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DECRET 46/2008, D’11 D’ABRIL, DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA1
(BOIB núm. 56, de 24 d’abril de 2008)

Els poders públics tenen el mandat constitucional i estatutari, de conformitat amb el
que disposen l’article 9.2 de la Constitució espanyola i l’article 15 de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, de promoure i de fer realitat el dret de participació dels ciutadans.
En aquest sentit el Parlament de les Illes Balears, en la sessió de dia 25 de setembre de
2007, va aprovar la Proposició no de llei 1773/07, mitjançant la qual s’instava el Govern a
elaborar un pla de participació ciutadana a les Illes Balears.
La materialització d’aquest mandat parlamentari correspon al Govern, a través de la
Conselleria de Presidència, la qual l’assumeix amb el convenciment que la participació
ciutadana és una peça imprescindible del nostre sistema democràtic, com a dret
fonamental en una societat cada vegada més complexa, que no es pot limitar únicament a
la participació en les eleccions per elegir els representants de les institucions —la
coneguda democràcia representativa—, sinó que s’ha d’ampliar i s’ha d’aprofundir
incorporant-hi la ciutadania tant en la configuració com en l’elaboració de les polítiques
públiques.
Ara bé, per exercir el dret de participació i per tal que aquest sigui eficaç, es necessita
articular mecanismes institucionals que en garanteixin l’existència i la continuïtat, i cal que
el Govern hi dediqui recursos, coneixements i tècniques que l’afavoreixin.
D’altra banda, és indispensable, per poder posar en marxa un pla de participació
ciutadana, el suport de tots els òrgans superiors, directius i tècnics de l’Administració
autonòmica. Per tot això es fa imprescindible la creació d’un òrgan col·legiat que vetlli per
establir i impulsar la participació ciutadana i que garanteixi la coordinació, l’intercanvi
d’opinions, la coherència i la complementarietat de les accions, com també els recursos i
les activitats que, en matèria de participació ciutadana i en l’elaboració i l’execució de les
polítiques públiques, impulsin les diferents conselleries.
En conseqüència, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 11 d’abril de 2008,

DECRET
Article 1. Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana
1. Es crea la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana com a òrgan
col·legiat de l’Administració de la Comunitat Autònoma per garantir la coordinació,
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l’intercanvi d’opinions, la coherència i la complementarietat de les accions, com també els
recursos i les activitats que, en matèria de participació ciutadana i en l’elaboració i
l’execució de les polítiques públiques, impulsin les conselleries.
2. La Comissió esmentada s’adscriu a la Conselleria de Presidència, a través de la
Direcció General de Qualitat dels Serveis, i actua sota la dependència jeràrquica
d’aquesta.2
Article 2. Funcions de la Comissió Interdepartamental
1. Són funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana les
següents:
a) Prendre part en la identificació dels processos, els mecanismes i els òrgans de
participació ciutadana en el disseny i l’execució de les polítiques del Govern de les
Illes Balears i avaluar-ne el grau d’implementació.
b) Proposar metodologies generals, com també eines conceptuals i instrumentals per
al diàleg social en les intervencions públiques.
c) Donar suport, en termes estratègics i operatius, a les actuacions que projectin les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma per incorporar la
participació ciutadana, organitzada o no, en els processos d’elaboració i d’execució
de les seves polítiques.
d) Impulsar, en el si de l’Administració de la Comunitat Autònoma, la creació d’espais
estables per a la participació ciutadana en la presa de decisions i en l’elaboració i el
seguiment de plans, programes o normativa en l’àmbit de les competències de les
Illes Balears.
e) Coordinar la realització d’actuacions conjuntes i compartides de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma d’estudi i recerca sobre la participació
política i social en general.
f) Donar suport a les iniciatives dels consells insulars i dels ens locals de les Illes
Balears i assessorar-los en matèria de participació ciutadana.
g) Promoure la difusió de reflexions, de metodologies i d’experiències de participació
ciutadana i de debat social.
h) Qualssevol altres funcions relacionades amb el seu àmbit d’actuació o les que li
atribueixi la normativa vigent, com també les que li encomani el Govern i les que li
deleguin els òrgans amb competències en matèria de participació ciutadana.
2. La Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana serà consultada en
els processos d’elaboració de disposicions generals que institucionalitzin òrgans de
participació ciutadana en la formulació i el seguiment de les polítiques públiques del
Govern de les Illes Balears.
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Article 3. Composició de la Comissió Interdepartamental3
1. La Comissió Interdepartamental està integrada pels membres següents:
a) El conseller de Presidència, que la presideix.
b) El director general de Qualitat dels Serveis de la Conselleria de Presidència, que n’és
el vicepresident primer.
c) El director general de Coordinació i Projectes Estratègics de la Conselleria de
Presidència, que n’és el vicepresident segon.
d) La directora general de Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa de
la Conselleria de Presidència.
e) Un vocal en representació de cada conselleria de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, designat pel conseller respectiu.
2. Ocuparà la secretaria de la Comissió, amb veu però sense vot, la persona designada
pel director general de Qualitat dels Serveis.
Article 4. Atribucions del president
1. Correspon al president acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i
extraordinàries, presidir-les i fixar-ne l’ordre del dia.
2. El president podrà delegar les seves funcions en el vicepresident primer, en el
vicepresident segon o, si escau, en qualsevol dels membres de la Comissió.
Article 5. Funcions de la secretària
La secretària ha d’efectuar la convocatòria de les sessions de la Comissió i les citacions
als membres d’aquesta, preparar el despatx dels assumptes de les sessions i redactar-ne
les actes.
Article 6. Règim de suplències
1. El vicepresident primer, o en absència d’aquest, el vicepresident segon, substitueix
el president en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.
2. En cas d’absència o qualsevol altre impediment legal de la persona que ocupi la
secretaria, la suplirà la persona que determini el director general de Qualitat dels Serveis.4
3. Els membres de la Comissió, segons la normativa aplicable en cada cas, poden ser
suplerts, en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, per altres
càrrecs o funcionaris de la conselleria afectada en cada cas, amb la comunicació prèvia a la
Secretaria de l’òrgan col·legiat.
Article 7. Règim de funcionament
1. La Comissió Interdepartamental s’ha de reunir, almenys, quatre vegades l’any, i per
constituir-la és necessària, com a mínim, la presència del president, de la secretària i de la
meitat dels seus membres. Així mateix, es pot reunir en sessió extraordinària per
convocatòria del president de la Comissió o a petició de, com a mínim, un terç dels
membres que la integren.
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2. A les sessions de la Comissió Interdepartamental s’hi poden incorporar, convidats,
amb veu però sense vot, pel president de la Comissió, representants d’altres òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma o dels ens que en depenen, com també
representants dels consells insulars i dels ens local de les Illes Balears i experts en les
matèries que hagin de ser objecte d’estudi en les sessions.
3. La Comissió Interdepartamental es regeix pel que estableix la legislació reguladora
dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Comunitat Autònoma i, supletòriament, pel
que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, la
Comissió Interdepartamental pot aprovar, si escau, les normes de règim intern que
s’estimi procedents per al seu funcionament.
Article 8. Aplicació i execució del acords de la Comissió
Els acords de la Comissió Interdepartamental l’aplicació i l’execució dels quals, per raó
de la matèria, no siguin competència de la Conselleria de Presidència, sinó d’altres
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma, s’han de comunicar als titulars
d’aquestes mitjançant el president de l’òrgan col·legiat, per tal que se’n faci l’articulació
adequada.
Article 9. Grups de treball de la Comissió Interdepartamental
1. La Comissió Interdepartamental pot crear grups de treball en les matèries que es
requereixin per a l’exercici de les seves funcions i sota la coordinació d’un membre de la
Comissió.
2. Els grups de treball s’han de reunir amb la periodicitat que determini el seu
coordinador.
Article 10. Col·laboració amb els consells insulars i els ens locals de les Illes Balears
La Comissió Interdepartamental ha de proposar les formes més apropiades de
col·laboració amb els consells insulars i els ens locals de les Illes Balears, amb la finalitat
d’elaborar i acordar les propostes d’actuacions conjuntes que es considerin necessàries.
Article 11. Col·laboració amb les entitats representatives de la societat civil
La Comissió Interdepartamental ha de proposar la forma de participació de les entitats
representatives de la societat civil i d’altres agents actius en matèria de participació
ciutadana en els àmbits de competència d’aquest òrgan col·legiat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Disposició addicional única. Repercussió econòmica
La creació i el funcionament de la Comissió Interdepartamental no suposaran cap
increment de la despesa pública i el seu funcionament s’atendrà amb els recursos humans
i materials de la Conselleria de Presidència i, si escau, de Les altres conselleries els
membres de les quals integrin la Comissió.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Habilitació
Es faculta el conseller de Presidència per dictar les disposicions necessàries per
desplegar i aplicar aquest Decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

