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DECRET 64/2002, DE 3 DE MAIG, DE CREACIÓ
DEL CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA1
(BOIB núm. 56, de 9 de maig de 2002)

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia per a les Illes
Balears, i la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears,
insten el Govern a fer progressar la recuperació de la llengua catalana, com a llengua
pròpia de les Illes Balears. Alhora que el Govern assumeix la planificació, organització i
supervisió del procés de normalització de la llengua catalana, és necessari comptar
amb un òrgan de consulta, planificació i assessorament que integri tots els sectors
socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir els objectius de planificació
lingüística que impulsa el Govern. És per això que el Govern de les Illes Balears
considera convenient crear el Consell Social de la Llengua Catalana, perquè, com a
òrgan de participació de persones i entitats representatives de les Illes Balears, pugui
participar de forma activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern a fi
de fer avançar el procés de normalització lingüística.
En conseqüència, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 3 de maig de 2002,

DECRET
Article 1
Es crea el Consell Social de la Llengua Catalana, òrgan d’assessorament i consulta en
matèria lingüística de la comunitat de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Article 2
Són funcions del Consell:
a) Participar en el procés de normalització lingüística i contribuir a impulsar-lo en
els diferents àmbits sectorials, en aplicació de la normativa vigent en matèria de
normalització lingüística.
b) Assessorar i informar sobre els projectes de planificació lingüística general i
sobre les consultes que li puguin encomanar des del Govern de les Illes Balears o
des d’altres institucions.
c) Contribuir a la coordinació i potenciació de les actuacions que duen a terme les
institucions administratives, cíviques i culturals per millorar la política lingüística
de les Illes Balears.
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Article 32
El Consell Social de la Llengua Catalana té la composició següent:
a) El president, que és el president de les Illes Balears.
b) Set vicepresidents, que són:
 El vicepresident del Govern de les Illes Balears.
 El conseller competent en matèria de política lingüística.
 El conseller competent en matèria de cultura
 El secretari autonòmic competent en matèria de política lingüística.
 El rector de la Universitat de les Illes Balears.
 El director general competent en matèria de política lingüística.
 El president de l'Obra Cultural Balear.
c) El secretari, sense vot, que és nomenat pel conseller competent en matèria de
política lingüística entre el personal al servei de la conselleria.
d) Els vocals, agrupats de la manera següent:
Vocals del Grup A
 El president del Consell Insular de Mallorca o el conseller en qui delegui la
representació.
 El president del Consell Insular de Menorca o el conseller en qui delegui la
representació.
 El president del Consell Insular d'Eivissa o el conseller en qui delegui la
representació.
 El president del Consell Insular de Formentera o el conseller en qui delegui la
representació.
 Un representant de cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de les
Illes Balears.
Vocals del Grup B
 El conseller competent en matèria de cultura, que pot delegar la
representació en el secretari general o en un director general de la
conselleria.
 El conseller competent en matèria d'immigració, que pot delegar la
representació en el secretari general o en un director general de la
conselleria.
 El conseller competent en matèria d'educació, que pot delegar la
representació en el secretari general o en un director general de la
conselleria.
 El conseller competent en matèria de joventut, que pot delegar la
representació en el secretari general o en un director general de la
conselleria o en el director de l'ens instrumental encarregat de la política
autonòmica en matèria de joventut i lleure.
 El conseller competent en matèria de salut, que pot delegar la representació
en el secretari general o en un director general de la conselleria o en el
director general de l'ens públic que gestiona els serveis assistencials sanitaris
de les Illes Balears.
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 El conseller competent en matèria de funció pública, que pot delegar la
representació en el secretari general o en un director general de la
conselleria.
 El director de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.
 El delegat del Govern espanyol a les Illes Balears o la persona de l'organisme
en qui delegui la representació.
 El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears o el
membre de l'Ens en qui delegui la representació.
Vocals del Grup C
 Tres vocals proposats per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB), entre els quals hi ha d'haver un batle de Mallorca, un batle de
Menorca i un batle d'Eivissa, o els regidors en qui deleguin la representació.
 El batle de Palma o el regidor en qui delegui la representació.
Vocals del Grup D
 El president del Consell Escolar de les Illes Balears o el vocal en qui delegui la
representació.
 El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la
Universitat de les Illes Balears o el membre del Departament en qui delegui
la representació.
 El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears o el vocal
en qui delegui la representació.
 El president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans o el
membre en qui delegui la representació.
 El director de l'Institut d'Estudis Baleàrics o el membre de l'Institut en qui
delegui la representació.
 El director de l'Institut Ramon Llull o el membre de l'Institut en qui delegui la
representació.
Vocals del Grup E
 Un membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear.
 El president de l'Institut d'Estudis Eivissencs o la persona en qui delegui la
representació.
 Un membre de l'Institut Menorquí d'Estudis.
 El president de l'Obra Cultural Balear de Formentera o el membre de l'entitat
en qui delegui la representació.
 Un representant d'Acció Cultural de Menorca.
 Un representant de l'Associació Vuit d'Agost d'Eivissa.
Vocals del Grup F
 El director de l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor o la persona en qui
delegui la representació.
 El director de Paraula. Centre de Serveis Lingüístics o la persona en qui
delegui la representació.
 Un membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
 Un membre d'Editors de les Illes Balears Associats.
 El president de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca o el membre de
l'Associació en qui delegui la representació.
 El president de l'Associació de Premsa Local de Menorca o el membre de
l'Associació en qui delegui la representació.

Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 30/11/2019)

 Un membre del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears.
 El president de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears
o el membre de l'Associació en qui delegui la representació.
 Un membre del Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca.
Vocals del Grup G
 El president del Consell de la Joventut o el membre del Consell en qui delegui
la representació.
 Un membre de Joves de Mallorca per la Llengua.
 Un membre designat per la Federació d'Escoltisme i Guiatge de les Illes
Balears i pels Escoltes i Guies de Mallorca.
Vocals del Grup H
 Un representant de cadascuna de les dues organitzacions sindicals que hagin
obtingut més representants en les darreres eleccions a les Illes Balears,
d'acord amb els resultats oficials i d'acord amb el que estableix la normativa
vigent.
 Un representant de l'organització sindical més representativa en l'àmbit de
l'ensenyament.
 Un representant de cadascuna de les organitzacions empresarials més
representatives de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix la
normativa vigent.
 Un representant de l'organització patronal amb més representació en l'àmbit
docent.
 El president de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes
Balears o la persona en qui delegui la representació.
Vocals del Grup I
Fins a dotze vocals nomenats pel conseller competent en matèria de política
lingüística a proposta del secretari autonòmic competent en matèria de política
lingüística entre les organitzacions i entitats més representatives dels àmbits
cultural, socioeconòmic, informatiu i esportiu, com també entre persones
rellevants en el procés de normalització lingüística.
A l'hora de proposar els membres d'aquest Grup, es tindran en compte criteris
de paritat a fi d'assolir una presència equilibrada d'homes i dones.
Article 4
Els vicepresidents substituiran el president per l’ordre en què són anomenats a
l’article 3, d’acord amb el que s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 30/1992.
Article 5
Els vocals del Consell són nomenats per un termini de quatre anys, i la meitat del
Consell es renova cada dos anys.
Els nomenaments poden ser renovats de forma consecutiva.
El cessament dels vocals del Consell estarà determinat per les causes següents:
a) Renúncia personal.
b) Acabament del mandat.
c) Revocació de la representació que exerceixen.
d) Defunció o declaració d’incapacitat.
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Article 6
El Ple podrà sol·licitar la participació en les seves sessions de persones
especialitzades en els assumptes objecte del debat, les quals hi assistiran amb veu,
però sense vot.
Article 7
El Consell de la Llengua Catalana funciona a través del Ple, la Comissió Permanent i
les ponències. El Ple es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any.
Article 8
Componen el Ple el president, els vicepresidents, els vocals i el secretari.
Són funcions del Ple:
a) Elaborar i aprovar les normes de règim intern del Consell.
b) Debatre sobre el procés de normalització lingüística i aportar propostes al pla
d’actuacions de planificació lingüística presentat per la Comissió Permanent.
c) Aprovar el pla d’actuacions i la memòria anual.
d) Assessorar sobre les modificacions del pla d’actuacions i aprovar-les.
e) Constituir les ponències que es considerin necessàries.
Article 9
Componen la Comissió Permanent el president, els vicepresidents, el secretari i un
membre de cada un dels grups de vocals nomenat pel president.
Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Elaborar el pla d’actuacions i la memòria anual.
b) Fer el seguiment de l’aplicació del pla d’actuacions i assessorar sobre les
modificacions d’aquest pla.
c) Fer el seguiment dels treballs de les ponències.
Article 10
Les ponències són instruments de treball del Consell i poden tenir caràcter
permanent o temporal. Es creen per acord del Ple del Consell, el qual en determina
l’estructura, el funcionament i la composició.
Les ponències poden ser integrades totalment o parcialment per membres del
Consell. Per iniciativa de la presidència poden incorporar-se a les deliberacions de les
ponències persones expertes en les qüestions que es tractin o representants
d’institucions afectades per aquestes qüestions.
Els treballs de les ponències són coordinats pel secretari del Consell, el qual en
convoca les reunions amb caràcter ordinari. Tant el president com els vicepresidents
poden convocar les reunions de les ponències amb caràcter extraordinari.
Article 11
En els aspectes que no preveu aquest Decret sobre funcionament intern del Consell
Social de la Llengua Catalana s’actuarà amb subjecció al que preveu la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic d’administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
El Consell Social de la Llengua Catalana es constituirà inicialment amb els
representants que hagin estat designats un cop transcorregut un mes des de la
publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició transitòria segona
La infraestructura administrativa necessària per al funcionament del Consell Social
de la Llengua Catalana s’adscriu a la Direcció General de Política Lingüística.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles i, en especial, el Decret
72/1998, de 24 de juliol.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura per dictar les disposicions que consideri
adients per a l’execució i el desplegament del que estableix aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

