part la llengua catalana com a pròpia.
d.  Promoure la relació i l’intercanvi entre les organitzacions juvenils dels diferents ens territorials de les Illes Balears, i,
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especialment, la relació amb i entre els consells insulars de joventut.
e.  Emetre els informes que afectin la joventut que li demani el Govern de les Illes Balears o altres administracions públiques.
f.  Informar sobre els projectes de disposicions normatives promogudes pel Govern de les Illes Balears que versin sobre les matèries
per a la regulació de les quals la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i la resta de la normativa vigent demana
expressament la participació d’aquest òrgan.
g.  Elevar propostes d’actuació al Govern de les Illes Balears i a altres administracions públiques i institucions.
h.  Defensar els interessos de les persones joves i presentar davant els organismes públics i privats corresponents les mesures
tendents a fer efectius els interessos que corresponen a la joventut.
i.   Promoure i defensar l’associacionisme juvenil a les Illes Balears.
j.   Impulsar la participació activa i dinàmica de les persones joves.
k.  Fomentar entre les persones joves la igualtat entre homes i dones i la no discriminació per raó de sexe.
l.  Promoure la creació d’espais i de comissions de treball en relació a assumptes d’especial interès per a les persones joves.
m.  Qualsevol altra funció que s’estableixi en la normativa vigent.

 

Capítol II
Composició del CJIB

Article 4
Membres

1.  Membres de ple dret

Poden ser membres de ple dret del CJIB les entitats següents:

a.  Les associacions de joves constituïdes legalment i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut que compleixin els requisits següents:

Que estiguin formades majoritàriament per joves en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, ambdues incloses.
Que no tenguin ànim de lucre.
Que actuïn al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Que estiguin inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears o que, estant inscrites en el Registre Nacional
d’Associacions, tenguin la seu o una delegació permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears; o que, segons la seva
tipologia, estiguin inscrites en el registre corresponent.
Que tenguin implantació, com a mínim, en una illa i que acreditin un nombre mínim de deu socis o afiliats.

b.  Les seccions juvenils d’associacions de qualsevol àmbit que tenguin òrgans de representació i de decisió propis i independència
plena per als assumptes juvenils, i que com a tals figuren en els estatuts de les associacions respectives, o que sigui delegada
expressament per aquestes la representació en matèria juvenil a la secció o equivalent, mitjançant un acord dels seus òrgans de
govern, i que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

c.  Les federacions d’associacions legalment constituïdes i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut que estiguin formades per un mínim de tres associacions de joves que compleixin tots els
requisits que estableix la lletra d’aquest apartat 1. En aquest cas, cap de les associacions no pot designar representants a títola 
individual en el CJIB.

d.  Les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense ànim de lucre, que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars
d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut i que prestin serveis anualment a més de vint joves, com a mínim.

e.  Els consells de la joventut insulars.

f.  Els consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal.

2.  Membres observadors

Poden ser membres observadors del CJIB les agrupacions sense personalitat jurídica, els moviments, els col·lectius o les persones que, sense
complir els requisits per ser-ne membres de ple dret, es consideri d’especial interès que participin, amb veu però sense vot, en els òrgans i
espais de treball del CJIB. La incorporació d’aquestes persones o col·lectius en els òrgans del CJIB requereix l’autorització prèvia del Ple. El
reglament de funcionament intern del CJIB pot determinar que aquestes persones o aquests col·lectius siguin membres de ple dret, si
compleixen els requisits de permanència en el temps i de representativitat que s’estableixin, amb l’autorització prèvia del Ple.
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3.  Mitjançant una resolució del director general d’Esports i Joventut o de la persona competent en matèria de joventut, que s’ha de publicar
en el , s’han de designar les entitats membres del CJIB i el nombre de representants que els pertoca, aixíButlletí Oficial de les Illes Balears
com la pèrdua d’aquesta condició, quan s’escaigui.

4.  La pèrdua de la condició de membre del CJIB es produeix per alguna de les causes següents:

a.  La dissolució de l’entitat.
b.  L’acord de l’entitat, lliurement adoptat a l’efecte.
c.  La conductes o actuacions contràries als principis o objectius del CJIB, així com a la normativa d’aplicació, valorades per una
majoria de dos terços del Ple.
d.  La pèrdua sobrevinguda de qualsevol de les condicions o dels requisits que han de complir les entitats per ser membres del
Consell.
e.  La no assistència de les persones representants al Ple del CJIB durant dos anys consecutius.

Article 5
Representants

1.  Cadascuna de les entitats i grups esmentats en l’article anterior han de designar les persones que els han de representar en els òrgans del
CJIB. Per tenir la condició de representant, cal complir els requisits següents:

a.  Ser resident a les Illes Balears i tenir la condició política d’illenc, és a dir, ser espanyol amb veïnatge administratiu a qualsevol
dels municipis de les Illes Balears.
b.  No estar inhabilitat o incapacitat legalment mitjançant una sentència judicial ferma.
c.  Tenir 18 anys complerts i no haver-ne fet 31.
d.  Estar afiliat a l’entitat membre o ser representant del col·lectiu. En el cas dels consells de la joventut insulars i locals, ser designat
per aquests òrgans.

2.  Les persones representants perden aquesta condició quan deixen de complir els requisits establerts en l’apartat anterior, per renúncia
expressa, per decisió expressa de l’entitat de la qual són membres o per altres causes previstes en el reglament de funcionament intern.

3.  Cap persona no pot representar en els òrgans del CJIB més d’una de les entitats o grups que en són membres.

 

Capítol III
Organització del CJIB

Article 6
Organització

1.  Són òrgans col·legiats:

a.  El Ple
b.  La Comissió Permanent

2.  Són òrgans unipersonals:

a.  La presidència
b.  Les vicepresidències
c.  La secretaria

3.  El CJIB ha de vetlar perquè hi hagi una presència equilibrada d’homes i dones en els seus òrgans, sempre que això sigui possible.

Secció primera
Ple del CJIB

Article 7
Naturalesa i composició del Ple

1.  El Ple és el màxim òrgan de representació i decisió del CJIB.
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2.  El Ple està integrat per la totalitat de les persones que són representants dels membres de ple dret, que tenen veu i vot, i pels membres
observadors, que tenen veu, però no vot, amb la proporció que estableixi el reglament de funcionament intern, amb un mínim d’una i un
màxim de dues persones representants per entitat membre, tret dels consells de la joventut insulars, que tenen assignades dues persones
representants cada un.

3.  El mandat de les persones representants del Ple del Consell de la Joventut de les Illes Balears acaba quan finalitza la sessió per a la qual
han estat designades per l’entitat corresponent.

4.  El Ple s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, com a mínim dues vegades l’any i, amb caràcter extraordinari, en els termes que s’estableixin
en el reglament de funcionament intern.

Article 8
Funcions del Ple

Corresponen al Ple del CJIB les funcions següents:

a.  Aprovar les línies generals d’actuació i la planificació anual del CJIB.
b.  Aprovar la memòria de gestió de la Comissió Permanent.
c.  Conèixer la gestió i l’estat de comptes.
d.  Aprovar la proposta de pressupost del CJIB i el balanç econòmic anual.
e.  Aprovar el reglament de funcionament intern del CJIB i presentar-lo a la consellera de Transparència, Cultura i Esports perquè
n’ordeni la publicació en el BOIB, com també les seves modificacions.
f.  Elegir els membres de la Comissió Permanent.
g.  Autoritzar la incorporació dels col·lectius o de les persones a què fa referència l’apartat segon de l’article 4 com a membres
observadors i la conversió d’aquests en membres de ple dret, d’acord amb el que s’estableixi en el reglament de funcionament intern.
h.  Elegir les persones representants del CJIB en els òrgans l’actuació dels quals incideixi en la joventut.
i.  Acordar la creació de comissions de treball.
j.  Resoldre els procediments de pèrdua de la condició de membre del CJIB.
k.  Aprovar la incorporació del CJIB a altres organismes i institucions relacionats amb la joventut.
l.  Les altres que li atribueixin el reglament de funcionament intern i la resta de la normativa aplicable.

 

Secció segona
Comissió Permanent del CJIB

Article 9
Caràcter, composició i mandat de la Comissió Permanent

1.  La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat d’executar els acords del Ple del CJIB i el responsable de la gestió ordinària del CJIB.

2.  Són membres de la Comissió Permanent:

a.  La persona titular de la presidència.
b.  Les persones titulars de les vicepresidències primera i segona.
c.  Un representant per cadascun dels consells de la joventut insulars.
d.  Quatre vocals designats pel Ple, d’acord amb el reglament de funcionament intern.
e.  La persona titular de la secretaria, amb veu però sense vot.

3.  El mandat de les persones titulars de la presidència, de les vicepresidències i de les vocalies de la Comissió Permanent és de dos anys i
poden ser reelegides una sola vegada. No obstant això, un cop exhaurit el mandat continuaran en funcions fins que no es renovi la composició
del Ple i sigui escollida una nova comissió permanent.

4.  Les persones titulars de la presidència, de les vicepresidències, representants dels consells insulars i vocalies de la Comissió Permanent
poden cessar per renúncia expressa, per decisió expressa de l’entitat membre i per les causes que determini el reglament de funcionament
intern.

5.  El nomenament i el cessament de les persones que formen part de la Comissió Permanent s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
 mitjançant una resolució del director general d’Esports i Joventut o la persona competent en matèria de joventut.Balears
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Article 10
Funcions de la Comissió Permanent

1.  Corresponen a la Comissió Permanent del CJIB les funcions següents:

a.  Presentar al Ple l’informe anual de gestió, la proposta de pressupost, el balanç econòmic anual i el pla d’actuació del CJIB.
b.  Proposar al Ple l’aprovació i la modificació del reglament de funcionament intern.
c.  Impulsar i coordinar les tasques de les comissions de treball que es constitueixin.
d.  Informar sobre les sol·licituds d’admissió i sobre la tramitació d’expedients de pèrdua de la condició de membre del CJIB.
e.  Informar sobre la interpretació d’aquest Decret i del reglament de funcionament intern i vetlar perquè es compleixin.
f.  Executar els acords del Ple del CJIB.
g.  Emetre els informes que es demanin al CJIB o que hagi de formular aquest òrgan, segons aquest Decret i la resta de normativa
aplicable. Les dades que puguin incloure aquests informes s’han de desagregar per sexe, sempre que això sigui possible.
h.  Les altres que se li atribueixin en el reglament de funcionament intern o li siguin delegades pel Ple del CJIB.

2.  La Comissió Permanent s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, com a mínim cada trimestre i, amb caràcter extraordinari, en els termes que
s’estableixin en el reglament de funcionament intern.

 

Secció tercera
Presidència del CJIB

Article 11
Elecció de la presidència

La persona que ha d’ocupar la presidència del CJIB ha de ser elegida pel Ple, entre els seus membres, d’acord amb el que s’estableixi en el
reglament de funcionament intern.

Article 12
Funcions de la presidència

Corresponen a la presidència les funcions següents:

a.  Exercir la representació del CJIB.
b.  Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-los i moderar-ne les deliberacions.
c.  Fixar l’ordre del dia de la Comissió Permanent, amb consulta prèvia als vicepresidents.
d.  Visar les actes i les certificacions dels acords del Ple i de la Comissió Permanent.
e.  Coordinar l’execució dels acords adoptats per la Comissió Permanent i dirigir les línies d’actuació marcades pel Ple del CJIB.
f.  Impulsar l’activitat dels òrgans del CJIB.
g.  Donar compte de la gestió econòmica del CJIB en els termes que estableixi el reglament de funcionament intern.
h.  Complir i fer complir el que disposa aquest Decret i el que estableixi el reglament de règim intern que es desenvolupi.

 

Secció quarta
Vicepresidències del CJIB

Article 13
Elecció i funcions de les persones que exerceixin les vicepresidències primera i segona

1.  Les persones que han d’exercir les vicepresidències primera i segona del CJIB són elegides pel Ple, d’acord amb el que estableix el
reglament de funcionament intern.

2.  Les vicepresidències del CJIB tenen les funcions següents:

a.  Substituir la presidència, segons el seu ordre, en els casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal.
b.  Assistir la presidència en les seves tasques pròpies.
c.  Les que s’estableixin en el reglament de funcionament intern o li siguin delegades per la presidència.
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Secció cinquena
Secretaria del CJIB

Article 14
Designació de la secretaria del CJIB

1.  Ha d’actuar com a secretari o secretària del CJIB una persona al servei de la Direcció General d’Esports i Joventut o la competent en
matèria de joventut o de l’Institut Balear de la Joventut designada per la persona titular de la Direcció General d’Esports i Joventut o la
competent en matèria de joventut, amb consulta prèvia a la persona que ocupa la presidència del CJIB.

2.  En cas d’absència, vacant o malaltia de la persona titular de la secretaria, l’ha de substituir una persona designada per la persona titular de
la Direcció General d’Esports i Joventut o la competent en matèria de joventut.

Article 15
Funcions i suport de la secretaria del CJIB

La secretaria del CJIB exerceix les funcions que corresponen a la secretaria dels òrgans administratius col·legiats, i, específicament, les
següents:

a.  Preparar l’ordre del dia i notificar les convocatòries de les reunions del Ple i de la Comissió Permanent, d’acord amb les
instruccions del president.
b.  Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de la Comissió Permanent, de les quals ha d’estendre acta.
c.  Dur i custodiar els arxius, el llibre del registre de membres del CJIB i el llibre d’actes.
d.  Rebre totes les sol·licituds i comunicacions que es remetin al CJIB i donar-ne compte als diferents òrgans del CJIB.
e.  Desenvolupar les tasques administratives del CJIB.
f.  Les altres que se li atribueixin en el reglament de funcionament intern.

La secretaria del CJIB ha de rebre el suport del personal que li assigni el centre directiu al qual correspon donar suport administratiu al CJIB,
amb la finalitat de vetlar pel compliment de la normativa d’aplicació i assistir-la en les tasques administratives.

 

Secció sisena
Comissions de treball

Article 16
Comissions

El CJIB pot crear comissions de treball, d’acord amb el que s’estableixi en el reglament de funcionament intern, les quals tindran caràcter
temporal mentre duri la comesa per a la qual es crearen.

 

Capítol IV
Mitjans i gestió econòmica

Article 17
Dotació de mitjans del CJIB

1.  Per al compliment adequat de les seves funcions, el CJIB ha de disposar dels mitjans materials, tècnics i humans necessaris, els quals li ha
de facilitar la Direcció General d’Esports i Joventut o la competent en matèria de joventut.

2.  La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports o la competent en matèria de joventut ha de posar a disposició del CJIB un espai de
trobada i de treball a les dependències de l’òrgan al qual està adscrit.

3.  El CJIB ha de facilitar la participació dels representants procedents dels diferents municipis de les Illes Balears en les reunions dels
òrgans, per la qual cosa ha d’utilitzar, si escau, mitjans telemàtics per a aquesta finalitat.

4.  La dotació de recursos humans correspon a l’òrgan competent en matèria de joventut a què s’adscriu el CJIB, el qual ha de resoldre,
d’entre el personal que té adscrit o de l’Institut Balear de la Joventut, la persona o les persones assignades per a les tasques d’assessorament
tècnic i jurídic i suport a les tasques administratives del CJIB.
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Article 18
Pressupost del Consell de la Joventut de les Illes Balears

1.  Les dotacions per al funcionament del Consell de la Joventut de les Illes Balears s’han de cobrir amb les partides que, a aquest efecte, es
consignin en el pressupost anual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la legislació de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2.  El Consell de la Joventut de les Illes Balears ha de formular anualment la seva previsió d’estat d’ingressos i de despeses, que s’ha de
remetre a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports o la competent en matèria de joventut abans de l’1 de juliol de l’any anterior.

3.  La proposta d’estat de despeses que remeti el Consell de la Joventut de les Illes Balears ha de preveure expressament les dotacions per a
despeses de funcionament i per als programes i actuacions que vulgui dur a terme durant l’exercici pressupostari corresponent, les quals han
de formar part de la secció pressupostària de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports o la competent en matèria de joventut.

Article 19
Despeses derivades de l’assistència a fòrums d’altres comunitats autònomes, estatals, europeus i internacionals

1.  Les persones que formen part del CJIB tenen dret a l’abonament de les despeses de viatge, manutenció i allotjament que els ocasioni la
participació en fòrums d’altres comunitats autònomes, estatals, europeus i internacionals en qualitat de representants del CJIB. Els imports
s’han d’abonar amb càrrec a les despeses de funcionament del CJIB i fins al límit de la quantia que figuri per a aquest concepte en el
pressupost.

2.  En cap cas els membres del CJIB no han de percebre cap indemnització en concepte d’assistència per concurrència a les reunions dels
òrgans col·legiats i comissions de treball del CJIB.

 

Títol II
Principis generals relatius als consells de la joventut insulars i locals

Capítol I
Normes comunes

Article 20
Naturalesa dels consells de la joventut insulars i locals

1.  Els consells de la joventut insulars i locals es constitueixen com a òrgans de participació i representació en matèria de joventut en els seus
àmbits territorials respectius.

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:

a.  Un consell de la joventut insular està format per les entitats o les persones establerts en l’article 4 i els consells de la joventut
locals que tenen el seu àmbit d’actuació en una mateixa illa.
b.  Un consell de la joventut local està format per entitats juvenils o per les persones amb voluntat participativa que actuen en un
mateix municipi. Es poden constituir consells de la joventut d’àmbit supramunicipal, en els termes establerts en el capítol III d’aquest
títol.

 

Capítol II
Consells de la joventut insulars

Article 21
Creació

1.  Cada consell insular pot regular la creació dels consells de la joventut insulars respectius, i atorgar-los la naturalesa jurídica més
convenient, pública o privada, per al seu àmbit territorial.

2.  Només s’han de reconèixer com a membres del CJIB 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.
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Article 22
 Relació dels consells de la joventut insulars amb el CJIB

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

Article 23
 Representació dels consells de la joventut insulars al CJIB

Els consells de la joventut insulars formen part del Ple del CJIB amb dues persones representants cadascun, i de la Comissió Permanent, amb
una persona representant cadascun.

 

Capítol III
Consells de la joventut locals

Article 24
Naturalesa

1.  Els consells de la joventut locals són entitats de dret privat que tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per complir les seves
finalitats. Es configuren com a associacions o federacions, segons el cas, i han d’estar inscrits en el Registre d’Associacions de les Illes
Balears o en el que correspongui, o, almenys, haver sol·licitat la inscripció en el moment de demanar el seu reconeixement.

2.  Per facilitar la creació dels consells de la joventut locals, la Direcció General d’Esports i Joventut, o la competent en matèria de joventut, i
els organismes competents en matèria de joventut de cada illa han de facilitar a les entitats interessades la llista d’entitats inscrites en els
censos d’entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut que treballen en un mateix àmbit territorial perquè les convidin a integrar-se en
el consell de la joventut local.

3.  Es poden reconèixer consells de la joventut d’àmbit supramunicipal de, com a mínim, tres municipis propers, si no hi ha prèviament una
sol·licitud per reconèixer un consell de la joventut local de l’àmbit d’algun dels municipis afectats.

4.  La consellera de Transparència, Cultura i Esports, o les persones titulars de les conselleries competents en matèria joventut de cada illa,
han de reconèixer com a consell de la joventut local la primera associació o federació del municipi o de l’àmbit supramunicipal corresponent
que, amb els requisits establerts en aquest Decret, sol·liciti el reconeixement.

5.  La composició i els membres dels consells de la joventut locals són els que s’estableixen en aquest Decret per al CJIB, adaptats al seu
àmbit respectiu i amb les particularitats que s’estableixen en els punts següents.

6.  Una vegada reconeguts pel CJIB, els consells de la joventut locals o supramunicipals s’han d’inscriure en el cens d’entitats juvenils i
entitats prestadores de serveis a la joventut, com a associacions o federacions, segons el cas.

Article 25
Procediment

1.  Per formar part d’un consell de la joventut local, almenys tres organitzacions de les esmentades en l’article 4 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 sis entitats corresponents a, com a mínim, tres municipis propers.

2.  El reconeixement dels consells de la joventut locals i supramunicipals correspon a la consellera de Transparència, Cultura i Esports o a les
persones titulars de les conselleries competents en matèria de joventut de cada illa, segons l’àmbit territorial, amb l’informe favorable, previ i
preceptiu, del CJIB. 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.

3.  Els consells de la joventut locals han de tenir uns estatuts propis, els quals han de regular el seu funcionament intern i els aspectes
següents:

a.  Denominació
b.  Àmbit d’actuació
c.  Objectius
d.  Procediment d’elecció dels òrgans
e.  Drets i deures dels membres
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f.  Competències dels òrgans que es creïn
g.  Recursos econòmics i procediment de comptes

4.  Tots els membres de la Comissió Permanent dels consells de la joventut locals han de ser elegibles.

5.  En els municipis de menys de 5.000 habitants o en aquells en què no hi hagi un mínim de tres associacions juvenils constituïdes, els
consells de la joventut locals es poden constituir amb un mínim de deu persones físiques, segons les disposicions següents:

a.  En poden ser membres les persones joves d’entre 14 i 30 anys residents al municipi.
b.  Els objectius, la constitució, els òrgans i el funcionament han de ser els mateixos que per als consells de la joventut locals, els
membres dels quals s’han d’entendre sempre com a persones físiques, en lloc d’entitats.
c.  Les persones esmentades han d’expressar per escrit la seva voluntat de constituir-se en consell de la joventut local.

Article 26
Representació dels consells de la joventut locals en el CJIB

Els consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal reconeguts com a tals poden formar part del CJIB, sempre que els estatuts,
l’estructura i el funcionament d’aquests no contradiguin els objectius del CJIB, en la proporció que determini el reglament de funcionament
intern.

Disposició addicional primera
Habilitació competencial

1.  Tenen caràcter de principis generals els articles continguts en el títol preliminar i en el títol II, així com les disposicions addicionals tercera
i transitòries, de conformitat amb les competències atorgades al Govern de les Illes Balears pels articles 30.13 i 58.3 de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, amb l’objecte de garantir la igualtat de condicions bàsiques i de
seguretat jurídica, sens perjudici de la competència reglamentària pròpia dels consells insulars en la matèria.

2.  Els articles del títol I es dicten a l’empara de les competències relatives a organització, règim i funcionament del Govern de les Illes
Balears derivades de l’article 30.1 de l’Estatut d’autonomia.

3.  La disposició addicional segona es dicta a l’empara de les competències exclusives atorgades per l’article 30, apartats 1 i 13, de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.

Disposició addicional segona
Procés de constitució del CJIB

1.  La constitució i posada en funcionament del CJIB està subjecta a les normes que es contenen en els apartats següents d’aquesta disposició.

2.  En el termini de quinze dies des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el director general d’Esports i Joventut, mitjançant una resolució
publicada en el , ha de convocar les entitats que poden designar representants en el CJIB per a laButlletí Oficial de les Illes Balears
presentació de la sol·licitud corresponent perquè es reconegui el seu dret a designar representants en el CJIB. En la resolució s’ha d’incloure,
com a mínim, el següent:

a.  El model de sol·licitud.
b.  El termini per presentar sol·licituds, que no ha de ser inferior a quinze dies.
c.  La documentació que s’ha de presentar per acreditar els requisits exigits i, si escau, l’àmbit territorial de l’entitat corresponent.

La convocatòria ha de ser objecte de difusió pública, com a mínim, al portal web institucional del Govern de les Illes Balears i mitjançant
anuncis publicats a, almenys, dos dels diaris amb més difusió a l’arxipèlag.

3.  Les entitats interessades, en el termini concedit, han de presentar la sol·licitud corresponent adreçada a la Direcció General d’Esports i
Joventut a qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

4.  Cada una de les entitats que presenti la sol·licitud i que compleixi els requisits tindrà una assignació de dos representants. El director
general d’Esports i Joventut ha de sol·licitar a cada entitat que designi els representants que li pertoquen en un termini no inferior a deu dies.

5.  Quan les entitats que ho han sol·licitat hagin fet les designacions o quan hagin conclòs els terminis concedits per fer-les, el director
general d’Esports i Joventut ha de convocar els representants designats perquè prenguin possessió, se celebri la sessió constitutiva del Ple del
CJIB i es nomeni una comissió gestora.
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La presidència correspon a la persona membre del Ple de més edat, i la secretaria, a la persona designada pel director general d’Esports i
Joventut.

6.  La Comissió Gestora ha d’estar integrada per vuit membres, elegits pel Ple entre els seus membres. A aquest efecte, poden presentar-se
per ser membres de la Comissió Gestora totes les persones que formin part del Ple, i seran elegides les vuit que obtenguin més vots. En cas
d’empat en els vots, s’ha de fer un sorteig per elegir la persona corresponent.

La Comissió Gestora ha d’elegir entre els seus membres la persona que exercirà la presidència, la qual n’assumirà les funcions fins que no es
constitueixi la Comissió Permanent del CJIB.

7.  La Comissió Gestora, amb el suport del personal que designi el director general d’Esports i Joventut entre el personal que té adscrit, ha
d’elaborar la proposta de reglament de funcionament intern i ha de convocar el Ple del CJIB perquè l’aprovi, en un termini no superior a tres
mesos des de la data d’elecció de la Comissió Gestora.

El reglament de funcionament intern, una vegada aprovat, s’ha de presentar a la consellera de Transparència, Cultura i Esports perquè
n’ordeni la publicació en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

8.  En el termini de deu dies des de la publicació del reglament en el , la Comissió Gestora ha de convocarButlletí Oficial de les Illes Balears
el Ple perquè elegeixi les persones que han de ser membres de la Comissió Permanent.

9.  Quan prenguin possessió dels càrrecs les persones triades per integrar la Comissió Permanent, aquesta quedarà constituïda i la Comissió
Gestora es dissoldrà automàticament.

10.  Correspon al director general d’Esports i Joventut nomenar les persones integrants dels òrgans anteriors, mitjançant una resolució que
s’ha de publicar en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

Disposició addicional tercera
Consells de la joventut locals ja existents

Els consells de la joventut locals ja existents abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret han d’acreditar davant la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports que compleixen els requisits establerts en aquest Decret per ser membres del CJIB. En cas contrari, han de
presentar una nova sol·licitud de reconeixement.

Disposició addicional quarta
Consell de la Joventut de Formentera

Formentera pot constituir, a més d’un consell de la joventut de caràcter insular, un consell de la joventut local, dels prevists en els capítols I i
III del títol II d’aquest Decret.

Disposició transitòria primera
Consells de la joventut insulars

Mentre no es creïn els consells de la joventut insulars, les vocalies que corresponen a aquests òrgans en la Comissió Permanent les han
d’exercir les persones representants d’associacions i entitats juvenils que siguin escollides entre aquestes, d’acord amb el sistema que
estableixin els consells insulars respectius, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria segona.

Disposició transitòria segona
Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera

Mentre no es creï el Consell de la Joventut de Formentera en els termes establerts en aquest Decret, les funcions i la representació previstes
per a aquell en els òrgans del CJIB 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 derogatòria única
Derogació del Decret 26/1988, de 24 de març

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposen a aquest Decret i, concretament, el Decret 26/1988, de 24 de març,
pel qual es regula la constitució dels consells locals i insulars de joventut.
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Disposició final primera
Autorització a la consellera de Transparència, Cultura i Esports per desplegar el Decret

S’autoritza la consellera de Transparència, Cultura i Esports, o la competent en matèria de joventut, per dictar les disposicions necessàries per
desplegar aquest Decret en tot allò que fa referència a les competències pròpies del Govern.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

    

Palma, 21 d’octubre de 2016

La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Soci

La consellera de Transparència,  Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent
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