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Benvolguf Director,

Com a continuació de l'escrit que us vam trametre el passat 2 d'octubre de
2013 en relació amb el Projecte de decret del Consell Nacional de les Dones de
Catalunya, us'trameto, adjunta, còpia de I'informe jurídic final emès el passat g
de gener, així com l'última versió del text del Projecte de decret.

Atentament

ors Rusinés i Bonet
Secretaria General

Barcefona,T de febrer de2014

Sr. José Rogelio Gnjal de la Fu
Director de Prevenció
Oficina Antifrau de Catalunya
C/ Ribes, 1-3
08013 Barcelona

Passeig del Taul ar" 266-27 0
08019 Ba¡celona
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Data d'emissió:

DDt3512012

Projecte de decret del Consell Nacional de les Dones de
Catalunya

tcD

9 de gener de 2014

l. Antecedents i marc normatiu

Antecedents:

1. L'lnstitut Català de les Dones ha tramés novament a l'Assessoria Jurídica del EÞpartament

de Benestar Social i FamÍlia el Projecte de decret del Consell Nacional de les Dones, un cop la

iniciativa s'ha sotmès als tràmits d'informació pública i d'audiència, i s'ha emès I'informe de la

Secretada d'Administració i Funció Pública.

2. Aquest informe s'emet en compliment de I'article 65 de la Uei 2612010, del 3 d'agost, de

règirn jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix que

els projectes de disposicions reglamentäries s'han de sotmetre a informe jurfdic de la unitat

departamental corresponent o de la central del Gabinet Jurídlc de la Generalitiat, i de I'Acord del

Govern de la Generalitat, de 19 de maþ de 2009, pel qual s'aproven les Directrius sobre

contingut de I'expedient iprocediment d'elaboració de disposicions de caràcter general.

Marc normatiu:

L'article 153 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix Que correspon a la Generalitat la

competència exclusiva en matèria de politþues de gènere, amb respecte del que estableix

I'Estat en exercicide la competència que liatribueix I'article 149.1.1 de la Constitució.

Mitjançant la Llei 11/1989, de 10 de juliol, es va crear I'lnstitut Català de les Dones com a

organisme autònom del Govern encarregat d'elaborar i executar tots els projectes i les

prcpostes relatius a la promoció de les dones, per tal de fer efectiu el principi d'þualtat dins

l'àmbit de competències de la Generalitat.
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Així mateix, la Llei 1 1/1 989, de 10 de juf iol, també va crear el Consell Nacional de les Dones de

Catalunya com a òrgan consultiu de I'ICD, en el qual s'integren les representiacions de les

entitats que treballen especfficament en programes a favor de la igualtat i de la promoció de la

dona, establint que els criteris de constitució d'aquest Consell i les formes de participar-hi es

determinarien per reglament. D'acord amb això, mitjançant el Decret 209/1993, de 31 d'agost,

gue va ser derogat pel Decrel 941998, de 31 de març, pel qual es modifica l'estructura

orgånica de I'lnstltut Català de la Dona, es va portar a terme aquest desplegament.

Posteliorment, es va aprovar el Decret 46012004, de 28 de desembre, per tal d'establir una

nova regulació d'aquest Gonsell que respongués millor a I'evolució de la realitat social de les

dones a Catalunya, i va crear les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya (en endavant,

ATDC) com a örgans participatius i consultius del Consell, amb els objectius de definir, impulsar

icoordinar les polÍtiques de dones en el seu àmbit territorial.

Actualment, id'acord amb el que consta a la memòda general del Projecte de decret, elGovern

de la Generalitat té el ferm compromls de continuar afavorint la participació de les entitats de

dones, i de les que treballen a favor de la igualtat de dones i homes, en les decisions públþues

que es prenen a tots els nivells, ja que aporten noves maneres de pensar i'fer, iaixö les

converteix en un actiu fonamential per reactivar I'economia del pafs.

AixÍ mateix, en compliment del mandat recollit en I'EAC sobre la promoció i participació dels

grups i les associaclons de dones en l'elaboració i I'avaluaciri de les polítiques públiques, el

Govern ha designat les representants territorials de I'lCD que han de dinamitzar

l'associacionisme femení i donar suport a les entitats de dones de tot el tenitori.

Pels motius citats, és necessarifer una sèrie d'adaptacions de I'organització i funcionament del

CNDC i de les ATDC, i si bé aquesta modificació afecta principalment el Titol I del Decret

46012004, de 28 de desembre, s'ha optat per elaborar un nou Projecte de decret que deroga

I'actual Decret 460/2004, de 28 de desembre.

ll. Consideracions

L'Acord del Govern de 19 de maig de 2009 especifica quin ha de ser el contingut de I'informe

jurídic final, el qual es concreta en els apartats següenF:

- Comprovar que I'expedient disposa de la documentació prevista a I'article 61 i següents

de la Llei 2ßnO1O, del3 d'agost.
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El procediment d'elaboració d'un projecte de disposició reglamentäria s'inicia a proposta del

Departament competent en la matèria del projecte. En aquest sentit, la secretaria general del

Departament de Benestar Social I Família va autoriÞar, en data I de maig de 2012, I'inici de la

tramitacir5 d'aquest Projecte de decret.

Així mateix, I'article 64 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, estableix que els projectes de

disposicions reglamentàdes han d'anar acompanyats d'una memòria general í d'una memòria

d'avaluació de les mesures proposades, i una memòria de les observacions i les

al-legacio n s p resentades.

La memòria general presentada per la Unitat Directiva conté tots els elements previstos a

l'apartat 2n de I'article 64 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, i la memòria d'avaluació de l'impacte

de les mesures proposades integra els inforrnes d'impacte pressupostañ i d'impacte econòmic i

social, i I'informe d'impacte norrnatiu. Respecte de l'inlorme d'irnpacte de gènere es fa constar

que s'ha emès aquest informe pel propi lCD. Pel que fa a la memòña provisional de les

observacions i les al'legacions presentades en els tràmits de consulta interdepartamental,

audiència, informació pública i infomes, si bé en data d'emissió d'aquest informe encara no

s'ha emès, la unitat directiva té previst incorporar-la a I'expedient amb caràcter immediat,

Pel que fa a I'informe d'impacte normatiu es fa constar que la regulació que conté aquest

Proiecte de decret no incileix de manera directa ni indirecta en cap tipus d'activitat econömica,

ni empresarial o professional. .

- Verificar que s'han complert els tràmits d'informació ptiblica i audiència als interessats

que siguin procedents, ique s'han sol.licitat els informes preceptus.

Mitiançant edicte de27 de febrer de 2013, publicat al DOGC núm. 6330, de 7 de març de 2013,

es va sotmetre a informació publica el Projecte de decret del Consell Nacional de les Dones de

Catalunya, per un termini de 15 dies hàbils, d'acord amb el que prweu I'article GB de la Llei

2612010, del 3 d'agost. Elterminid'informacirá prlblica va finalitzar en data 25 de març de 2013,

ies van presentar al.legacions per:

- Unió de Pagesos de Catalunya.

- Grup parlamentarid'lniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida iAltemativa.

- Oficina Antifrau de Catialunya.

Així mateix, d'acord amb I'article 67 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, s'ha complimentat el

tràmit d'audiència sotmetent la iniciativa al Ple del Consell Nacional de Dones de Catalunya,
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que és l'òrgan de màxima representació del Consell, on són representades les diferents

entitats, associacions, grups i consells de dones del tenitori català, i s'han presentat els escrits

d'al'legacions següents:

- Assemblea Territorial de Dones de Tenes de I'Ebre.

- Assemblea Territorial de Dones de Girona.

- Grup de Treball del CNDG.

Les al.legacbns formulades en el trämit d'audiència i d'informació pública han estat valorades

pel la unitat directiva, i arran de les observacions acceptades es va elaborar una fìova versió

del text, que és la que es va trametre a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per tal

que lÀrea d'OrganiÞació d'Administració i Funció Pública emetés I'informe corresponent.

Els informes emesos en eltranscurs de la tramitació del Projecte de decret del Consell

Nac'lonalde les Dones de Catalunya, són els següents:

- lnforrne d'impacte de gènere, emès per la Presidenta de I'ICD en data 19 de març de

2012,

- lnforme de l'Àrea d'Organització, del Departarnent de Benestar Sociali Família, de 12

d'abril de2O12.

- lnforme econòmic de la Subdirecció generalde Planificació iGestió Pressupostària, del

Departament de Benestar Social i FamÍlia, de 25 de juny de 2012.

- lnforme jurldic preliminar, de I'Assessoria Jurídica del Departament de Benestar Social i

Família, de I de lebrer de 2013.

- lnforme favorable de la Direcció General de Pressupostos, del Departament d'Economia

i Coneixement, de 15 de febrer de 2013.

- Informe far¡orable de l'Àrea d'Organització d'Adminlstració i Furpió Pública, de la

Secretaria d'Administrac'xi i Funció Pública, &28 de novembre de 2013.

Així mateix, al llarg de la tramitació del Proiecte de decret han formulat observacions la Direcció

Generalde Serveis Consultius i Coordinació Jurfd'na i l'Oficina del Govern, les quals han estat

tingudes en compte per h unitat promotora de la iniciativa.

- Avaluar I'adequació de la proposta al marc normatiu vigent i a les directrius de tècnica

normativa.

EstrUctura:

La disposlció normativa obiecte d'aquest informe consta d'una exposicló de moüus, 17 articles i

u na disposició derogatòria.
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L'exposició de motius descriu el marc normatiu i la finalitat de I'aprovació del Proiecte de decret-

L'articulat s'estructura en dos capÍtols: el capítol l, sobre el Consell Nacbnal de Dones de

Catalunya, i elcapltol ll, relatiu a les Assemblees Territorials de Dones de Catialunya.

Caoltol l. Consell Nacional de Dones de Catalunva

Article 1. Definició i natu¡alesa

Article 2. Entitats membres

Article 3. Funcions iàmbits d'actuació

Article 4. Composició

Article 5. Presidència, Vicepresidència i Secretaria

Article 6. El Ple

Article 7. Funcions del Ple

Article 8. Funcionament del Ple

Article 9. La Comissió de Coordinació

Article 10. Funcions de la Comissló de Coordinació

Article 11. Els grups de treball

Article 12. Funcionament dels grups de treball

Capítol ll. Assemblees Terrltg.rials de Pones-de Catalunva

Article 13. Definició i åmbit territorial

Article 14. Objectius de les ATDC

Article 15. Composició de les ATDC

Article 16. Funcionament de les ATDC

Article 17. Funcions de les ATDC

La disposició dercgatòria deroga el Eþcret 4æl2OO4, de 28 de desembre.

L'estructura detallada s'adequa, per tant, a les directrius de tècnica normativa que es concreten

al manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Gatalunya.

Avaluacló de la proposta en relació al marc normatiu vigent:

El projecte de decret examinat s'adequa a les previsions que els articles 6 i 7 de la Llei

11/1989, de 10 de juliol, de creació de I'lnstitut Català de la Dona, fan sobre aquest Consell.

Concretament, mitjançant I'article 6 es crea el Consell Nacional de les Dones de Catalunya com
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a òrgan consultiu de I'lnstitut Català de les Dones; i I'article 7 regula la seva composició, i

estableix que en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya s'integren les representacions

de les entitats que treballen especfficament en programes a favor de la igualtat i de la promoció

de la dona, alhora que disposa que els critèris de constitució d'aquest Consell i les formes de

part'nipar-hi es determinen per reglament.

Així mateix, la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règlm jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya, regula al capÍtol ll, el règim jurfdic dels òrgans

col.legiats. Concretament, I'article 13 estableix que els örgans col'legiats es regeixen pel que fa

a la composició, les luncions i el func'lonament per les normes especffþues o els convenis que

els creen o regulen, iels són d'aplicació preferent les disposicions dels articles 14.2,17.4a5,
18.4 i 19.3.

lgualment, d'acord amb el que preveu I'article 22.2de la Uei 30/1992, de 26 de novembre, un

örgan col.legiat de participació, com aquest, pot establir o completar les seves prôpies normes

de funcionament.

Concretament I'article 14.2 de la Llei 26f2O10, del 3 d'agost, estableix que la secretaria dels

òrgans col.legiats és exercida per un vocal del mateix òrgan o per una persona al servei de

I'administració pública corresponent. En aquest daner cas, assisteix a les sessions arnb veu i

sense vot. D'acord amb aixö, I'article 5.4 del projecte de decret preveu que la secretiaria del

CNDC es exercida per una persona adscrita a I'ICD, amb veu però sense vot, designada per la

presidència.

L'article 18.4 de la Llei 2612010, en relació al desenvolupament de les sess¡ons i de les

deliberacions, preveu que només poden ésser tractats els assumptes que fþuren en I'ordre del

dia, ller¡at que hi siguin presents tots els membres de l'òrgan col.legiat i es declari la urgència

de I'assumpte amb el vot favorable de la majoria absduta; i I'article 19.3 estableix que els

membres dels òrgans col.legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb

relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.

El proiecte de decret objecte d'aquest informe no recull cap de les previsions citades en

aquests dos articles, però atès que no hi ha tampoc cap previsió en contra, i que, d'acord amb

el que disposa I'article 1,3, el CNDC es regeix per les disposicions d'aquest Decret i, en tot cas,

pel que estableix la normativa vigent en matèria d'òrgans col.legiats, no es considera necessari

afegir aquesta regulació.

-6-



ffi O"neralitat de Catalunya[llü gsp¿rtament de Beneáãr Social i FamÍlia
Secretaria General
Assessoria Jurídica

Finalment, cal ler constar que la unitat directiva promotora de la disposició ha acceptat la
pràctica totalitat de les recomanacions fetes per I'Assessoria Jurídica al llarg de la tramitació de

I'expedient, entre les quals es relacionen les següents:

- Modificació de la redacció de determinats apartats de la iniciativa, per tal d'aclañr que

els homes poden formar part del CNDC;

' En relacló amb l'últim incÍs de la part expositiva "... i, per tant, no suposa més despesa

pr Ia GeneralÌtat'! s'ha suprimit, atês que no és objecte del preàmbul ni d'una norma

iurídica en termes generals. En tot cas, aquesta informació ha de constar a la memöria

d'impacte de les mesures proposades.

- A I'article 3, i en general a tot el text de la iniciativa on es feia referència, s'ha substituit

el terme competències per funcions, atès que s'adequa més a la naturalesa d'un òrgan

col.legiat. En aquest sentit, I'article 13 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa elsegüent: "E/s

òrgans col.legiats, quaßevol que sigui la naturalesa de llurs Íuncions, es regeíxen pel

que fa a la composició, les funcìons i elfuncionament per les normes especílíques o e/s

convenìs que els crcen o regulen.., ",

- A I'article 8.5 s'ha substitui't I'incís "amb dret de vot i veu", per "amb dret de veu i vof,
per talde seguir un ordre lðgic, i en els mateixos termes en què es fa referència a la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim lurídic de les administracions públiques idel
procediment administratiu comú (per exemple, article 25.3 a) ).

- Altres canvis relatius a la millora de la redacció de la proposta normativa, d'acord amb el

Manuald'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya.

lll. Conclusione

Vista la documentació aportada, aquesta Assessoria Jurídica inlorma favorablement el Projecte

de decret del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, per tal que pugui ser informat pel

ConsellTècnic (apartat lll B) previ a la sol'licitud de dictamen a la Comissir5 Jurldica Assessora.

Fèlix Salaverria ¡ Palanca
Advocat en cap

-7-




