8162

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422:

%&1"35".&/5
%&(07&3/"$*¶
*"%.*/*453"$*0/41¼#-*26&4

DECRET
441422:."fg"4;"fg"igpgt."rgn"swcn"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv"35514227."fg"4:"fg"lwp{."rgn"
qual es crea el Consell del Voluntariat.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
fg"Ecvcnwp{c"cvtkdwgkz"cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"
la competència en matèria d’acció comunitària.
El Decret 133/2005, de 28 de juny, pel qual es crea el Consell del Voluntariat,
va ser elaborat pel Departament de Benestar i Família que en aquell moment tenia
cvtkdw•fgu"ngu"eqorgvﬂpekgu"gp"cswguvc"ocvﬂtkc0
Els canvis d’atribucions de competències entre aquests dos departaments fa
pgeguu tkc"nc"oqfkÝecek„"fg"ngu"fkurqukekqpu"pqtocvkxgu"swg"tgiwngp"”ticpu"cpvgriorment adscrits al Departament de Benestar i Família.
¡u"rgt"ckz”"swg"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv"35514227."fg"4:"fg"lwp{."rgn"swcn"gu"etgc"
el Consell del Voluntariat, per tal d’adequar la seva adscripció al Departament de
Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu0
Per tot això, d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a
rtqrquvc"fgn"Eqpugnngt"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."k"fÓceqtf"cod"
el Govern,
DECRETO:
Ctvkeng"¿pke<
Gu"oqfkÝswgp"nÓctvkeng"3."nÓcrctvcv"4"fg"nÓctvkeng"4."nÓctvkeng"5."nÓcrctvcv"3"fg"nÓctvkeng"6."nÓctvkeng"7."nÓctvkeng"8."nÓcrctvcv"4"fg"nÓctvkeng"9."nÓctvkeng";."nc"fkurqukek„"Ýpcn"k"
s’addiciona una disposició addicional del Decret 133/2005, de 28 de juny, pel qual
es crea el Consell del Voluntariat, que queden redactats de la manera següent:
“Article 1
”Creació del Consell
”Es crea el Consell del Voluntariat, que es constitueix com a òrgan d’assessorament, consulta i participació de les entitats, col·lectius i persones que actuen
en l’àmbit del voluntariat, el qual s’adscriu a la Secretaria d’Acció Ciutadana del
Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."okvlcp›cpv"nc"Fktgeek„"
General d’Acció Comunitària.
”Article 2
”Organització del Consell
”2.2 Les entitats del món del voluntariat que vulguin participar en l’elecció del
Consell hauran d’estar registrades en el cens d’entitats del voluntariat, sens perjudici
de la inscripció de les associacions en el Registre d’Associacions del departament
competent en aquesta matèria.
”Article 3
”El plenari. Composició i funcions
”3.1 El Plenari és l’òrgan directiu del Consell, i té la composició següent:
”Presidència: la persona titular del Departament de Governació i Administraekqpu"R¿dnkswgu0
”Vicepresidència primera: la persona titular de la Secretaria d’Acció Ciutadana
que podrà delegar la seva representació en el director general d’Acció Comunitària
fgn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu0
”Vicepresidència segona: una persona representant d’entitats del voluntariat,
designat pel Plenari, d’entre les seves persones membres.
”Vocalies: estaran formades per:
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”11 persones representants de les organitzacions territorials del voluntariat, de
les quals 4 de les comarques de Barcelona, 2 de les comarques de Girona, 2 de les
comarques de Lleida, 2 de les comarques de Tarragona, 1 de les Terres de l’Ebre.
”13 persones representants de les organitzacions del voluntariat segons les àrees
d’actuació, de la forma següent: 3 del voluntariat social, 3 del voluntariat comunitari,
2 del voluntariat cultural, 1 del voluntariat educatiu, 1 del voluntariat mediambiental,
1 del voluntariat internacional, 1 voluntari lingüístic i 1 voluntari esportiu.
”2 persones representats de les organitzacions sindicals que tinguin més representació a Catalunya.
”2 persones representants de les organitzacions empresarials.
”1 persona representant de l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya.
”1 persona representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
Ñ3"rgtuqpc"tgrtgugpvcpv"fgn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"nc"Lqxgpvwv"fg"Ecvcnwp{c0
”1 persona que ostenti una vocalia del Consell de la Gent Gran de Catalunya
designada pel ple d’aquest òrgan.
Ñ3"rgtuqpc"tgrtgugpvcpv"fgn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"Fqpgu"fg"Ecvcnwp{c0
”1 persona representant del Departament de Governació i Administracions
R¿dnkswgu0
”2 persones expertes de reconegut prestigi en l’àmbit del voluntariat designats
per la presidència.
”1 persona representant de l’Administració de la Generalitat per cadascuna de
les matèries següents: joventut, salut, justícia, universitats, cooperació al desenvolupament, medi ambient, participació, cultura, serveis socials, educació i ocupació.
Aquestes persones representants seran designades per la persona titular del departament corresponent.
”3.2 Els departaments de la Generalitat i les entitats i organitzacions que tinguin
més d’una persona representant al Plenari han de respectar el criteri de paritat entre
dones i homes en la proposta que facin per al nomenament de llurs representants.
Ñ505"Ngu"rgtuqpgu"ogodtgu"fgn"Rngpctk"swg"pq"vkpiwkp"Ýzcfc"fgukipcek„"gzrtguuc"
seran designades segons les normes pròpies de les entitats de pertinença.
”3.4 Són funcions del Plenari:
”a) Informar sobre els plans estratègics de subvencions del Departament de
Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu en matèria de voluntariat, llurs objectius
i els efectes previstos.
”b) Informar sobre els criteris de prioritat per a la concessió de subvencions que
eqpxqswk"gn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu en aquest
àmbit.
”c) Informar sobre les propostes de disposicions generals en l’àmbit de les entitats
del voluntariat.
”d) Promoure la participació de les persones voluntàries al si de les entitats.
”e) Promoure campanyes de voluntariat.
”f) Informar sobre les necessitats formatives en el camp del voluntariat.
”Article 4
”La Comissió Executiva
”4.1 La Comissió Executiva té la composició següent:
”Presidència: la persona titular de la Secretaria d’Acció Ciutadana.
”Vicepresidència primera: la persona titular de la Direcció General d’Acció
Comunitària.
”Vicepresidència segona: la persona titular de la Vicepresidència segona del
Plenari.
”Vocalies: estaran formades per un mínim de sis persones i un màxim de deu,
designades pel Plenari, d’entre els seus membres. En la designació de les vocalies
s’hauran de tenir en compte els criteris de participació paritària de dones i homes.
”Article 5
”La Secretaria
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”La Secretaria del Consell, tant del plenari com de la Comissió executiva, serà
exercida pel subdirector o subdirectora general de Cooperació Social i Voluntariat,
amb veu i sense vot, designada pel titular del Departament de Governació i Adminisvtcekqpu"R¿dnkswgu0"Gn"ugetgvctk"q"ugetgv tkc"rqft "fgngict"cswguvc"hwpek„"gp"nc"rgtuqpc"
d’entre el personal al servei d’aquesta Subdirecció que cregui convenient.
”Article 6
”Defensor o defensora del Voluntariat
”A proposta del Plenari del Consell del Voluntariat, la persona titular del Deparvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"fgukipct "wpc"rgtuqpc"swg"cod"
la denominació de defensor o defensora del Voluntariat, vetllarà pels drets i deures
d’aquelles persones que realitzin accions voluntàries en qualsevol àmbit d’actuació,
ja sigui lliurement, o dins l’entorn d’una organització.
”Aquesta persona no ha de tenir cap vinculació de servei amb el Departament de
Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."pk"cod"ecr"gpvkvcv"fg"xqnwpvctkcv."pk"jc"
de pertànyer durant l’exercici del càrrec a cap entitat de voluntariat.
”Article 7
”Funcionament del Consell
”7.2 Les persones membres del Ple i de la Comissió Executiva podran delegar la
seva assistència a les reunions en les persones que designin expressament.
”Article 9
”Mitjans del Consell
”El Departament de Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"fqvct "cn"Eqpugnn"
fgnu"okvlcpu"ocvgtkcnu."rgtuqpcnu"k"Ýpcpegtu"pgeguuctku."k"nk"fqpct "gn"uwrqtv"cfoknistratiu que precisi per a l’exercici de les funcions encomanades.
”Disposició addicional
ÑGn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"cfqrvct "ngu"oguwtgu"
necessàries per celebrar el procés electoral cada vegada que, d’acord amb aquest
decret, s’hagin de renovar els representants del món del voluntariat al Plenari del
Consell del Voluntariat.
ÑFkurqukek„"Ýpcn
”Qualsevol referència que en la normativa vigent es faci al Consell Rector de
nÓKPECXQN"uÓgpvgpft "hgvc"cn"Rngpctk"fgn"Eqpugnn"fgn"XqnwpvctkcvÑ0
Barcelona, 29 de gener de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Eqpugnngt"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu
(08.023.124)
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DECRET
451422:."fg"4;"fg"igpgt."rgn"swcn"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"
de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
fg"Ecvcnwp{c"cvtkdwgkz"cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"
la competència en matèria de sensibilització cívica i social i el suport a les entitats
i el voluntariat.
Gn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"fg"nc"Eqokuuk„"Tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"
de l’Associacionisme i el Voluntariat, va ser elaborat pel Departament de Benesvct"k"Hco nkc"swg"gp"cswgnn"oqogpv"vgpkc"cvtkdw•fgu"ngu"eqorgvﬂpekgu"gp"cswguvc"
matèria.
Els canvis d’atribucions de competències entre aquest dos departaments fa necesu tkc"nc"oqfkÝecek„"fg"ngu"fkurqukekqpu"pqtocvkxgu"swg"tgiwngp"”ticpu"cpvgtkqtogpv"
adscrits al departament de Benestar i Família.
Kiwcnogpv."nc"Nngk"914226."fg"38"fg"lwnkqn."fg"oguwtgu"Ýuecnu"k"cfokpkuvtcvkxgu."gp"
la seva disposició addicional tercera, va suprimir l’Institut Català del Voluntariat
i, posteriorment, es va crear, pel Decret 133/2005, de 28 de juny, el Consell Català
del Voluntariat.
¡u"rgt"ckz”"swg"gu"oqfkÝec"gn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"fg"nc"Eqokuuk„"
Tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"fg"nÓCuuqekcekqpkuog"k"gn"Xqnwpvctkcv."rgt"vcn"fÓcfgswct"nc"
ugxc"cfuetkrek„"cn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"k"cnu"
canvis organitzatius abans esmentats.
Per tot això, d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a
rtqrquvc"fgn"Eqpugnngt"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."k"fÓceqtf"cod"
el Govern,
DECRETO:
Ctvkeng"¿pke
Gu"oqfkÝswgp"nÓctvkeng"4."nÓctvkeng"6."nÓctvkeng"8."nÓctvkeng"9."k"ngu"fkurqukekqpu"Ýpcnu"
fgn"Fgetgv";414225."fÓ3"fÓcdtkn."fg"etgcek„"fg"nc"Eqokuuk„"tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"
de l’Associacionisme i el Voluntariat, que queden redactats de la manera següent:
“Article 2
”Funcionament i composició
Ñ403" Nc"Eqokuuk„"Tgevqtc"fgn"Rnc"Pcekqpcn"fg"nÓCuuqekcekqpkuog"k"gn"Xqnwpvctkcv"
funciona en Ple i en Comissió Executiva.
”2.2 El Ple està integrat per:
”a) La presidència.
”b) La vicepresidència.
”c) Les vocalies.
”d) La secretaria.
”2.3 La presidència és exercida per la persona titular del Departament de Goxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu0
”2.4 La vicepresidència és exercida per la persona titular de la de la Secretaria
d’Acció Ciutadana o per la persona en qui delegui.
”2.5 Les vocalies són ocupades per:
”2.5.1 Una persona representant de cada un dels departaments de l’Administració
de la Generalitat. Aquestes persones representants hauran de tenir la consideració d’alt
càrrec i seran designades per la persona titular de cada un dels departaments.
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