Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per la qual ordena
l’inici de la tramitació del Decret de modificació del Decret 9/2017, de 24 de
febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i
Intersexuals de les Illes Balears

Antecedents
La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia, en l’article 7, crea el Consell
d’LGTBI de les Illes Balears, com un espai de participació ciutadana superior en
matèria de drets i deures de les persones LGTBI i com a òrgan consultiu de les
administracions balears que incideixen en aquest àmbit. En aquest Consell hi
tenen representació les associacions que treballin principalment en favor dels
drets de les persones LGTBI i persones professionals que hagin destacat per llur
tasca i expertesa en aquest àmbit.
El Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais,
Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears, estableix, en l’article 6, la
composició del Ple. En l’apartat 3. a) d’aquest article, es concreten les vocalies en
representació de les entitats i la societat civil, i limita a tres, el nombre
d’associacions que hi poden formar part.
Des de l’aprovació del Decret esmentat s’ha comprovat com ha anat creixent el
teixit associatiu relacionat amb la diversitat sexual i de gènere en el territori de les
Illes Balears.
En la sessió plenària del Consell d’LGTBI de les Illes Balears de dia 11 de desembre
de 2019 un dels punts a tractar en l’ordre del dia va ser sotmetre a l’opinió del Ple
la modificació del Decret 9/2017 en relació amb la participació de les associacions.
El Ple va acordar permetre la incorporació de noves associacions al Ple del Consell
d’LGTBI, sempre que compleixin els requisits que estableix l’article 6 del Decret.
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D’acord amb l’article 55.2 d) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les
Illes Balears, atesa l’escassa incidència econòmica, jurídica i social de la
modificació que es proposa, no s’ha substanciat la consulta prèvia a l’ elaboració
d’aquest projecte normatiu.
Fonaments de dret
La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en relació amb l’inici
del procediment d’elaboració dels projectes de decret, en l’article 56 estableix que
s’inicia per resolució motivada del conseller per raó de matèria, el qual ha de
designar l’òrgan responsable de la tramitació del procediment.
D’acord amb el Decret 21/2019, de 2 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, la competència
en matèria de desplegament normatiu i coordinació de les polítiques d’igualtat i
diversitat correspon a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, mitjançat la
Direcció General de Drets i Diversitat.
Per tot això, d’acord amb l’article 56 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern
de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1. Iniciar el procediment d’elaboració del Decret de modificació del Decret 9/2017,
de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i
Intersexuals de les Illes Balears.
2. Designar òrgan responsable del procediment la Direcció General de Drets i
Diversitat amb col·laboració amb la Secretaria General de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat.

Palma, 9 de juny de 2020
La consellera
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat

Pilar Costa i Serra
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