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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

AL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL NACIONAL DE LES 

DONES DE CATALUNYA 
 
 
 

Consideració preliminar: transparència i participació 

 
El Projecte de decret conté una exposició de motius que justifica la necessitat de dur a 
terme algunes modificacions en l’organització i funcionament del Consell Nacional de 
les Dones de Catalunya, òrgan de participació i de consulta de l’Institut Català de les 
Dones. 
 
El Consell Nacional de les Dones de Catalunya, en endavant CNDC, constitueix un 
instrument a través del qual es vehicula la participació de les entitats de dones en les 
polítiques públiques compromeses en el Pla de Govern sobre aquesta matèria, inclosa 
l’acció normativa relacionada amb l’abordatge de la violència masclista. 
 
La Constitució conté, en el seu article 9.2, el mandat adreçat a tots els poders públics de 
«facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social». Així mateix, l’article 23 reconeix als ciutadans el dret fonamental a participar 
en els assumptes públics. El foment de la participació social en les polítiques públiques, 
així com de la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
econòmic i polític, és igualment reconegut a l’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
Alhora, la participació ciutadana en els afers públics constitueix un principi general 
bàsic de les Administracions públiques: així ho preveu l’art. 3.5 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment 
administratiu comú (Llei 30/1992) quan prescriu que, en llurs relacions amb la 
ciutadania, les Administracions han d’actuar conforme els principis de transparència i 
de participació.  
 
Al seu torn, l’article 22.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei 26/2010) en el marc 
del dret dels ciutadans a una bona administració, imposa a les administracions 
públiques de Catalunya el mandat de «fomentar la participació ciutadana en les 
actuacions administratives de llur competència, per tal de recollir les propostes, els 
suggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjançant un procés previ d’informació i 
debat». I d’acord amb l’art. 31.2 (setè i vuitè) del mateix text normatiu, les 
administracions públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuïdes i 
actuen d’acord amb el principis generals de transparència i accessibilitat, i participació 
ciutadana, entre d’altres. 
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La transparència, en conseqüència, constitueix un pressupòsit ineludible per a facilitar 
la participació ciutadana. 
 
 

Article 1 

 
Es troba a faltar un precepte específic que indiqui els principis rectors de l’actuació del 
CNDC, en particular el relatiu a la transparència.  
 
 
Article 2 
 
S’observa que el contingut de l’apartat 3 d’aquest precepte es reprodueix en l’article 6.2 
del Projecte. Suggerim, per raons sistemàtiques, evitar la reiteració. 
 
 
Article 8 
 
Dedicat aquest article al funcionament del Ple del CNDC, el seu apartat 8 estableix: 
«[l]es reunions del Ple no són públiques, per tant només pot assistir-hi una 
representació per entitat. No és permesa l’assistència en qualitat d’oient». 
 
Des del punt de vista del principi de transparència no s’arriba a entendre a què pot 
obeir dita restricció a la publicitat en el funcionament d’un òrgan de participació.  
 
De fet, l’encara vigent Decret 460/2004, de 28 de desembre, del Consell Nacional de 
Dones de Catalunya i de creació de les Assemblees Territorials de les Dones de 
Catalunya, no conté tal restricció de la publicitat de les sessions, i en el Preàmbul de la 
norma projectada en absolut queda justificada una mesura de tal naturalesa. 
 
A aquesta, s’afegeix una altra constatació preocupant: el text tampoc no fa cap 
referència a la publicitat dels acords adoptats pel CNDC. 
 
Cal tenir present que entre les funcions del CNDC es troba la de seguiment i avaluació 
del Pla de Govern en matèria de polítiques de dones. Això determina que el CNDC es 
configuri com un testimoni de gran valor des de la perspectiva del retiment de comptes 
a què es troben subjectes tots els poders públics. Però per a que el CNDC pugui jugar 
aquest paper ha de ser eliminada qualsevol restricció a la visibilitat pública de la seva 
organització, funcionament i actuació. 
 
En atenció al que s’acaba d’exposar, l’Oficina recomana no només eliminar del text del 
projecte la previsió que les sessions del Ple del CNDC no tinguin caràcter públic, sinó, 
ans al contrari; establir expressament la publicitat de les sessions de l’òrgan així com la 
dels acords que aquest adopti, mitjançant la publicació íntegra de les actes de les 
sessions tan bon punt aquestes hagin tingut lloc, sens perjudici de les modificacions 
que puguin resultar de l’aprovació definitiva de dites actes. 
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A tals efectes, es considera que un mitjà idoni per fer efectiva aquesta publicitat pot ser-
ho la seu electrònica o el web corporatiu del Departament a què es troba adscrit 
l’Institut Català de les Dones. 
 
 
Article 10 
 
Pel que fa a aquest precepte, suggerim que s’estableixi de manera expressa la publicitat 
del reglament intern de funcionament que preveu l’apartat 1, lletra g), pel cas que 
aquest sigui aprovat. 
 
Aquesta recomanació respon, de nou, a l’exigència de transparència com a principi al 
servei de la bona governança, de tal manera que es garanteix el coneixement de 
l’instrument normatiu intern per part de la ciutadania. 
 
 

Article 16 
 
Per coherència, i amb la mateixa vocació que el suggeriment efectuat respecte l’article 
10 del Projecte, novament aquí hem de recomanar que sigui la disposició reglamentària 
que ens trobem considerant la que garanteixi de manera expressa la publicitat dels 
eventuals reglaments interns que puguin arribar a establir les Assemblees Territorials. 
 
   
 
 
Barcelona, 25 de març de 2013 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 
 


