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Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Participació de grups de majors i pensionistes.
Contingut de la iniciativa :

A les dades estadístiques sobre l’evolució de la població de l’INE s’hi constata la tendència de la
població de les Illes Balears, i d’Espanya en general, d’un progressiu envelliment i d’un augment
de la població major de 65 anys de manera progressiva i constant. Aquest augment de la
població major serà més accel·lerat i complexe amb l’arribada a l’edat de jubilació de la generació
de “baby boomers” que varen augmentar substantivament el creixement demogràfic.
A més d’aquest augment quantitatiu, també hi ha un augment qualitatiu que es reflecteix amb
l’augment de l’esperança de vida al néixer que actualment se situa al 83,24 anys de mitjana a tot
l’Estat Espanyol. Aquest factor fa que, una vegada arribat el moment de la jubilació, es tingui una
esperança de viure al voltant de 21,5 anys més, un període més que considerable.
A l’Informe de ponència sobre l’envelliment de la població de les illes Balears del Parlament
realitzat al 2019, es fa constar la necessitat de què aquest grup de persones, cada vegada més
nombrós, que arriben a edat més avançada, comptin amb bona salut i romanguin actives. Això vol
dir que, dins l’Estat del Benestar hem de tenir cura per a què aquest envelliment actiu sigui
possible i es faci en la millora de les condicions i amb la major participació possible.
Si mantenir aquesta activitat durant l’edat més madura implica la continuïtat en la participació del
mercat laboral o altres activitats de caràcter més col·laboratiu amb la societat, aquesta situació
“activa” també implica la necessitat de participar activament en la vida política i social en general
i, molt especialment, a nivell local o insular.
A més, aquest canvi cap a l’envelliment general de la població, l’augment de l’esperança de vida i
els canvis socials i tecnològics que s’estan donant al nostre voltant, fan que totes aquestes
persones tinguin unes necessitats específiques i molt concretes que s’han de tenir en compte a
l’hora de donar resposta a problemes generals de la població.
Hem de reforçar la cohesió social de les persones majors per poder donar contrarestar el procés
d’afebliment de la cohesió de les estructures familiars i l’amenaça del problema de la solitud. La
participació activa de totes aquestes persones en les institucions i en els centres de decisions
permet incloure’ls,de manera efectiva, alhora que ens sortim beneficiats per poder tenir i gaudir de
la seva visió des de la saviesa i l’experiència.
La gent gran i jubilada, són un col·lectiu que té problemes específics que requereixen solucions
“ad hoc”. Així doncs, són un grup social cada vegada més nombròs que reclama la seva
participació activa en les preses de decisions i demana que la societat se’ls escolti cada vegada
més i de manera més atenta.
Per això, hem de ser capaços de donar-los veu específica en totes les institucions i de manera
més especial, a nivell de l’administració local i insular que són les administracions més properes a
la ciutadania. Aquesta veu permetrà que, no sols s’atenguin les seves necessitats més
immediates, sinó també planificar i actuar de manera general sense oblidar-se de les
problemàtiques específiques.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI
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El Parlament de les illes Balears insta les Administracions locals i insulars a establir un
lloc de participació efectiva de la gent major i jubilada, mitjançant la creació de
Consells de Gent Gran a tots els municipis per poder participar en les decisions que
afectin a assumptes directament relacionats amb aquest grup social.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar i
assegurar la participació efectiva d’aquest grup de persones majors i jubilats en les
institucions i espais de participació ciutadana. Tot això seguint els principis
d’accessibilitat, no discriminació tecnològica i adaptació de mitjans i llenguatges, de
manera que els canals i mitjans habilitats per a la participació no constitueixin un factor
d'exclusió per a aquests sectors de la ciutadania".
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