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DEPARTAMENT
DE BENESTAR I FAMÍLIA

DECRET
133/2005, de 28 de juny, pel qual es crea el Consell
del Voluntariat.

La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures
fiscals i administratives, en la seva disposició
addicional tercera, ha suprimit l’Institut Cata-
là del Voluntariat, i l’apartat segon de la dispo-
sició derogatòria ha derogat la Llei 25/1991, de
13 de desembre, que el va crear.

La supressió de l’institut esmentat ha estat
conseqüència de l’adequació de l’Administra-
ció a les noves i canviants necessitats socials en
les actuacions que cal dur a terme en l’àmbit del
voluntariat i que han de comportar, d’una banda,
l’establiment de sistemes organitzatius que sim-
plifiquin i facin més eficaç la gestió administra-
tiva i, d’una altra, disposar de formes d’orga-
nització que possibilitin una participació més
representativa i qualificada.

És en aquest segon aspecte que la Llei de
mesures fiscals i administratives, indicada més
amunt, faculta el Govern per articular reglamen-
tàriament un òrgan de participació en l’acció de
govern de les entitats de voluntariat que actu-
ïn a Catalunya, el qual vindrà a substituir els
consells rector i assessor de l’Institut Català del
Voluntariat suprimit.

El punt de partida de la composició d’aquest
nou Consell serà la convocatòria d’unes elecci-
ons per escollir, en base a criteris territorials i
d’especialització en l’activitat voluntària, els re-
presentants del sector que han de formar part
del Plenari d’aquest òrgan col·legiat, per un pe-
ríode de quatre anys. En aquest Consell, presidit
per la persona titular del Departament de Ben-
estar i Família, hi estaran representats, també,
l’Administració de la Generalitat, així com els
sindicats més representatius a Catalunya, les
organitzacions empresarials, les entitats muni-
cipalistes i determinats experts en aquesta ma-
tèria.

La composició del Consell s’articula mitjan-
çant un òrgan directiu i una comissió executiva,
que és la que ha de dur a terme els seus acords.

L’article 71 del Decret 68/2004, de 20 de ge-
ner, va crear, dins el Departament de Benestar
i Família, la Direcció General d’Actuacions Co-
munitàries i Cíviques. Pel Decret 354/2004, de
27 de juliol, s’assumeixen els objectius i funci-
ons relatives al voluntariat, que la disposició ad-
dicional tercera de la Llei 7/2004, va atribuir al
Departament i es modifica l’estructura de la
Direcció General i es crea la Subdirecció Gene-
ral d’Associacionisme i Voluntariat.

Per tot l’exposat, i atès el que preveu la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, pro-
cediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, a proposta de la
consellera de Benestar i Família i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
Creació del Consell

Es crea el Consell del Voluntariat, que es
constitueix com a òrgan d’assessorament, con-
sulta i participació de les entitats, col·lectius i
persones que actuen en l’àmbit del voluntariat,

el qual s’adscriu al Departament de Benestar i
Família, mitjançant la Direcció General d’Ac-
tuacions Comunitàries i Cíviques.

Article 2
Organització del Consell

2.1 El Consell s’organitza de la forma se-
güent:

a) El Plenari.
b) La Comissió Executiva.
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 de vo-
luntariat de la Direcció General d’Actuacions
Comunitàries i Cíviques del Departament de
Benestar i Família.

2.3 Els membres del Plenari representants
del món del voluntariat seran escollits en unes
eleccions que tindrà en compte totes les orga-
nitzacions que tinguin per objecte l’activitat
voluntària, que actuïn en els àmbits territorials
de les comarques de Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i les Terres de l’Ebre, i en els diferents
àmbits de l’acció voluntària, de conformitat al
que s’indica a l’article 3.1.

2.4 El mandat dels membres del Plenari
representants del món del voluntariat té una
durada de 4 anys. Finalitzat aquest termini es
convocaran eleccions per escollir nous represen-
tants.

Article 3
El Plenari. Composició i funcions

3.1 El Plenari és l’òrgan directiu del Con-
sell, i té la composició següent:

Presidència: la persona titular del Departa-
ment de Benestar i Família.

Vicepresidència: un representant d’entitats
del voluntariat, designat pel Plenari, d’entre els
seus membres.

Vocalies: estaran formades per:
11 representants de les organitzacions terri-

torials del voluntariat, dels quals 4 de les comar-
ques de Barcelona, 2 de les comarques de Gi-
rona, 2 de les comarques de Lleida, 2 de les
comarques de Tarragona i 1 de les Terres de
l’Ebre.

10 representants de les organitzacions del
voluntariat segons les àrees d’actuació, de la
forma següent: 3 del voluntariat social, 3 del vo-
luntariat comunitari, 2 del voluntariat cultural,
1 del voluntariat mediambiental i 1 del volun-
tariat internacional.

2 representats de les organitzacions sindicals
que tinguin més representació a Catalunya.

2 representants de les organitzacions empre-
sarials.

1 representant de l’Associació de Municipis
i Comarques de Catalunya.

1 representant de la Federació de Municipis
de Catalunya.

1 representant del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya.

2 persones del Departament de Benestar i
Família designats per la presidència.

2 tècnics de reconegut prestigi en l’àmbit del
voluntariat designats per la presidència.

1 representant de l’Administració de la Ge-
neralitat per cadascuna de les matèries se-
güents: Joventut, Salut, Justícia, Món Univer-
sitari, Cooperació al Desenvolupament, Medi
Ambient i Habitatge, i Participació. Aquests re-
presentants seran designats per la persona titular
de la secretaria general del departament corres-
ponent.

3.2 Els membres del Plenari que no tinguin
fixada designació expressa seran designats se-
gons les normes pròpies de les entitats de per-
tinença.

3.3 Són funcions del Plenari:
a) Informar sobre els plans estratègics de

subvencions del Departament de Benestar i
Família en matèria de voluntariat, llurs objec-
tius i els efectes previstos.

b) Informar sobre els criteris de prioritat per
a la concessió de subvencions que convoqui el
Departament de Benestar i Família en aquest
àmbit.

c) Informar sobre les propostes de disposi-
cions generals en l’àmbit de les entitats del vo-
luntariat.

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 Direcció
General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques.

Vicepresidència: la persona titular de la vice-
presidència del Plenari.

Vocalies: estaran formades per un mínim de
sis persones i un màxim de deu, designades pel
Plenari, d’entre els seus membres

4.2 Són funcions de la Comissió Executiva:
a) Desenvolupar i fer el seguiment dels

acords presos pel Plenari del Consell del Volun-
tariat i vetllar pel seu compliment.

b) Promoure informes i estudis en matèria
de voluntariat.

c) Coordinar les actuacions públiques que es
duguin a terme en l’àmbit del voluntariat.

d) Fer propostes d’actuació al Plenari en
matèria de voluntariat.

e) Totes aquelles funcions que li encomani
el Plenari.

Article 5
La Secretaria

La Secretaria del Consell, tant del Plenari com
de la Comissió Executiva, serà exercida per una
persona d’entre el personal al servei del Depar-
tament de Benestar i Família, amb veu i vot, de-
signada pel seu titular.

Article 6
El defensor del voluntari

A proposta del Plenari del Consell del Volun-
tariat, la persona titular del Departament de
Benestar i Família designarà una persona que,
amb la denominació de defensor del voluntari,
vetllarà pels drets i deures d’aquelles persones
que realitzin accions voluntàries en qualsevol
àmbit d’actuació, ja sigui lliurement, o dins l’en-
torn d’una organització. Aquesta persona no ha
de tenir cap vinculació de servei amb el Depar-
tament de Benestar i Família ni amb cap enti-
tat de voluntariat.

Article 7
Funcionament del Consell

7.1 El Plenari i la Comissió executiva es
reuniran en sessió ordinària les vegades que sigui
necessari per al compliment de les seves funci-
ons, quan els convoqui el seu president o quan
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CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA

ACORD
63/2005, de 18 de maig, del Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.

I. El Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, en la sessió que va tenir lloc el 22 de
setembre de 2004, va acordar mitjançant l’Acord
100/2004, les bases de la segona convocatòria per
a la concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre
comunicació audiovisual, que van ser publica-
des al DOGC núm. 4250, de 29.10.2004.

II. La base setena de l’esmentada convoca-
tòria d’ajuts establia que la Comissió de Recerca,
que actuaria com a comitè de selecció, estaria
formada per les conselleres Victòria Camps i
Núria Llorach i pels consellers Joan Botella,
Jaume Serrats i Joan Manuel Tresserras. Entre
les competències establertes a aquesta Comis-
sió hi ha la d’elaborar el veredicte.

III. El 4 de maig de 2005 es va reunir la Co-
missió de Recerca, la qual va elaborar el vere-
dicte que ha estat elevat a aquest Ple.

Per tot l’exposat, i d’acord amb el que estipula
la base novena de la convocatòria esmentada,
el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
ha adoptat els següents acords:

Primer. Atorgar els ajuts dels projectes i im-
ports que es relacionen tot seguit:

“Detecció i definició dels nous perfils profes-
sionals de l’actual panorama audiovisual i mul-
timèdia català.” Presentat per Carlos Alberto
Scolari, Josep Lluís Micó Sanz, Héctor Navarro
Güere, Ignasi Coll Parra i Hugo Pardo Kuklinski.

Pressupost presentat: 7.740 euros. Assigna-
ció: 7.740 euros.

“La ciència als espais de televisió infantils.”
Presentat per Mònica López Ferrando.

Pressupost presentat: 6.000 euros. Assigna-
ció: 6.000 euros.

“La subtitulació dels programes infantils a la
televisió: una eina útil d’aprenentatge de la lec-
tura per als infants amb sordesa.” Presentat per
Cristina Cambra Vergés, Núria Silvestre i Au-
rora Leal.

Pressupost presentat: 7.660 euros. Assigna-
ció: 7.660 euros.

“El tractament de la immigració i la religió als
informatius de les televisions locals.” Presentat
per Miguel Ángel Agüareles Anoro, Marina
Romeo Delgado, Jaume Durán, Lydia Sánchez,
Vicenta González, M. Àngels García, Xabier
Oró Ladislao, Laia Obis Monné.

Pressupost presentat: 17.000 euros. Assigna-
ció: 8.600 euros.

Segon. Publicar aquests acords al DOGC.

Tercer. Notificar aquests acords a les perso-
nes interessades.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via ad-
ministrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini màxim d’un mes
comptador des de l’endemà de la recepció de la
notificació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, si s’escau, o bé directament
contra aquest Acord es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats con-
tenciosos administratius de la província de Bar-
celona, en el termini de dos mesos comptadors

des de l’endemà de la recepció de la notificació
corresponent.

En cas que la desestimació del recurs de re-
posició es produís per silenci administratiu –si-
lenci que es produeix pel transcurs d’un mes a
comptar des de la data de la seva interposició
sense que se n’hagi notificat la resolució– el ter-
mini per a la interposició del recurs contenciós
administratiu serà de sis mesos a comptar des
de l’endemà del dia en què el recurs de reposi-
ció s’entengui desestimat.

Barcelona, 18 de maig de 2005

FRANCESC CODINA I CASTILLO

President

JAUME SERRATS I OLLÉ

Conseller secretari

(05.150.027)

*

ho demanin els dos terços dels seus membres.
En tot cas, el Plenari es reunirà almenys una
vegada l’any.

7.2 En casos de vacant, absència o malaltia,
les persones del Consell designades en represen-
tació de l’Administració de la Generalitat seran
substituïdes per una persona adscrita a l’òrgan
o ens de pertinença, amb comunicació a la se-
cretaria del Consell.

7.3 En tot el no previst en aquest Decret, el
Plenari i la Comissió Executiva del Consell es
regiran pel que disposa la normativa vigent en
matèria d’òrgans col·legiats de l’Administració
de la Generalitat.

Article 8
Drets d’assistència a les sessions del Consell

Les persones que formin part del Consell del
Voluntariat, en el Plenari o en la Comissió Exe-
cutiva, que no sigui personal al servei de les ad-
ministracions públiques, podran percebre les in-
demnitzacions i drets d’assistència previstos per
la normativa vigent d’acord amb la categoria que
correspon als òrgans col·legiats.

Article 9
Mitjans del Consell

El Departament de Benestar i Família dotarà
al Consell dels mitjans materials, personals i fi-
nancers necessaris, i li donarà el suport adminis-
tratiu que precisi per a l’exercici de les funcions
encomanades.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En aplicació de l’establert a la disposició
addicional tercera i de l’apartat segon de la dis-
posició derogatòria única de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives,
es deroga el Decret 89/1994, de 22 de març, pel
qual s’aprova el Reglament constitutiu del Con-
sell Assessor de l’Institut Català del Voluntariat,
com també qualsevol altre disposició d’igual o
inferior rang que s’oposi al que preveu aquest
Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

El Departament de Benestar i Família pren-
drà les mesures necessàries perquè en el termini
de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest
Decret s’iniciï el procés electoral que s’hi pre-
veu.

Barcelona, 28 de juny de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

ANNA SIMÓ I CASTELLÓ

Consellera de Benestar i Família

(05.161.169)

*


