Consulta pública prèvia sobre la creació, mitjançant Decret, del Consell de la
Cultura de les Illes Balears
1. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb
rang de llei i reglaments
D’acord amb el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent, en la qual s’ha
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
a.
b.
c.
d.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

2. Antecedents de la norma
La participació dels ciutadans de la vida social i política es configura com un dels
principals eixos de l’ordenament jurídic del nostre país. Així, el paràgraf segon de
l’article 9 de la Constitució espanyola estableix que correspon als poders públics
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups en què
s’integren siguin reals i efectives; igualment, a remoure els obstacles que en dificultin la
plenitud i a facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, social i
cultural. Aquests principis han d’inspirar l’acció del govern de tots els poders públics,
tant el de l’Estat com els autonòmics i els locals.
De la mateixa manera es pronuncia l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears en l’article
15 que estableix que tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de
forma individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la
comunitat autònoma i els poders públics promouran la participació dels agents
econòmics i socials del conjunt de la societat civil en els assumptes públics.
De forma específica es manifesta la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears a l’article 6 b en el qual disposa que
per tal de promoure i garantir la participació ciutadana, l’Administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears ha d’enfortir el teixit associatiu i la societat civil i ha
d’impulsar la generació de la cultura i dels hàbits participatius entre la ciutadania.
La creació del Consell de les Arts és un dels compromisos de l’Acord per a l’estabilitat
política i el futur sostenible de les Illes Balears del 2007, en què la majoria de partits
polítics acorden, per tal de garantir l’estabilitat política i un futur de progrés, d’avenços i
de modernitat per a les Illes Balears, una sèrie de mesures entre les quals figura el
foment i promoció dels creadors i artistes locals, la millora de la xarxa d’equipaments
culturals i la creació del Consell de les Arts i la Cultura, Consell que es crea d’àmbit
balear, sense perjudici de la possible creació de consells de cultura insulars o locals.
En aquest sentit, el Consell de la Cultura de les Illes Balears, com a màxim òrgan de
canalització de la participació de la ciutadania en les polítiques públiques en matèria de
cultura, es constitueix també com a organisme que acompanyarà la creació dels consells
de la cultura insulars i locals, tenint en compte els principis de bona regulació establerts
en l’article 129 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del procediment administratiu de les
administracions públiques i 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 de l’Estatut d’Autonomia).
La complexitat competencial a l’àmbit de la cultura a les Illes Balears, i la inexistència
d’un òrgan permanent de participació de la ciutadania en els processos de disseny,
desenvolupament i implementació de polítiques i actuacions culturals, fa necessari la
creació del Consell de la Cultura de les Illes Balears, com a màxim òrgan de participació
del sector cultural i de la ciutadania en el desenvolupament de les polítiques públiques
en matèria de cultura, de les accions que se’n derivin i de la promoció exterior de la
creació cultural de les Illes Balears.

3. Qüestions que es sotmeten a la consulta prèvia sobre la creació del Consell de
la Cultura de les Illes Balears

Problemes que es pretenen
solucionar amb la iniciativa

Crear el primer organisme de participació,
consulta i assessoria ciutadana en l’àmbit
de la cultura a les Illes Balears i
intensificar la coordinació entre les
administracions competents en la matèria i
entre les administracions i la ciutadania,
per tal de conèixer la realitat d’un sector,
el de les arts i la cultura, en permanent

transformació

Necessitat i oportunitat d’aprovar-la

La cultura sempre ha estat un espai
necessari per la expressió col·lectiva i la
cooperació. Per tal de millorar i ampliar les
possibilitats d’accés a la cultura, a la
creativitat i a l’expressió artística, hem de
compartir i reflexionar col·lectivament
sobre els propis processos que fan
possible un ecosistema cultural ric,
transformador, que ajudi a entendre i
qüestionar críticament la societat.
Des de la participació i des del treball
col·lectiu de la diversitat d’agents culturals
i socials, es poden identificar les debilitats i
fortaleses, i crear mecanismes que
responguin a aquestes realitats.

Objectius de la norma

Redacció del Decret que crea i regula el
Consell de la Cultura de les Illes Balears,
com a òrgan de naturalesa assessora i
participativa, la finalitat del qual és la
d’esdevenir un òrgan de reflexió i debat en
torn les polítiques públiques en matèria
de cultura, que ha d’actuar amb
autonomia i independència en el
compliment de les seves finalitats i en el
desenvolupament de les seves tasques.

Possibles solucions reguladores i no
reguladores

La creació del Consell de la Cultura de les
Illes Balears mitjançant Decret, permet
crear i regular les funcions i l’estructura
organitzativa del nou organisme i garantir,
per tant, la seva posada en marxa com a
plataforma de participació ciutadana.

