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Projecte de 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
Preàmbul
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 i 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 la composició del Ple
del Consell en l’article 6. L’apartat 3.a) d’aquest article concreta les vocalies en
representació de les entitats i la societat civil que n’han de formar part i disposa:
Dos representants de cada una de les tres associacions més representatives en
el territori de les Illes Balears, legalment constituïdes i en actiu, que tenguin per
objectiu en els seus estatuts la defensa dels drets de les persones LGTBI, l’àmbit
de les quals sigui insular o autonòmic.

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. Aquest fet és un indicador que les persones LGTBIQ+ tenen la
capacitat i la voluntat d’associar-se per tenir més força en la reivindicació dels
seus drets, així com per poder tenir un espai propi on poder enfortir vincles de
cohesió i suport mutu entre iguals.
Aquesta situació ha fet que, durant aquests més de tres anys des de l’aprovació
del Decret, hagi augmentat de manera constant i progressiva el nombre
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d’associacions que s’han constituït jurídicament per tal de representar i atendre
les necessitats d’informació i assessorament, així com de defensar els drets de
persones amb orientacions sexuals, identitats de gènere o expressions de gènere
no normatives a la nostra comunitat autònoma.
De totes les entitats que s’han constituït posteriorment a l’entrada en vigor del
Decret de regulació del Consell d’LGTBI, algunes tenen àmbit autonòmic i d’altres
tenen àmbit insular. Així mateix, algunes estan relacionades amb tot el ventall
plural i divers del col·lectiu LGTBIQ+, mentre d’altres se centren en un o diversos
grups que conformen aquest col·lectiu, com poden ser les persones trans* i les
persones amb variacions intersexuals.
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, després de valorar les aportacions fetes en el debat que va sorgir, va
acordar permetre la incorporació de noves associacions al Ple del Consell d’LGTBI,
sempre que compleixin els requisits que estableix l’article 6.3.a) abans esmentat.
Atès que aquest article limita a tres les associacions que hi poden participar, es va
acordar modificar el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell
d’LGTBI per tal d’eliminar la limitació en el nombre d’entitats.
Tenint en compte que el Consell d’LGTBI de les Illes Balears és un òrgan de
participació ciutadana superior, és important afavorir la inclusió de les entitats
que manifestin el seu interès a participar-hi, sempre que compleixin els requisits
que el Decret 9/2017 estableix.
La regulació d’aquest Decret s’adequa als principis de bona regulació de l’article
49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears; al principi de
necessitat i eficàcia, perquè la regulació es fonamenta en l’interès general que
suposa garantir l’exercici, en plena igualtat, dels drets de les persones LGTBI i
perquè l’ampliació de la composició del Ple del Consell LGTBI fa necessari
modificar el Decret vigent amb la finalitat d’incorporar-hi noves associacions en
defensa d’aquests drets; de proporcionalitat, atès que la modificació de la norma
vigent és imprescindible per atendre la necessitat reguladora; de seguretat
jurídica, perquè la modificació és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic,
especialment amb la Llei 8/2016 i la normativa que regula els òrgans col·legiats;
de transparència, perquè el projecte normatiu s’ha sotmès als tràmits d’audiència
i informació pública, i ha garantit la participació ciutadana durant la seva
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elaboració, i d’eficiència, perquè aquesta modificació no genera cap càrrega
administrativa.
D’altra banda, 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,
preveu que la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, a través de la Direcció
General de Drets i Diversitat, exerceix, entre d’altres, la competència en matèria
de desplegament normatiu i coordinació de polítiques d’igualtat i diversitat.
Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, d’acord
amb / oït el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió del dia ... de ... de …..,
DECRET
Article únic
Modificació del Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de
Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears
La lletra a) de l'apartat 3 de l'article 6 del Decret 9/2017 queda modificada de la
manera següent:
a) Dos representants de cada una de les associacions més representatives en
el territori de les Illes Balears, legalment constituïdes i en actiu, que tenguin
per objectiu en els seus estatuts la defensa dels drets de les persones LGTBI,
l'àmbit de les quals sigui insular o autonòmic.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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