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DECRET

305/2004, d'1  de  juny,  de  creació i  regulació de  la  Comissió  per  a
l'elaboració  dels  documents  preparatoris  de  l'avantprojecte  de  llei
reguladora de les actuacions, l'assistència i els serveis socials.

L'evolució de la societat  catalana en els  darrers anys ha generat un
ampli  consens  entorn  la  necessitat  de  disposar  d'una  nova  llei
reguladora de  les  actuacions,  l'assistència  i  els  serveis  socials  que
substitueixi l'actual regulació determinada pel Decret legislatiu 17/1994,
de 16 de novembre, de refosa de diverses lleis en matèria de serveis
socials així com la seva normativa de desplegament. Aquesta voluntat
de  canvi  s'ha  fet  palesa tan en  els  diferents  programes  dels  partits
polítics que tenen representació en el Parlament de Catalunya així com
en determinades propostes de l'Administració local i també a través de
les  manifestades  pels  col·lectius  de  professionals,  per  les  entitats
associatives i per les organitzacions sindicals i empresarials.

És per això que el Govern considera convenient crear un òrgan col·legiat
específic  amb  la  missió  de  realitzar els  documents  preparatoris que
serveixin de base per a l'elaboració del text de l'avantprojecte de llei
reguladora de  les  actuacions,  l'assistència  i  els  serveis  socials  que
prèvia tramitació es presenti al Parlament de Catalunya per a la seva
discussió i, si escau, aprovació.

Els criteris que han d'inspirar l'actuació d'aquest òrgan col·legiat han de
partir  de  les  competències  atribuïdes  a  l'Administració  catalana  en
aquesta matèria i en conseqüència el text que en resulti ha de concretar
aspectes  com  ara  la  determinació  dels  drets  dels  ciutadans  a  les
prestacions  socials  i  complementàries  configurats  com  a  drets
subjectius,  la  regulació  i  contingut  de  les  prestacions  socials,  la
regulació  de  l'activitat  social  de  les  entitats  públiques  i  privades,
l'activitat  de foment  de l'administració en relació  amb les  actuacions
socials que duguin a terme les entitats pertanyents al tercer sector, les
responsabilitats  publiques,  les  dels  mateixos  destinataris,  les  seves
famílies i la societat en general, la determinació dels aspectes que cal
tenir  en  compte  per  tal  d'assegurar  un  finançament  sostenible  i,
finalment,  les  formes  de  participació  de  les  entitats,  col·lectius  i
persones que actuen en aquest àmbit.

D'altra  banda els  documents  preparatoris  a  l'elaboració  del  text  de
l'avantprojecte de llei  s'han d'efectuar en un context que permeti  un
ampli debat social i se sustenti en el màxim grau de consens possible.

Per tot l'exposat, d'acord amb el que previst a la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment 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 de la Comissió

Es  crea,  amb caràcter  temporal,  la  Comissió  per a  l'elaboració dels
documents  preparatoris  per  a  l'elaboració  de  l'avantprojecte  de  llei
reguladora de  les  actuacions,  l'assistència  i  els  serveis  socials,  que
s'adscriu al Departament de Benestar i Família.

Article 2

Organització de la Comissió

2.1  La Comissió està formada per:

a) El Comitè Directiu.

b) El Comitè d'Experts.

2.2  La presidència de la Comissió és exercida per la persona titular del

Departament de Benestar i Família.

Article 3 

El Comitè Directiu

3.1  El Comitè Directiu té la composició següent:

a) La  persona  titular  del  Departament  de  Benestar  i  Família,  que  el
presideix.

b) La  persona  titular  de  la  Secretaria  General  del  Departament  de
Benestar i Família.

c) La  persona  titular  de  la  Direcció  General  de  l'Institut  Català
d'Assistència i Serveis Socials.

d) La persona titular de la Direcció General de Participació Ciutadana del
Departament de Relacions Institucionals i Participació.

e) Una  persona  designada  per  la  persona  titular  de  la  Secretaria  del
Govern.

3.2  Les delegacions en altres persones, per la impossibilitat d'assistència
a qualsevol sessió ordinària o extraordinària, de qualsevol dels membres
que integren aquest Comitè Directiu, es faran d'acord amb el que estableix
el  capítol  2  del  títol  2  de  la  Llei  13/1989,  de  14  de  desembre,
d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de  l'Administració  de  la
Generalitat de Catalunya.

3.3  El Comitè Directiu té com a funcions:

a) Aprovar els documents previstos per a la tramitació establerta a l'article
66 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, per als projectes de llei.

b) Fixar  directrius  i  criteris  generals  per  a  l'exercici  de  les  funcions
encomanades a la Comissió d'Experts.

c) Promoure i dirigir la participació de la societat civil en el compliment de
les seves funcions.

d) Establir  la  participació  de  les  diferents  administracions  publiques
catalanes i  dels  òrgans del  Consell  General de  Serveis  Socials  en  el
compliment de les seves funcions.

e) Informar  els  grups  polítics  amb  representació  parlamentària  durant
l'elaboració del document.

f) Crear taules tècniques de participació territorial.

g) Designar  els  membres  del  Comitè  d'Experts  així  com  acordar  la
modificació, ampliació o extinció d'aquest.

3.4  Les  funcions dels  apartats  c),  d)  i  f)  podran ser  delegades  en  el
Comitè d'Experts.

Article 4

El Comitè d'Experts

4.1  El  Comitè  d'Experts  és  l'òrgan  executiu  de  la  Comissió  i  estarà
compost per un màxim de sis  membres designats pel  Comitè Directiu,
sens perjudici de l'establert a l'apartat g) de l'article 3.3.

4.2  El  Comitè  d'experts  serà  coordinat  per  un  dels  seus  membres
designat per la presidència de la Comissió. 

4.3  El Comitè d'Experts té com a funcions:

a) Elaborar els documents previstos per a la tramitació establerta a l'article
66 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, per als projectes de llei.

b) Elaborar els documents que serveixin de base per a l'elaboració de la
memòria de la disposició, que ha d'incloure un estudi econòmic en termes
cost-benefici.

c) Executar els acords presos pel Comitè Directiu.

d) Estudiar la legislació comparada en matèria d'actuacions socials.

e) Valorar les esmenes proposades pel Departament de Benestar i Família
durant la tramitació de la disposició.

f) Encarregar dictàmens parcials o totals sobre el contingut de les matèries
relacionades amb les seves funcions.

4.4  En l'exercici de les seves funcions el Comitè d'Experts comptarà amb:
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a) El suport dels tècnics del Departament de Benestar i Família.

b) Quatre  consultors  tècnics  permanents  designats  per:  un  per
l'Associació Catalana de Municipis i  Comarques, un per la Federació
Catalana de Municipis i dos per la persona que exerceix la presidència
de la Comissió, a proposta del Comitè Directiu.

c) Taules tècniques de participació territorial que tindran la composició
que determini la seva creació.

d) La  participació  del  tercer  sector,  les  organitzacions  sindicals  i
empresarials, del món professional, docent i associatiu en general. 

Article 5

La Secretaria

La Comissió disposarà d'una secretaria, que realitzarà les funcions que
li corresponen en cadascun dels seus òrgans, la qual serà designada
per la persona titular de la presidència de la Comissió i que actuarà amb
veu i vot.

Article 6

Funcionament de la Comissió

6.1  Els  comitès  que  integren  la  Comissió  es  reuniran  en  sessió
ordinària les  vegades que sigui  necessari  per  al  compliment  de  les
seves funcions. Això no obstant, el Comitè d'Experts també es reunirà a
instàncies del Comitè Directiu.

6.2  En tot el no previst en aquest Decret, la Comissió i els Comitès es
regiran  pel  que  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  d'òrgans
col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

6.3  Els membres de la Comissió integrats en qualsevol dels òrgans que
preveu aquest Decret podran percebre les indemnitzacions i els drets
d'assistència a les sessions que estableixi el Govern.

Article 7

Mitjans de la Comissió

El Departament de Benestar i Família facilitarà a la Comissió els mitjans
necessaris, personals i materials, i li donarà el suport administratiu que
calgui per a l'exercici de les seves funcions.

Disposicions addicionals

.1  La Comissió per a l'elaboració de l'avantprojecte de llei reguladora de
les actuacions, l'assistència i els serveis socials, té caràcter temporal, i
per  tant,  quedarà  extingida  automàticament  quan  el  Parlament  de
Catalunya aprovi la llei corresponent.

.2  Sens  perjudici  de  l'indicat  en  la  disposició  anterior,  una  vegada
extingida la Comissió, els efectes que es puguin derivar de les seves
actuacions s'atribueixen Departament de Benestar i Família.

Disposició final

La  consellera de  Benestar  i  Família  farà  les  actuacions  que  siguin
necessàries  per  a  l'execució  del  que  estableix  aquest  Decret,  que
entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 1 de juny de 2004

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família
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