
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

DECRET 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d'1 de juny, de creació del Consell de
l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya es va crear mitjançant el Decret 69/2010, d’1 de
juny, com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, i
concretament, per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat,
per tal de portar a terme els programes i els projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món
associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i la
consolidació.

Des de la seva creació, el Consell s’ha reunit amb regularitat per acomplir les funcions que té assignades, i ha
participat activament en el disseny de polítiques públiques relacionades amb l’associacionisme i el voluntariat.

Després d’aquests tres anys de funcionament, i com a conseqüència de l’experiència adquirida, es fa
necessària una adaptació de certs articles del Decret esmentat per tal d’adequar-ne el contingut a la realitat i
les necessitats del Consell.

D’altra banda, l’entrada en vigor de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, també va fer aconsellable adequar el Decret esmentat al que estableix
el capítol 2 del títol 1 d’aquesta Llei, que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

En aquest sentit, aquest Decret té per objecte modificar la composició de vocalies per tal que la que ocupa la
persona titular de l’òrgan actiu que té assignades les competències en matèria d’associacionisme i voluntariat
passi a exercir la vicepresidència primera de l’òrgan col·legiat i assumeixi, d’acord amb la normativa
d’aplicació, la presidència del Consell en el cas d’absència de la persona titular del departament competent en
matèria de suport a les entitats i el voluntariat. La modificació del règim de vocalies afecta també la
vicepresidència segona, que passa a ser ocupada per l’entitat escollida per les vocalies del sector associatiu i
del voluntariat del Consell, d’entre les entitats que les ocupen, i el departament competent en matèria
d’associacions, que passa a ocupar una vocalia i deixa d’exercir la vicepresidència segona.

En relació amb el règim de vocalies, es modifica el Decret 69/2010, d’1 de juny, amb la finalitat de clarificar el
fet que les vocalies les ocupen persones en representació de les entitats a les quals pertanyen.

D’altra banda, es constata la necessitat de poder donar cabuda a més entitats dins del Consell per augmentar-
ne la representativitat, per la qual cosa s’estableix que el nombre màxim de vocalies que poden ser ocupades
per designació de la presidència del Consell, atesos el seu treball significatiu i la seva incidència i experiència
en la vertebració territorial del sector, passin de quatre a sis, i eliminar la referència al prestigi de l’entitat com
a element per ocupar una d’aquestes vocalies.

En aquest sentit també s’afegeix una nova vocalia que l’ocuparà el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, entitat que representa una part important del moviment associatiu i de voluntariat entre la població
jove.

La modificació incorpora també la possibilitat que les entitats titulars de les vocalies puguin designar persones
suplents.

Es clarifica el procés de renovació de les vocalies, algunes de les quals s’han de renovar cada tres anys i
d’altres, atesa la seva naturalesa, no és necessari que siguin renovades.

Es constata també la necessitat de canviar la referència al Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
quan es detallen les funcions del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, i utilitzar una
expressió com “el conjunt de línies estratègiques, objectius i mesures en matèria d’associacionisme i
voluntariat”. És una definició més genèrica que permet l’ús de l’instrument que es consideri més adequat per al
disseny de les línies esmentades.

Es considera oportú, seguint la línia de la normativa general en matèria d’òrgans col·legiats, eliminar el dret a
vot de la persona que ocupa la secretaria del Consell, així com la possibilitat que les persones que ocupen les
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vocalies puguin percebre indemnitzacions i drets d’assistència atesa la naturalesa de les funcions de l’òrgan
col·legiat.

Finalment, ateses les funcions atribuïdes al Departament de Benestar Social i Família mitjançant el Decret
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’actualitat és aquest el departament
competent per instar la modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme
i el Voluntariat de Catalunya.

Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i Família, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 del Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme
i el Voluntariat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“1.1 Es crea el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i
d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat i, concretament, per a l’elaboració, el
seguiment i l’avaluació dels plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures de les matèries
esmentades, per tal de portar a terme els programes i els projectes necessaris per aconseguir que el
voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el procés
de creixement i consolidació.”

 

Article 2

Es modifica l’apartat 4 de l’article 2 del Decret 69/2010, d’1 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“2.4 La vicepresidència primera l’exerceix la persona titular de l’òrgan actiu competent en matèria
d’associacionisme i voluntariat amb rang mínim de director general, i exerceix la presidència del Consell en
absència de la persona titular de la presidència.

”La vicepresidència segona la designen les nou vocalies del Consell en representació de les entitats que
estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat que estableix l’article 2.5.b), i cessa quan es
produeix la renovació de les vocalies. Les entitats han de comunicar a la secretaria del Consell la designació de
la vicepresidència segona.”

 

Article 3

Es modifica l’apartat 5 de l’article 2 del Decret 69/2010, d’1 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“2.5 Les vocalies les ocupen:

”2.5.a) La persona titular de l’òrgan actiu que tingui adscrit el Registre d’Associacions, amb rang mínim de
director general.

”2.5.b) Nou entitats designades per la presidència del Consell a proposta del sector associatiu i de voluntariat,
que estructurin i vertebrin el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya en l’àmbit sectorial i en
representació dels àmbits següents: tres representants de l’àmbit social, dos del cultural, dos del comunitari,
un de l’ambiental i un de l’internacional. Aquestes entitats han de designar la persona que les ha de
representar en el Consell.

”2.5.c) Fins a un màxim de sis entitats designades per la presidència del Consell que destaquin pel seu treball
significatiu i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector. Aquestes entitats han de
designar la persona que les ha de representar en el Consell.

”2.5.d) Dues organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya. Aquestes
organitzacions han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.

”2.5.e) Una persona en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Aquesta entitat ha de
designar la persona que l’ha de representar en el Consell.
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”2.5.f) Dues organitzacions empresarials en l’àmbit de serveis socials designades per la presidència: una en
representació de les entitats d’iniciativa social i una altra en representació de les entitats d’iniciativa mercantil
que desenvolupin accions de voluntariat des de l’empresa. Aquestes organitzacions han de designar la persona
que les ha de representar en el Consell.

”2.5.g) Dues entitats associatives dels ens locals més representatives. Aquestes entitats han de designar la
persona que les ha de representar en el Consell.”

 

Article 4

Es modifica l’apartat 6 de l’article 2 del Decret 69/2010, d’1 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“2.6 Els òrgans i les entitats que ocupen les vocalies que estableix l’apartat 2.5, poden designar també
persones suplents. Les designacions de les persones que han d’ocupar les vocalies i dels seus suplents s’han de
fer mitjançant l’òrgan directiu de l’entitat o el responsable de l’òrgan, i s’han de comunicar a la secretaria del
Consell.”

 

Article 5

L’apartat 6 de l’article 2 del Decret 69/2010, d’1 de juny, passa a ser l’apartat 7, i queda redactat de la manera
següent:

“2.6 La secretaria, amb veu i sense vot, l'exerceix una persona designada per la presidència del Consell d'entre
el personal al servei del departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat.”

 

Article 6

Se suprimeix la lletra d) i es modifiquen les lletres c) i f) de l’article 3.1 del Decret 69/2010, d’1 de juny, que
queden redactades de la manera següent:

“3.1.c) Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries
associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

”3.1.f) Prestar suport a les entitats per tal que millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb
les administracions.”

 

Article 7

Es modifica l’article 4 del Decret 69/2010, d’1 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 4

”El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat té una durada indefinida. Les vocalies que estableixen les
lletres b), c), d) i f) de l’article 2.5 es renoven cada tres anys, sens perjudici de la seva possible reelecció.”

 

Article 8

Se suprimeix l’article 6 del Decret 69/2010, d’1 de juny.

 

Article 9

Es modifica la disposició final del Decret 69/2010, d’1 de juny, que queda redactada de la manera següent:

“Disposició final

”Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat per
executar el que estableix aquest Decret.”
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Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de juliol de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

 

(14.204.022)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6671 - 24.7.20144/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14204022-2014




