Serveis i competències en matèria de polítiques LGTBI a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears desprès del traspàs de competències als
consells insulars (Decret 47/2018, de 21 de desembre, efectiu l'1 de gener
de 2019):
a) Serveis i funcions que es mantenen i es continuen gestionant des del
Govern de les Illes Balears (entre d'altres que podeu llegir de manera més
detallada al text del Decret):

•

El Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de
la Direcció General de Coordinació (Conselleria de Presidència), que
continuarà gestionant el Servei d'atenció telefònica i d'acompanyament
a les víctimes de discriminació per raó de de la seva orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere (Telèfon 971 177 157), i donarà continuïtat
a la resta de tasques relacionades amb l'impuls i la coordinació del
desplegament de la Llei 8/2016 LGTBI en el territori de les Illes Balears i en
l'àmbit de les seves competències.

•

La Presidència i la Secretaria del Consell d'LGTBI de les Illes Balears i el
suport operatiu per al seu funcionament.

•

La potestat sancionadora de les infraccions tipificades en 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 únicament quan les conductes
infractores tipificades en la Llei balear 8/2016 es projectin en un
àmbit territorial que ultrapassi el d’una illa.

•

En general, la resta de funcions i serveis que, per la seva pròpia naturalesa,
tenguin un caràcter suprainsular o que s’hagin de desenvolupar per a la
satisfacció dels interessos estratègics de les polítiques LGTBI en el conjunt de
les Illes Balears.

b) Directori amb les dades de cadascun dels consells insulars en relació amb
les àrees que han assumit les competències en polítiques LGTBI, així com la
informació per poder contactar amb les persones dels equips que desenvoluparan
aquestes funcions i serveis transferits.
Les funcions i serveis de l’Administració de la Comunitat Autònoma que han d’assumir
els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera es detallen
en l'apartat B de l'Annex del Decret 47/2018.
Si necessitau ampliar informació o teniu algun dubte, podeu contactar amb el Servei
de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere
a/e: serveilgtbi@dgcg.caib.es
a/e: mmcastells@dgcg.caib.es
Tel.: 971 17 71 62

