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Sr. José Rogelio Grajal de la Fuente
Director de Prevenció
Oficina Antifrau de Catalunya
C/ Ribes, 1-3
08013 Barcelona
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1 0 ocT, 2013Benvolgut Director,

En resposta als vostres escrits de 25 de març i18 de setembre de 2013, us
trameto, adjunta, còpia de la nota de valoració emesa per la Presidenta de
l'lnstitut Català de les Dones, d'acord amb la qual s'accepten les al.legacions
que vareu formular en el tràmit d'informació pública del Projecte de decret del
Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

Així mateix, atès que tot just I'lnstitut Català de les Dones ha finalitzat amb la
valoració de les al.legacions rebudes en els tràmits d'informació pública i

d'audiència, tan bon punt disposem de I'informe jurídic final, us el farem arribar.

Atentament,

Dolors Rusinés i Bonet
Secretaria General

Barcelona, 2 d'octubre de 2013
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Nota de valoració de I'lnstitut Català de les Dones sobre les al.legacions i suggeriments
formulats per I'Oficina Antifrau de Catalunya sobre el Projecte de decret del Consell
Nacionalde les Dones de Catalunya

ANTECEDENTS

1. El Departament de Benestar Social iFamília ha rebut, en data 25l1gl2Ù13, I'escrit
d'al.legacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya formulades en la fase d'informació pública del
Projecte de decret del Consell Nãcional de les Dones de Catalunya, instrumentada mitjançant
I'Edicte publicat al DOGC de O7lO3l2O13, que ha traslladat a I'lnstitut Català de les Dones per a
la seva consideració.

2. Un cop I'anàlisi realitzat per I'ICD s'emet aquesta nota de valoració com a document de
resum i síntesi dels raonaments de la seva acceptació o no, i en el seu cas, d'aquelles que han
estat recollides en una nova versió deltext del Projecte de decret.

CONSIDERACIONS

1. Article 1

Es compadeixen les formulacions plantejades i, amb aquesta finalitat, I'actual apartat
3 passa a apaftat 4 i se'n fa una nova redacció de l'apartat 3 d'aquest precepte, que
queda redactat de la manera següent: "1.3 L'actuació del CNDC es regeix d'acord
amb els principis generals de transparència, publicitat i pafticipació ciutadana".

2. Article 2
Es manté I'apafiat 3 d'aquest precepte i s'elimina I'article 6.2 per evitar reiteracions.

3. Article I
Es comparteixen les formulacions plantejades i es fa una nova redacció de I'apartat 5
d'aquest precepte (l'Oficina Antifrau esmenta per error I'apartat 8), que queda
redactat de la manera següent: "8.5 A les reunions del Ple pot assistir-hi una
representació per entitat, amb dret de vot i veu. És permesa I'assistència en qualitat
d'oient'.

La resta d'al.legacions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre aquest
I'article 8 es donen per incorporades amb el nou redactat de I'afticle 1.3 a dalt indicat.

4. Article 10
Es dóna per incorporada I'esmena amb el nou redactat de I'afticle 1.3 a dalt indicat

5. Article 16
Es dóna per incorporada I'esmena amb el nou redactat de I'afticle 1.3 a dalt indicat.
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CONCLUSIONS

D'acord amb tot el que s'ha dit, es redacta una nova versió del text de Projecte de decret del
Consell Nacional de les Dones de Catalunya que recull les obseruacions formulades per
I'Oficina Antifrau de Catalunya i acceptades per aquest lnstitut.

Barcelona, 2 de setembre 2013

Montserrat Gatell i Pérez
Presidenta
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