El Consell de Govern aprova el Decret de creació del Consell de Participació de la Dona
de les Illes Balears
El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració, el Decret de creació del Consell de Participació de la Dona de les Illes
Balears com a òrgan consultiu i d’assessorament adscrit a l’Institut Balear de la Dona i
que, a partir de la seva constitució, assumirà —entre d’altres funcions— la d’interlocutor
davant les administracions publiques en referència als problemes que afecten les dones.
La creació d’aquest Consell —que serà efectiva dins el termini d’un any des de
l’aprovació del Decret— constitueix una resposta a una demanda històrica de les
associacions de dones i, de fet, suposa un reconeixement del paper que desenvolupen
aquestes entitats per aconseguir una societat més justa i igual per a dones i homes.
La Conselleria d’Afers Socials té la voluntat de potenciar durant aquesta legislatura la
participació de les entitats representatives dels interessos dels diversos col·lectius
socials a tots els òrgans consultius que depenen d’aquest departament i potenciar la
seva veu per damunt de la de les administracions.
Prova d’aquesta intenció és el fet que la presidenta de l’Assemblea General del Consell
de Participació de la Dona serà la consellera competent en aquesta matèria només fins
que les associacions que en formin part triïn una presidenta d’entre les seves
representants. Igualment passarà amb la vicepresidenta, que serà la directora de
l’Institut Balear de la Dona només fins que les entitats n’elegeixin una.
De la mateixa manera, i pel que fa a altres fòrums de participació social relacionats
amb la Conselleria, s’està modificant la composició del Consell de Cooperació al
Desenvolupament per augmentar la presència de les entitats, i també del Fòrum de la
Immigració, de forma que sigui més operatiu i participatiu i que les associacions hi
tenguin més presència i veu, ja que actualment estan infrarepresentades en comparació
amb els portaveus de les distintes administracions públiques.
Igualment, el Consell de Participació de la Dona inclou entre els seus objectius oferir
una via de lliure adhesió per fer efectiva la participació de les dones a través de les
associacions i federacions de dones en el desenvolupament polític, laboral, social,
econòmic, científic i cultural de la comunitat autònoma de les Illes Balears; difondre els

valors d’igualtat entre les persones sense discriminació per raó de sexe, i defensar els
drets i interessos de les dones.
Així mateix, cerca fomentar l’associacionisme de les dones per tal de promoure la
integració dels grups i les associacions de dones de la comunitat autònoma de les Illes.
Altres fites que persegueix són les de potenciar el benestar social i la qualitat de vida de
les dones i proposar les mesures necessàries als òrgans de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’objectiu de potenciar i millorar la
participació de les dones en el desenvolupament polític, social, laboral, econòmic,
científic i cultural.
Per assolir aquests objectius, el Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears
exercirà les següents funcions:
a) Promoure mesures i formular suggeriments a l’administració pública, mitjançant
la realització d’estudis, l’emissió d’informes o altres mitjans, per iniciativa
pròpia o quan se li sol·liciti.
b) Valorar i dictaminar, abans d’aprovar-los, els plans d’igualtat entre homes i
dones en l’àmbit de la comunitat autònoma. En el mateix àmbit pot informar
sobre els pressuposts generals de l’Institut Balear de la Dona.
c) Participar en el Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona i en els consells i
òrgans consultius de l’Administració autonòmica en temes relacionats amb les
dones. El Consell de Participació de la Dona n’ha de designar les persones
representants.
d) Fomentar la comunicació, la relació i l’intercanvi entre organitzacions de dones i
dels distints ens territorials que tinguin com a finalitat la participació i la
representació de les dones.
e) Coordinar la relació entre els consells de participació de les dones locals i
insulars i potenciar la relació amb altres consells de dones d’altres comunitats
autònomes.
f) Recollir i canalitzar les iniciatives i els suggeriments que li adrecin persones i
col·lectius no representats en el Consell Participació de la Dona de les Illes
Balears.
g) Recollir les denúncies de conductes discriminatòries degudament fonamentades
que li arribin i canalitzar-les cap als òrgans competents, sempre que siguin
contràries al principi d’igualtat entre dones i homes o denigrin les dones.

h) Proposar als poders públics l’adopció de mesures relacionades amb els objectius
que són propis del Consell de Participació de la Dona i instar que es garanteixi
el compliment dels drets de les dones en tots els àmbits.
i) Sensibilitzar la població amb relació a les aportacions de les dones a la societat i
promoure canvis per tal de reconèixer l’especificitat de la participació femenina
en els àmbits polític, social, cultural i econòmic, que tinguin per objectiu
aconseguir, des de la perspectiva de les dones, avenços socials en qualsevol
sentit.
j) Proposar els procediments adequats per participar activament en fòrums i
debats que tinguin com a objectiu polítiques de dones o d’especial interès per a
les dones.
k) Vetllar per l’increment de la participació de les dones en els òrgans de govern i
processos de presa de decisió, tant en l’àmbit públic com en el privat.
l) Qualssevol altres funcions relacionades amb les dones que se li encomanin.
Composició del Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears
El Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears està format pels òrgans
següents:
a) Assemblea General.
b) Comissió Permanent.
c) Comissions de treball.
L’Assemblea General està integrada per:
a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en matèria
de dona només fins que l’Assemblea General designi una persona per a aquest
càrrec d’entre les dones que representin les associacions que tinguin per objectiu
desenvolupar activitats en defensa i promoció de la igualtat de drets i
oportunitats de les dones, l’àmbit d’actuació de les quals sigui insular, sempre
que estiguin legalment constituïdes.
b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora de l’Institut
Balear de la Dona només fins que l’Assemblea General designi una persona per a
aquest càrrec d’entre les dones que representin les associacions esmentades, que
substitueix el president o presidenta en els casos d’absència, vacant o malaltia.

c) El secretari o secretària, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot. L’ha
de designar el director o directora de l’Institut balear de la Dona.
d) Els vocals, que representen les administracions i les entitats i agents socials.
Les administracions hi estan representades d’aquesta manera:
a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per les persones que
designin les conselleries competents en matèria de treball, salut, educació, afers socials,
joventut i economia.
b) Els consells insulars, mitjançant una persona representant de cada un dels consells
de dones insulars constituïts.
c) Els ajuntaments, mitjançant una persona representant de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears.
Les entitats i agents socials hi estan representats d’aquesta manera:
a) Les persones representants de les associacions de dones i federacions, sense ànim de
lucre, que tinguin per objectiu desenvolupar activitats en defensa i promoció de la
igualtat de drets i oportunitats de les dones, l’àmbit d’actuació de les quals sigui
insular, sempre que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre
d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que manifestin la
voluntat de participar en el Consell com a membres d’aquest, mitjançant un escrit
dirigit al conseller o consellera competent en matèria de dona.
b) Les persones representants de les seccions o àrees dels agents socials més
representatius de les Illes Balears i els partits polítics amb representació parlamentària, i
que manifestin el desig de participar en el Consell com a membres d’aquest, mitjançant
un escrit dirigit al conseller o consellera competent en matèria d’afers socials.
Atribucions de l’Assemblea General
Les atribucions del Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears són:
a) Exercir les funcions que estableix l’article 4 d’aquest Decret.
b) Aprovar les línies generals d’actuació del Consell.
c) Aprovar el programa d’actuació anual que elabori la Comissió Permanent.
d) Aprovar els informes que presentin la Comissió Permanent i les comissions de treball.
e) Aprovar el pressupost per a l’exercici anual i l’execució final de l’exercici.

h) Aprovar el reglament intern i les normes de funcionament del Consell.
i) Aprovar la sol·licitud d’incorporacions i també els cessaments
j) Crear les comissions de treball que consideri necessàries.
k) Elegir i destituir el president o presidenta i la resta de membres de la Comissió
Permanent.
L’Assemblea General s’ha de reunir dues vegades l’any amb caràcter ordinari, i de
manera extraordinària quan n’estableixi la convocatòria el president o presidenta, a
iniciativa pròpia o a proposta de, almenys, una tercera part dels vocals.
Comissió Permanent
La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat d’executar, coordinar i preparar totes les
funcions del Consell. Està integrada per:
a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) El secretari o secretària.
d) Nou vocals representants de les associacions de dones.
e) Les persones que coordinen els grups de treball.
En aquest òrgan s’ha de respectar l’equilibri territorial de les quatre illes.
Les atribucions de la Comissió Permanent són:
a) Presentar a l’Assemblea General l’informe anual, elaborar l’avantprojecte de
pressupost del Consell i rendir comptes anuals de l’execució del pressupost a
l’Assemblea General.
b) Emetre els informes que l’Assemblea General li encomani, i proposar mesures i
resolucions que consideri convenients.
c) Coordinar les comissions de treball.
d) Totes les atribucions que li encomani l’Assemblea General.
La Comissió Permanent s’ha de reunir en sessió ordinària cada tres mesos, i en sessió
extraordinària quan es consideri oportú a proposta del president o presidenta o d’un
terç dels membres.

