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Dictamen  13•2009 
 

sobre el Projecte de decret dels òrgans de 
participació i de coordinació del sistema català de 
serveis socials. 
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DICTAMEN 13/2009 sobre el Projecte de decret dels òrgans 
de participació i de coordinació del sistema català de 
serveis socials. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 8 de juny de 2009, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 29 d’abril del 2009 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del 
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de 
decret dels òrgans de participació i de coordinació del sistema català de 
serveis socials. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria explicativa i 
justificativa i d’un informe econòmic. 
 
En data 14 de maig es va rebre una nova versió de la norma objecte de 
dictamen. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 26 de maig  i va elaborar la proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, trenta-vuit articles 
englobats en cinc capítols, dues disposicions addicionals i quatre 
disposicions transitòries. 
 
En l’exposició de motius es posa de manifest que la Generalitat té la 
competència exclusiva en matèria de serveis socials. La Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, estableix la necessitat d’implicar la ciutadania 
en el sistema de serveis socials i crea el Consell de Coordinació de 
Benestar Social i el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials 
com a òrgans de coordinació del sistema. Mitjançant aquest Decret es 
regulen els òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de 
Serveis Socials. 
 
El capítol I s’anomena disposicions generals i engloba els articles de l’1 al 7. 
L’article 1 estableix l’objecte de la norma, que és desenvolupar i aplicar les 
normes previstes a la Llei de serveis socials pel que fa als òrgans de 
participació ciutadana i associativa i als d’òrgans de coordinació. En l’article 
2 s’enumeren els òrgans de participació ciutadana i associativa i els òrgans 
de coordinació. En l’article 3 s’estableix la naturalesa i règim jurídic 
d’aquests òrgans. En l’article 4 es regula l’adscripció dels òrgans. En l’article 
5 s’estableix que les administracions públiques competents en l’àmbit dels 
serveis socials i òrgans i entitats vinculades han d’actuar sota els principis, 
finalitats i objectius establerts al títol IV de la Llei de serveis socials. En 
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l’article 6 es regula l’accés a la documentació administrativa per part de la 
ciutadania i de les entitats que intervenen en els processos de participació. 
L’article 7 regula el procés participatiu del Pla estratègic de Serveis Socials. 
 
El capítol II s’anomena del Consell General de Serveis Socials i engloba els 
articles del 8 al 24. En l’article 8 s’estableix que el Consell General de 
Serveis Socials és l’òrgan superior de participació en matèria de serveis 
socials i s’estableix el seu règim jurídic. En l’article 9 es regulen les funcions 
del Consell. En l’article 10 es regula l’estructura del Consell i en els articles 
següents es desenvolupa. Els articles 11 i 12 regulen la presidència i la 
vicepresidència, respectivament. Els articles 13 i 14 regulen la composició i 
les funcions del  Ple. Els articles 15 i 16 regulen la composició i les funcions 
de la Comissió Funcional i de les Comissions Sectorials, respectivament. 
L’article 17 regula les comissions temporals. L’article 18 regula la 
convocatòria de sessions conjuntes amb altres espais de participació de la 
Generalitat. L’article 19 regula la designació d’entitats representatives 
d’interessos col·lectius i la representació de les entitats en les vocalies del 
Consell. L’article 20 regula la designació i les funcions de les persones que 
han d’exercir la secretaria del Ple i de les comissions del Consell. L’article 
21 regula el funcionament del Consell. L’article 22 regula els drets dels 
participants en els òrgans del Consell General de Serveis Socials. L’article 
23 estableix que el Consell disposarà de tecnologies de la informació i la 
comunicació per oferir informació al públic en general i als membres del 
Consell. L’article 24 regula el registre dels consells de participació. 
 
El capítol III, que engloba els articles del 25 al 27, regula els consells 
territorials, els consells municipals i els consells supramunicipals de serveis 
socials. En aquest capítol es regulen les funcions d’aquests consells i 
s’estableix que la composició i el règim de funcionament és competència de 
l’entitat local. 
 
El capítol IV, que engloba els articles 28 i 29, regula la participació en l’àmbit 
dels centres públics on es presten serveis socials o es realitzen activitats 
socials i en els centres privats que reben finançament públic. L’article 28 
defineix i  regula la composició dels consells de participació de centres. En 
l’article 29 s’estableixen les funcions i se’n regula el funcionament. 
 
El capítol V s’anomena òrgans de coordinació i engloba els articles del 30 al 
38. 
En l’article 30 s’estableixen com a òrgans de coordinació, el Consell de 
Coordinació de Benestar Social i el Comitè d’Avaluació de Necessitats de 
Serveis Socials, es regula el règim jurídic i el seu funcionament. En l’article 
31 es defineix i es regula la composició del Consell de Coordinació. En els 
articles 32, 33 i 34 es regulen les funcions, la secretaria i l’organització, 
respectivament, del Consell de Coordinació de Benestar Social. Els articles 
35, 36, 37 i 38 regulen el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis 
Socials, els principis rectors, la seva composició, les funcions i 
l’organització. 
 
La disposició addicional primera estableix que les despeses generades pels 
òrgans col·legiats s’integren en el pressupost de l’òrgan al qual estan 
adscrits. 
 
La disposició addicional segona estableix el criteri de paritat entre homes i 
dones en els òrgans regulats per aquest Decret. 
 
La disposició transitòria primera estableix que, mentre no es constitueixi el 
Consell General de Serveis Socials i els seus òrgans, continuaran exercint 
les seves funcions els òrgans existents que han de substituir. 
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La disposició transitòria segona estableix que els consells territorials que es 
constitueixin hauran d’adaptar el seu àmbit territorial a l’organització 
territorial de Catalunya que s’estableixi en el futur. 
 
La disposició transitòria tercera estableix que els òrgans de participació en 
serveis socials dels ens locals i els consells assessors i de seguiment 
existents i creats per una altra normativa s’hauran d’adaptar a aquest Decret 
en el termini de 6 mesos. També estableix que els òrgans col·legiats que en 
el moment de l’aprovació d’aquest Decret estiguin pendents de 
desplegament reglamentari poden ser substituïts transitòriament per 
comissions temporals regulades, també, en aquest Decret. 
 
La disposició transitòria quarta estableix que mentre no s’aprovi 
l’organització territorial de Catalunya, per elaborar el document del Pla 
estratègic relatiu a la concreció de l’aplicació territorial, l’àmbit territorial que 
es tindrà en compte serà el comprès per les delegacions territorials del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. EL CTESC considera que el Projecte de decret dels òrgans de 
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials 
representa un esforç per donar sentit, ordre i coherència sistèmica al conjunt 
d’espais preexistents i posteriors a la Llei 12/2007 de Serveis Socials. En 
aquest sentit, el CTESC entén que cal valorar positivament tot esforç que 
vagi adreçat a corregir la fragmentació d’espais, activitats i serveis que 
tradicionalment ha operat en aquest àmbit.  
 
Segona. El CTESC posa de manifest la necessitat de modificar el sistema 
de representació institucional al si del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, perquè sigui un instrument de participació dels Agents Socials. 
En aquest sentit, es considera que cal reforçar el paper dels òrgans de 
participació, el valor afegit i protagonisme de les seves activitats i funcions i 
dels seus membres en el disseny i seguiment de les polítiques públiques en 
l’àmbit dels Serveis Socials. 
 
Tercera. El CTESC considera que tant en el Ple com en la Comissió 
Funcional no queda garantida la participació dels agents socials atesa la 
manca d’equilibri entre aquests i la representació de l’Administració Pública. 
 
Quarta. El CTESC considera que l’elevat nombre de persones en 
representació de l’Administració Autonòmica als òrgans previstos en aquest 
Projecte de decret desvirtua el caràcter de fòrum de participació de la 
societat civil. 
 
Cinquena. El CTESC considera inadequada, inoportuna i totalment 
injustificada la configuració d’una referència específica de la representació 
de les empreses d’iniciativa social que es pretén incloure, amb dubtosa 
tècnica jurídica, en l’apartat de les organitzacions empresarials més 
representatives en l’àmbit de Catalunya, fet que es produeix en els articles 
13.1 i 15.1 del Projecte de decret.  
 
En aquest sentit, és necessari posar de manifest que el concepte i la 
condició d’organització empresarial més representativa ja garanteix la 
defensa dels interessos de les empreses d’iniciativa social. 
 
El CTESC considera que el plantejament normatiu és encara més 
incoherent quan els mateixos articles 13.1 i 15.1 recullen una representació 
específica de les entitats d’iniciativa social, situació que pot comportar 
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duplicitats i, per tant, és necessari evitar.  
 
Sisena. El CTESC considera que al llarg del Projecte de decret hi ha una 
manca d’homogeneïtat i a voltes laxitud en la terminologia emprada per 
referir-se als actors socials i altres operadors del sistema. Així s’ha observat 
com al llarg del text apareixen, entre d’altres, termes com ara: Entitats 
socials; Entitats d’iniciativa social; Entitats socials més representatives; 
Entitats socials vinculades als serveis socials; Entitats de l’àmbit dels serveis 
socials; Entitats socials representatives dels interessos dels usuaris, dels 
interessos ciutadans, de les dones; Entitats vinculades a les Administracions 
Públiques competents en l’àmbit dels serveis socials; Entitats que estan en 
condicions de realitzar aportacions d’interès; Entitats privades; Entitats 
privades de serveis socials; Entitats representatives dels interessos 
ciutadans. 
 
Per tant, el CTESC considera que caldria fer un esforç per emprar un criteri 
terminològic únic per definir els actors als quals es fa referència i evitar el 
risc de confusió i laxitud interpretativa que, en molts casos, pot provocar 
l’actual ventall de nomenclatures que es poden observar en el text.  
  
Setena. El CTESC considera que per garantir la participació real és 
necessari que s’estableixin mecanismes útils i àgils de transmissió 
d’informació. Aquesta informació ha de ser transparent, periòdica i puntual. 
 
Vuitena. El CTESC considera necessari que en el text del Projecte de 
decret, atès que regula òrgans de participació, es determini tant els quòrums 
necessaris per a la constitució vàlida dels òrgans com els mecanismes per a 
la presa d’acords. 
 
Novena. El CTESC considera que caldria determinar la periodicitat de les 
reunions ordinàries de tots els òrgans de participació previstos a aquest 
Projecte de decret, tal com es fa per a les reunions del Consells de Centre, 
per garantir l’exercici de les funcions que els són atorgades i per evitar la 
discrecionalitat en la seva convocatòria. Així mateix, s’hauria de preveure la 
convocatòria de reunions extraordinàries. 
 
Desena. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en l’exposició de motius 
es fes menció al present dictamen. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC considera que hi hauria d’haver una homogeneïtat 

terminològica al llarg del text del Projecte de decret, per la qual cosa 
proposa substituir el terme “consells locals” del primer paràgraf del 
preàmbul pel de “consells municipals de serveis socials”. 

 
2. Pel que fa al quart paràgraf del preàmbul es proposa substituir 

l’expressió “El Consell de coordinació de Benestar Social que es crea 
amb aquest decret”  per “El Consell de coordinació de Benestar Social 
que es regula en aquest Decret”. 

 
3. Pel que fa a l’article 2.3, el CTESC proposa suprimir l’expressió 

“d’atenció diürna”.  
 

4. Pel que fa a l’article 3, el CTESC considera que la redacció dels 
apartats 2 i 3 que regula el règim jurídic aplicable als diferents òrgans de 
participació i coordinació pot portar a confusió, per la qual cosa es 
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sol·licita que es revisi, i si s’escau, que s’unifiqui.  D’altra banda, el 
CTESC vol remarcar que en la regulació específica de cada òrgan es 
reitera el règim jurídic aplicable (article 8 en el cas del Consell General 
de Serveis Socials; article 25.4 pel que fa als consells territorials; article 
26.5 en el cas dels consells municipals; article 29.2 lletra f) pel que fa 
als consells de centres; i article 30.3 en el cas dels òrgans de 
coordinació).  

 
5. Pel que fa al títol de l’article 8, el CTESC proposa substituir el terme 

“concepte” pel de “naturalesa”.  
 
6. En relació amb l’article 9, el CTESC considera que per garantir que es 

duguin a terme de forma correcta les funcions encomanades al Consell 
General de Serveis Socials s’hauria d’establir reglamentàriament el 
sistema de tramesa d’informació, sobretot pel que fa a la valoració del 
mapa i al seguiment dels pressupostos o plans.  

 
7. En relació amb l’article 9.1 e) el CTESC proposa substituir el verb 

“coordinar” per l’expressió “Vetllar la coordinació”.  
 
8. Pel que fa a l’article 9.2, el CTESC considera que la periodicitat en què 

ha d’informar el Departament competent al Consell General no hauria 
de superar els 6 mesos. 
 

9. Pel que fa a l’article 9.2 b), el CTESC proposa afegir al final la redacció 
següent: “i el nombre de sol·licituds rebudes”.  

 
10. Pel que fa a l’article 9.2 d), el CTESC considera que la informació 

relativa a les sol·licituds i les demandes rebudes en els diversos sectors 
i serveis hauria d’especificar el nombre per sector de població i el seu 
import per servei. 

 
11. Pel que fa a l’article 9 c) el CTESC proposa afegir al final de l’apartat 

“així com el mapa de serveis socials i la Cartera de Serveis Socials”.  
 

12. Pel que fa a l’article 9 d) el CTESC proposa eliminar el final de l’apartat 
“així com el mapa de serveis socials i la Cartera de Serveis Socials”. 
 

13. Pel que fa a l’article 11.2 el CTESC considera que la primera part de 
l’article és una reiteració del que s’estableix a l’article 11.1 a). Pel que fa 
a la segona part de l’article, el CTESC considera que s’hauria d’aclarir 
què s’entén per delegació quan fa esment a “la qual podrà delegar en 
els termes previstos a la Llei 30/1992”, atès que en la regulació que fa 
aquesta Llei dels òrgans col·legiats només es parla de substitució.  
 

14. Atès el contingut de l’article 12, el CTESC recomana que el títol de 
l’article sigui el següent: “La vicepresidència del Consell General de 
Serveis Socials”.  

 
15. En l’article 13 el CTESC proposa suprimir el paràgraf: “El Ple tracta de 

les matèries estratègiques més importants per al sistema de serveis 
socials, especialment de les que estan relacionades amb la planificació”.  

 
16. Pel que fa a l’article 13, el CTESC considera que la composició que es 

proposa en el Decret és del tot inoperativa per la gran quantitat de 
vocals que en formen part, de la mateixa manera és evident el 
desequilibri en la procedència dels representants. Per tant, es proposa 
reduir el nombre de vocals i repartir-los de manera equitativa: un terç de 
l’Administració de la Generalitat, un terç dels ens locals i l’altre terç dels 
agents econòmics, socials i representants d’entitats.  
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17. El CTESC considera que en l’article 13.1, quan es parla de la 
vicepresidència, s’hauria d’afegir “o qui designi la presidència del 
Consell” per mantenir la coherència amb el que es regula a l’article 12.1. 
 

18. Pel que fa a l’article 13.1, el CTESC considera que caldria eliminar la 
referència a empreses d’iniciativa social, atès que el concepte 
d’organització empresarial més representativa ja garanteix la defensa 
dels interessos de les empreses d’iniciativa social. El CTESC constata 
que aquestes entitats ja estan representades en l’últim apartat de 
l’article.  
 

19. Pel que fa a l’article 14.1 d) el CTESC proposa que la funció del Ple del 
Consell General d’emetre informes sobre el Mapa dels Serveis socials i 
la Cartera de Serveis Socials sigui també preceptiva, tal com succeeix 
en el cas de l’article 14.1 c). 

 
20. Pel que fa a l’article 15.1, el CTESC considera que la composició que es 

proposa en el Decret és del tot inoperativa per la gran quantitat de 
vocals que en formen part, de la mateixa manera és evident el 
desequilibri en la procedència dels representants. Per tant, el CTESC 
proposa reduir el nombre de vocals i repartir-los de manera equitativa: 
un terç de l’Administració de la Generalitat, un terç dels ens locals i 
l’altre terç dels agents econòmics, socials i representants d’entitats.  

 
21. Pel que fa a l’article 15.1, el CTESC considera que caldria eliminar la 

referència a empreses d’iniciativa social, atès que el concepte 
d’organització empresarial més representativa ja garanteix la defensa 
dels interessos de les empreses d’iniciativa social. El CTESC constata 
que aquestes entitats ja estan representades en l’últim apartat de 
l’article. 

 
22. Pel que fa a l’article 15.2 b) el CTESC proposa afegir després de “plans 

estratègics en matèria de serveis socials” la redacció següent: el mapa 
de serveis socials, la Cartera de Serveis Socials i els plans sectorials...”.  

 
23. Pel que fa a l’article 15.2 c) el CTESC proposa eliminar “el mapa de 

serveis socials i la Cartera de Serveis Socials”  
 

24. Pel que fa a l’article 16.5 el CTESC considera que els informes dels 
apartats c) i d) haurien de ser preceptius.  

 
25. Pel que fa a l’article 17 el CTESC proposa que es canviï “es creen” per 

“es podran crear”.  
 
26. Pel que fa a l’article 20 el CTESC considera que s’hauria d’aclarir si la 

secretaria del Ple és la secretaria del Consell General. En el text del 
Projecte de decret es parla de la secretaria del Consell General en els 
articles 12.2 b); 19.2; 21.5; 24.1; 25.5; 26.6; 27.5; 29.2 g) però en 
l’article 20 que regula la secretaria no se’n fa esment, en aquest article 
es regula el nomenament i les funcions de la secretaria del Ple i de les 
Comissions. 
 

27. Pel que fa a l’article 20.2, en el cas que la secretaria del Ple fos la del 
Consell General, el CTESC considera que en les funcions s’hi hauria 
d’afegir la funció de mediar en el cas regulat en l’article 19.4.  

 
28. Pel que fa a l’article 21.2, el CTESC considera que s’hauria de 

determinar la periodicitat en la qual es reuniran aquests organismes, 
atenent les funcions que tenen encomanades. 
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29. El CTESC considera que en l’article 25.2 que regula les funcions dels 
consells territorials caldria afegir la funció de crear un pla territorial de 
serveis socials amb la mateixa vigència que el pla general.  

 
30. El CTESC considera que en l’article 26.2 que regula les funcions dels 

consells municipals caldria afegir la funció de crear un pla territorial de 
serveis socials amb la mateixa vigència que el pla general. 
 

31. El CTESC considera que en l’article 27.2 que regula les funcions dels 
consells supramunicipals caldria afegir la funció de crear un pla 
territorial de serveis socials amb la mateixa vigència que el pla general.  

 
32. Pel que fa a l’article 27.3, que regula la composició dels consells 

supramunicipals,  el CTESC considera que tot i que la seva composició i 
funcionament siguin competència de la comarca o de l’ens associatiu de 
gestió, caldria determinar l’equilibri necessari en la seva composició, per 
garantir el seu caràcter representatiu al territori.  

 
33. Pel que fa a l’article 28.2 el CTESC proposa suprimir “Amb caràcter 

principal” i “diürna” i afegir “socials amb general”. La redacció quedaria 
de la manera següent: “En els centres on es presten serveis socials en 
general i serveis substitutoris de la llar...”.  

 
34. El CTESC considera que la possibilitat establerta en l’article 28.3 que 

dos o més serveis d’igual titularitat poden constituir una unitat funcional 
amb un sol consell de participació de centre pot implicar alteracions en 
la composició d’aquests consells, bé perquè els serveis que aplegui un 
mateix consell atenguin a perfils d’usuaris diferents, o bé perquè els 
respectius serveis esmentats tinguin una diferent representació sindical 
dels treballadors i treballadores.  
 
Per aquest motiu el CTESC proposa, d’una banda, que en el paràgraf 
tercer de l’article 28.4 a), relatiu a la composició dels consells pel que fa 
als usuaris, especifiqui que “s’haurà de respectar la diversitat dels perfils 
o col·lectius atesos”.  
 
D’altra banda, el CTESC proposa que s’afegeixi un nou apartat a l’article 
28.4, abans o després de l’apartat e): “En els consells que es 
constitueixin en representació de més d’un centre de la mateixa 
titularitat, els representants dels treballadors i treballadores seran 
escollits per tots els membres dels comitès d’empresa, o els delegats i 
delegades dels centres afectats. En el cas dels centres de titularitat 
publica s’escolliran d’acord amb la representació sindical que hi hagi a 
les juntes de personal”.  
 

35. El CTESC considera que en l’article 28.4 a) en la representació dels 
familiars dels usuaris i usuàries que es dugui a terme mitjançant una 
associació de familiars, aquestes hauria de ser la que aplegui com a 
socis la majoria de famílies.  

 
36. El CTESC considera que el mínim d’una convocatòria anual prevista en 

l’article 29.2 b) en el funcionament del consells de participació de centre 
és del tot insuficient.  

 
37. Pel que fa a l’article 29.2 e) el CTESC proposa suprimir l’expressió “pel 

Ple” ja que en tota la regulació dels consells participació de centre no es 
fa esment a aquest òrgan.  
 

38. La possibilitat prevista en l’article 29.3 de substituir els consells de 
participació de centre per altres modalitats participatives –no definides 
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en el text–, en el cas dels centres de serveis socials amb menys 25 
places, hauria d’incorporar la necessitat que tals modalitats respectin en 
tot cas la pluralitat dels actors recollida en l’article 28.4 a).  

 
39. Pel que fa a l’article 31, el CTESC considera que la composició que es 

proposa en el Decret és del tot inoperativa per la gran quantitat de 
vocals que en formen part, de la mateixa manera és evident el 
desequilibri en la procedència dels representants. Per tant, el CTESC 
proposa reduir el nombre de vocals i repartir-los de manera equitativa: 
un terç de l’Administració de la Generalitat, un terç dels ens locals i 
l’altre terç dels agents econòmics, socials i representants d’entitats.  

 
40. El CTESC considera que la redacció de l’article 34.2 és confusa i 

considera convenient que es revisi i, si s’escau, que es reformuli.  
 

41. En l’article 35.2 es regulen els principis que han de regir el Comitè 
d’Avaluació de Necessitats, per un correcte compliment d’aquests 
principis seria necessària una revisió de la composició del Comitè atès 
que la majoria de representants són de l’Administració. Si bé el CTESC 
valora que cal aprofitar l’expertesa tècnica adquirida per les persones 
professionals de l’Administració pública, l’autonòmica i la local, també 
considera que el nombre de persones expertes independents ha de ser 
sempre superior al de les persones professionals de l’Administració, 
atesa la naturalesa de l’òrgan en qüestió.  

 
42. En la disposició addicional primera es fa referència a la possibilitat que 

l’Administració autonòmica assigni recursos o mitjans a l’òrgan col·legiat 
adscrit. En aquest sentit, el CTESC considera que cal substituir els 
termes “podrà assignar” per “assignarà” en el primer punt d’aquesta 
disposició addicional.  

 
43. Respecte de la implementació d’aquest Decret i la constitució del 

Consell General de Serveis Socials, el CTESC considera que és 
necessària una posada en marxa amb celeritat d’aquest Decret per a un 
bon desenvolupament de la Llei de serveis socials. En aquest sentit, es 
considera que en la disposició transitòria primera caldria fixar un termini 
màxim per a la constitució del Consell General de Serveis Socials.  

 
44. Pel que fa a la disposició transitòria tercera, apartat 1, el CTESC 

proposa substituir l’expressió “en el moment d’aprovació” per “des de la 
publicació” o per “des de l’entrada en vigor”.  
 

45. Pel que fa a la disposició transitòria tercera, apartat 2 el CTESC 
proposa que s’estableixi quan comença a comptar el termini de 6 
mesos. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret dels òrgans de participació i de coordinació del sistema català de 
serveis socials i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions 
formulades en el present dictamen. 
 
 
Barcelona, 8 de juny del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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Proposta de Decret dels òrgans de  participació i de coordinació del Sistema Català de 
Serveis Socials 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 166, estableix la competència exclusiva de la 

Generalitat en matèria de serveis socials que regula la llei 12/2007, d’11 d’octubre,  de serveis 

socials. La llei de serveis socials, fent ús de les facultats que atorga l’EAC en l’article 150 a 

l’Administració de la Generalitat de dotar-se de diverses modalitats organitzatives i 

instrumentals per a l’actuació administrativa estableix la necessitat d’implicar la ciutadania en el 

sistema de serveis socials, tant en allò referent a la definició de les necessitats, com en la 

presa de decisió i en la gestió dels serveis. El títol IV regula la participació cívica en tots els 

nivells dels serveis socials, d’acord amb els principis d’una administració relacional. En concret, 

en el seu articulat es determina que la finalitat de la participació és integrar la deliberació en els 

processos de presa de decisions per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de 

les persones i la seva diversitat, essent els objectius d’aquesta participació la implicació de tota 

la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la 

prestació dels serveis i el reforçament de les  xarxes socials de suport. Estableix com a òrgan 

superior de participació en matèria de serveis socials, el Consell General de Serveis Socials 

que té els seus antecedents en la Llei 26/1985,de 27 de desembre. A més l’actual llei incorpora  

uns canals de participació més amplis que l’anterior, substituint els existents consells sectorials 

per comissions sectorials i ampliant els òrgans del Consell General amb una comissió funcional 

de seguiment del desenvolupament de la gestió i la programació dels serveis socials. Crea, 

també,  els consells  territorials de serveis socials, els consells locals i  els supramunicipals de 

serveis socials com a  canals de participació cívica  en el sistema de serveis socials, la 

constitució dels quals encomana als ens locals perquè els estableixin  en base a uns mateixos 

criteris. Finalment estableix la participació en l’àmbit dels centres de serveis socials.  

Per altra banda, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, amplia la representació de 

sectors de la població en  aquests òrgans de participació, exigint la presència de les 

administracions públiques competents al territori,  de les organitzacions  sindicals i patronals, 

dels col·legis professionals, de les entitats socials més representatives, tant de tipus general, 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Assessoria Jurídica 
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de caràcter cívic, ciutadà i veïnal, com específiques de dones, de gent gran, de persones amb 

discapacitat, d’altres col·lectius ciutadans i del sector de serveis socials, procurant assolir la 

presència d’un nombre de dones que representi un mínim del 50% del total dels seus membres 

que no en siguin per raó del càrrec. 

A part dels òrgans de participació, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials crea, per 

primera vegada, com a òrgans de coordinació del Sistema, el Consell de Coordinació de 

Benestar Social i el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials.  

El Consell Coordinació de Benestar Social que es crea amb aquest decret estarà adscrit al 

departament de la Generalitat competent en matèria de serveis socials, amb la missió de 

coordinar les polítiques públiques en matèria de serveis socials i de vetllar per la  seva equitat 

territorial articulant-se amb el sistema educatiu, de salut, de cultura, de treball, d’habitatge, de 

justícia, d’interior i d’administracions públiques. La formalització dels espais de coordinació en 

tots els nivells de les administracions públiques és desitjable per garantir l’estabilitat i el 

compromís institucional en l’àmbit dels serveis socials.  

El Comitè d’Avaluació de Necessitats, com a òrgan tècnic consultiu encarregat d’estudiar les 

necessitats socials i d’avaluar l’eficiència i la qualitat del sistema, ha d’estar format per 

persones expertes professionals i acadèmiques designades per les administracions competents 

en serveis socials. 

El present decret s’ha elaborat tenint en compte els imperatius legals esmentats i amb la 

col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana, del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació;  de l’IVÀLUA (Institut Català d’Avaluació de Polítiques 

Públiques), i de la Direcció de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona. 

A partir d’aquest decret, el Consell General de Serveis Socials encarna l’aspecte relacional de 

la nova administració pública perquè implica la societat civil en el debat previ a la presa de 

decisions, tot incorporant la transversalitat en la participació. En la mesura que acull amb el 

rang de comissions sectorials els diferents espais estables de participació adscrits al 

departament competent en matèria de serveis socials, el present decret va més enllà de les 

recomanacions de l’art. 51.7 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en el sentit de 

promoure les deliberacions conjuntes entre consells, conferint al Consell General el caràcter de 

“consell de consells”.   
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En aplicació  i en desplegament de la Llei 12 /2007, d’11 d’octubre de serveis socials, atès 

l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i d’acord 

amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb el Govern, 

Decreto 

Capítol I.  Disposicions generals. 

Art 1.- Objecte. 

És objecte d’aquest Decret el desenvolupament i l’aplicació de les previsions relatives als 

òrgans de participació ciutadana i associativa i els de coordinació previstos respectivament en 

el Títol IV  i a l’article 40  de la Llei  12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials així com la 

intervenció d’aquests òrgans en l’elaboració del Pla Estratègic de serveis socials regulat a 

l’article 37 de la mateixa Llei. 

Art 2.- Òrgans de participació i de coordinació. 

1.-  En aplicació de l’art 49 de la Llei 12 /2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  són òrgans 

de participació ciutadana i associativa del Sistema Català de Serveis Socials, 

a) El Consell General de Serveis Socials 

b) Els consells territorials de serveis socials 

c) Els consells municipals de serveis socials 

d) Els consells supramunicipals de serveis socials 

2.-  En aplicació de l’art 40, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, són òrgans de 

coordinació del Sistema Català de serveis socials, 

a) El Consell de Coordinació de Benestar Social. 

b) El Comitè d’Avaluació de Necessitats de  Serveis Socials. 

 

3.- En aplicació de l’art 57 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials són òrgans de 

participació els que creïn els centres públics i privats que rebin finançament públic i on es 

prestin serveis socials, amb caràcter general d’atenció diürna i/o serveis substitutoris de la llar.   
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Art. 3.-  Naturalesa i Règim  Jurídic. 

1.- Els òrgans de participació ciutadana i associativa i els de coordinació constitueixen  òrgans  

de naturalesa col·legiada amb funcions de caràcter deliberatiu, consultiu, d’assessorament i 

proposta. 

  2.- Els òrgans de participació i els de coordinació es regeixen per la Llei 12/2007, d’11 

d’octubre,  de serveis socials, per les previsions d’aquest Decret i  pels reglaments de 

funcionament intern, si escau. En tot allò que no sigui regulat per les disposicions citades, es 

regularà per les disposicions que, amb caràcter general, regulen els òrgans col·legiats de 

l’Administració de la  Generalitat de Catalunya. 

3.- Els Consells territorials, municipals  i supramunicipals  de l’Administració Local es regeixen 

per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre,   

pels actes de la respectiva  administració local  que determinin la seva constitució, composició i 

règim de funcionament, per l’ordenament local en allò que resulti d’aplicació, i amb caràcter 

supletori per les previsions d’aquest decret.  

4.- Als consells de participació dels centres se’ls aplica el règim jurídic que sigui d’aplicació a 

l’Administració titular, que concerti o que subvencioni el servei, les previsions d’aquest decret  i  

el que s’estableixi en els reglaments de funcionament intern que es puguin aprovar. 

Art. 4.-  Adscripció. 

1.- El Consell General de Serveis Socials i els òrgans de coordinació del Sistema Català de 

Serveis Socials resten adscrits al departament competent en matèria de serveis socials de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

2.- Els consells territorials, municipals i supramunicipals resten adscrits a l’entitat local que l’ha 

constituït. 

3.- Els consells de participació dels centres públics s’adscriuen a l’administració titular del 

servei social. 

Art. 5.- Principis d’aplicació per part de les Administracions Públiques competents en matèria 

de participació ciutadana i associativa. 
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En l’exercici de les funcions que els corresponen, les Administracions Públiques competents en 

l’àmbit dels serveis socials i els òrgans o entitats vinculades han d’aplicar i d’actuar sota els 

principis, finalitats i objectius  establerts en el Títol IV de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 

serveis socials. 

Art. 6.-  Accés a la documentació administrativa. 

1. Els ciutadans i ciutadanes i les entitats que intervenen en processos de participació tenen 

dret a accedir a la informació necessària per desenvolupar les seves funcions. Així mateix, els 

membres dels òrgans consultius poden accedir a la documentació que estigui en poder de 

l’òrgan de  l’Administració d’adscripció. 

L’accés a la documentació administrativa es farà d’acord amb les previsions establertes a 

l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i a la resta de normativa aplicable.   

2.- Per a garantir l’accés a la documentació prevista en el punt anterior, s’aplicaran les 

previsions establertes en la normativa, en relació a l’accés a documents de caràcter 

sancionador així com en la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

3.- En relació al que preveu l’article 58.4. de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, en cas de conflicte 

per l’accés a la informació, la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials 

mediarà entre els ciutadans i ciutadanes i les entitats que intervenen en processos de 

participació i l’administració pública corresponent. 

4.- El departament competent en matèria de serveis socials ha de garantir la difusió i 

l’accessibilitat dels seus informes i recomanacions pels mitjans més adequats, en funció dels 

costos per a l’Administració i de les capacitats de les persones que volen accedir a la 

informació. 

Art. 7.- Procés participatiu del Pla Estratègic de Serveis Socials. 

El Pla Estratègic de serveis socials es realitzarà de forma participativa, amb la intervenció de 

les diferents comissions del Consell General de Serveis Socials, i dels òrgans de coordinació 

previstos en aquest decret. L’informe preceptiu del Consell General de Serveis Socials 

s’annexarà al Pla en la seva tramesa al Govern. 
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Capítol II. Del Consell General de Serveis Socials 

Art. 8.-Concepte i règim jurídic del Consell General de Serveis Socials. 

De conformitat amb la  Llei 12/2007, 11 d’octubre, de serveis socials, el Consell General de 

Serveis Socials és l’òrgan superior de  participació en matèria de serveis socials i es regeix pels 

seus articles 50, 51 i 52 i els altres concordants,  per aquest Decret i per altra normativa de 

desplegament que els òrgans competents aprovin. En tot allò que no sigui regulat per les 

disposicions citades, es regularà per les disposicions  que regulen i resulten aplicables amb 

caràcter general als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Art.9.- Funcions. 

1.- Corresponen al Consell les funcions següents: 

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Catalunya. 

b) Emetre un informe anual sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya, que ha de remetre 

al Govern perquè en doni compte al Parlament. 

c) Debatre i emetre informes preceptius sobre els projectes de normativa general i els 

projectes de plans d’actuació, plans sectorials i plans estratègics en matèria de serveis 

socials abans que s’aprovin. 

d) Debatre i emetre informes sobre els avantprojectes de pressupost i la seva liquidació, la 

memòria del Departament, el mapa de serveis socials i la Cartera de Serveis Socials. 

e) Coordinar les actuacions de les administracions públiques i les actuacions desenvolupades 

per entitats privades. 

f) Fer el seguiment de l’execució dels plans i els programes. 

g) Fer el seguiment de l’execució dels pressupostos. 

h) Formular propostes i recomanacions per a millorar la prestació dels serveis socials. 

i) Deliberar sobre les qüestions que el conseller o consellera del departament competent en 

matèria de serveis socials sotmeti a la seva consideració. 

j) Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la Generalitat. 

k) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per llei o reglament. 

2.- El departament competent en matèria de serveis socials ha d’informar periòdicament el 

Consell General de Serveis Socials de les actuacions següents: 
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a) Les sancions imposades per incompliment de la normativa de serveis socials, i amb caràcter 

urgent, les que comportin la suspensió temporal o definitiva d’un servei. 

b) La concessió de subvencions i ajudes a entitats privades de serveis socials. 

c) Els convenis i acords signats per la Generalitat amb administracions públiques i   amb 

entitats privades de serveis socials. 

d) Les sol·licituds i les demandes rebudes en els diversos sectors i serveis, especificant-ne el 

nombre. 

3.- En l’exercici de les funcions que s’esmenten en l’apartat anterior, l’administració competent  

haurà de  protegir les dades de caràcter personal que figurin en els expedients, en aplicació del 

que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de 

caràcter personal, així com el que s’estableix en la  llei 30/1992,de 26 de novembre, de RJPAC 

sobre l’accés dels ciutadans i ciutadanes  a registres i arxius.   

Art. 10.- Estructura del Consell General de Serveis Socials 

El Consell General de Serveis Socials s’estructura en els òrgans següents: 

9.1. Òrgans unipersonals: 

a) Presidència 

b) Vicepresidència 

c) Secretaria 

9.2. Òrgans col·legiats: 

a) Ple 

b) Comissió funcional 

c) Comissions sectorials 

d) Comissions temporals 

Art. 11.- La Presidència del Consell General de Serveis Socials. 

1.- Exerceix la presidència del Consell General de Serveis Socials, la persona titular del 

Departament competent en matèria dels serveis socials, a la qual correspon la representació 

del Consell General de Serveis Socials. i les funcions següents: 
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a) Presidir i convocar les sessions del Ple, assegurant-ne el compliment de les lleis i 

reglaments, fixar-ne l’ordre del dia, ordenar les seves deliberacions i els debats. 

b) Vetllar i promoure el bon i regular funcionament de les comissions. 

c) Designar la persona titular de la secretaria així com la seva suplent.  

d) Convocar totes aquelles persones al servei de l’Administració de la Generalitat que, en 

funció de l’ordre del dia, puguin estar interessades a participar en les sessions. 

e) Crear comissions, convidar entitats sense vocalia a les sessions del Ple o de les 

comissions,  a iniciativa pròpia o a petició dels membres del Consell. 

f) Representar administrativament el Consell General de Serveis Socials en les 

administracions públiques, institucions, entitats i particulars. 

2.- També recau en la persona titular del Departament competent en matèria de serveis socials 

la presidència del Ple del Consell General de Serveis Socials, la qual podrà delegar en els 

termes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i procediment administratiu comú.  

3.-Les presidències de les comissions del Consell General de Serveis Socials les exerceixen 

alts càrrecs o assimilats designats per la persona titular del Departament competent en matèria 

de serveis socials i assumeixen les funcions descrites a l’apartat 1 d’aquest article, en relació a 

la Comissió que presideixen i poden ser substituïdes en els mateixos termes que la Presidència 

del Ple. 

Art. 12.- De la Vicepresidència i les relacions entre els òrgans del Consell General de Serveis 

Socials. 

1.- Exerceix la Vicepresidència del Consell General de Serveis Socials, amb caràcter general, 

la persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria de serveis 

socials o qui designi la Presidència del Consell. 

2.- Corresponen a la Vicepresidència les funcions següents: 

a) Coordinar l’actuació del Consell General de Serveis Socials amb les seves comissions, 

altres òrgans de participació i coordinació previstos per aquest decret, així com altres 

òrgans de participació cívica adscrits al Departament competent en matèria de serveis 

socials. 
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b) Organitzar i coordinar la Secretaria del Consell General de Serveis Socials i de la Comissió 

Funcional. 

c) Substituir la presidència en casos de vacant, absència o malaltia. 

d) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o que li delegui la Presidència del 

Consell General de Serveis Socials, en l’àmbit de les seves competències. 

 Art. 13.-  El Ple : Composició  

El Ple tracta de les matèries estratègiques més importants per al sistema de serveis socials, 

especialment de les que estan relacionades amb la planificació. 

1.- El Ple del Consell General de Serveis Socials té la composició següent: 

- La presidència del Ple que recau en la persona titular del departament 

competent en matèria de serveis socials.  

- La vicepresidència del Ple que l’exerceix la persona titular de la Secretaria 

General del mateix departament.  

- Vocalies permanents: 

- 33 vocals en representació de l’Administració de la Generalitat, amb 

categoria d’alts càrrecs, subdirectors i subdirectores generals o assimilats, 

designades pel departament corresponent, dels àmbits següents: 

o 19 de l’àmbit dels serveis socials i drets de ciutadania,  

o 1 de l’àmbit d’administracions públiques, 

o 1 de l’àmbit de cultura, 

o 1 de l’àmbit d’economia,  

o 1 de l’àmbit d’educació,  

o 1 de l’àmbit d’habitatge, 

o 1 de l’àmbit d’interior,  relacions institucionals i la participació,  

o 1 de l’àmbit de justícia,  

o 1 de l’àmbit de salut,  

o 1 de l’àmbit de treball,  

o 1 de l’àmbit de política territorial, 

o 1 de l’àmbit de l’agricultura, 

o 1 de l’àmbit d’universitats, recerca i innovació,  
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o 1 de vicepresidència, 

o 1 de presidència,  

- 12 vocals en representació de les organitzacions associatives d’ens locals 

més representatives de Catalunya, amb categoria d’electes, designats o 

designades per les mateixes entitats. 

- 4 vocals en representació de l’àmbit de col·legis professionals, un o una 

vocal en representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 

Assistents Socials de Catalunya, un o una vocal en representació del Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, un o una vocal en 

representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i un o una vocal 

en representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, designats o 

designades  pels òrgans de govern corresponents.  

- 3 vocals en representació de les organitzacions empresarials que tinguin la 

consideració de més representatives a Catalunya, designats o designades 

pels òrgans directius corresponents, un o una dels quals representarà les 

empreses d’iniciativa social. 

- 2 vocals en representació de les organitzacions sindicals més 

representatives de Catalunya, designats o designades pels òrgans directius 

corresponents. 

- 12 vocals en representació d’entitats representatives dels interessos de les 

persones usuàries, dels interessos ciutadans, de les dones i de les entitats 

d’iniciativa social, designades per les seves juntes directives i seleccionades 

segons l’article 19 d’aquest decret. 

 

-  La Secretaria. 

2. Qualsevol persona o entitat que hagi participat a les sessions de les comissions o als seus 

grups de treball podrà assistir a les sessions plenàries del Consell General de Serveis Socials. 

Art. 14.- El Ple: Funcions  

1.- Corresponen al Ple les funcions següents: 



 11

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Catalunya  i  sobre totes 

aquelles altres qüestions que li siguin sotmeses a iniciativa de la  seva 

presidència. 

b) Elevar al Govern l’informe anual sobre l’estat dels serveis socials perquè en doni 

compte al Parlament.  

c) Emetre informes preceptius sobre els projectes de normativa general i els 

projectes de plans d’actuació, plans sectorials i plans estratègics en matèria de 

serveis socials abans de la seva aprovació a proposta de la Comissió 

corresponent. 

d) Emetre informes sobre els avantprojectes de pressupost i la seva liquidació, la 

memòria del Departament, el mapa de serveis socials i la Cartera de Serveis 

Socials, a proposta de la Comissió corresponent. 

e) Formular propostes i recomanacions al departament competent en matèria de 

serveis socials per millorar la prestació dels serveis socials.  

f) Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la Generalitat, 

si escau. 

g) Les que li atribueixin les lleis o els reglaments. 

2.- El Ple del Consell General de Serveis Socials comptarà amb el suport de la Comissió 

Funcional i li podrà delegar aquelles funcions que per la seva complexitat o per raons 

d’urgència cregui necessari. 

3.- Les comissions sectorials seran convidades a participar en les sessions plenàries del 

Consell General de Serveis Socials. La Presidència de cada comissió sectorial designarà la 

persona o persones que hi assistiran en representació de la comissió, preferentment entre els i 

les vocals de l’àmbit de les entitats socials.  

Art. 15.- La Comissió Funcional: Composició i funcions 

La Comissió Funcional segueix, d’una manera permanent, el desenvolupament de la gestió i de 

la programació dels serveis socials. 

1.- La Comissió Funcional té la composició següent: 

 - Presidència: 



 12

 La presidència de la Comissió Funcional recau en la Vicepresidència del Ple del Consell 

General de Serveis Socials o persona en qui delegui. 

- Vocalies permanents: 

- 21 vocals en representació de l’Administració de la Generalitat, amb 

categoria de càrrecs, alts càrrecs o assimilats. 

- 6 vocals en representació de les organitzacions associatives d’ens locals 

més representatives de Catalunya, amb categoria d’electes, designats o 

designades per les mateixes entitats. 

- 4 vocals en representació de l’àmbit de col·legis professionals, un o una 

vocal en representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 

Assistents Socials de Catalunya,  un o una vocal en representació del 

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, un o una vocal en 

representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i un o una vocal 

en representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, amb categoria de 

presidents o vicepresidents de les respectives juntes directives.  

- 3 vocals en representació de les organitzacions empresarials que tinguin la 

consideració de més representatives a Catalunya, designats o designades 

pels òrgans directius corresponents, un o una de les quals en representació 

de les empreses d’iniciativa social.  

- 2 vocals en representació de les organitzacions sindicals més 

representatives de Catalunya, designats o designades pels òrgans directius 

corresponents.  

- 6 vocals en representació d’entitats socials representatives dels interessos 

de les persones usuàries, dels interessos ciutadans, de les dones i de les 

entitats d’iniciativa social, amb vocalia permanent al Ple del Consell General 

de Serveis Socials. Aquestes vocalies tindran caràcter rotatiu i una durada  

d’un any i mig, d’acord amb el que estableix l’article 19 d’aquest decret.   

- La Secretaria 

2.- Són funcions de la Comissió Funcional les següents:  
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a) Elevar al Ple del Consell General un informe anual sobre l’estat dels serveis socials a 

Catalunya.  

b) Elevar al Ple del Consell General informes preceptius sobre els projectes de normativa 

general i els projectes de plans d’actuació de caràcter general i plans estratègics en matèria 

de serveis socials abans de la seva aprovació. Aquests informes s’elaboraran tenint en 

compte els informes emesos per altres comissions del Consell General de Serveis Socials, 

així com pels òrgans de coordinació.  

c) Elevar al Ple del Consell General informes sobre els avantprojectes de pressupost i la seva 

liquidació, la memòria del Departament, el mapa de serveis socials i la Cartera de Serveis 

Socials. Aquests informes s’elaboraran tenint en compte els informes emesos per altres 

comissions del Consell General de Serveis Socials, així com pels òrgans de coordinació.  

d) Vetllar per la coordinació de les actuacions de les administracions públiques i les entitats 

privades. 

e) Fer el seguiment de l’execució dels plans i programes. 

f) Fer el seguiment de l’execució dels pressupostos.  

g) Formular al Ple del Consell propostes i recomanacions per millorar la prestació dels serveis 

socials.  

h) Deliberar sobre totes les qüestions que li siguin sotmeses pel Ple del Consell. 

i) Mediar entre les persones membres de l’òrgan del Consell General de Serveis Socials i 

l’Administració competent per raó de la matèria de l’àmbit social en cas de conflicte per 

l’accés a la documentació administrativa necessària per exercir les funcions en l’òrgan 

consultiu del qual formi part. 

j) Elaborar la proposta de pla de treball del Ple del Consell General de Serveis Socials i la 

memòria anual del Consell General de Serveis Socials.  

k) Aquelles altres funcions que li encomani el Ple o la Presidència del Consell. 

3. La Comissió Funcional es relaciona amb el Ple del Consell General de Serveis Socials a 

través de la Secretaria del Consell, a la qual eleva els seus informes i propostes. 

Art.16.-  Les Comissions Sectorials del Consell General de Serveis Socials. 

1. Les comissions sectorials tracten de forma especialitzada sobre la planificació, la 

programació i l’ordenació de sectors concrets dels serveis socials. 
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2. Les funcions pròpies de les comissions sectorials del Consell General seran realitzades pels 

següents  espais estables de participació: 

a) Consell de la gent gran de Catalunya  

b) Consell de participació del ProdeP 

c) Consell de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

d) Consell de les famílies 

e) Consell nacional d’infància  

f) Consell nacional de dones de Catalunya 

g) Comissió Rectora del Pla d’acció per a la inclusió social  

h) Taula de Ciutadania i Immigració 

i) Consell nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals de 

Catalunya 

j) Comitè d’ètica dels serveis socials de  Catalunya  

k) Consell del Voluntariat 

l) Consell de persones amb discapacitat 

 3. Les Comissions Sectorials es relacionen amb el Ple del Consell General de Serveis Socials 

a través de la Secretaria del Consell, a la qual eleven els seus informes i propostes.  

4.- Els òrgans de participació que executen les funcions de comissions sectorials del  Consell 

General de Serveis Socials poden organitzar-se per acomplir les seves funcions d’acord amb la 

seva estructura i els seus estatuts. 

5.-  Correspon a cada comissió sectorial les funcions següents: 

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials en el sector i sobre 

tots aquells temes que afecten el sector, que són competència del Consell 

General de Serveis Socials d’acord amb l’article 50 de la llei. 

b) Formular propostes i recomanacions a la Comissió Funcional del Consell 

General de Serveis Socials per millorar la prestació dels serveis socials al sector.  

c) Debatre i emetre informes sobre els projectes de normativa general i els 

projectes de plans d’actuació, plans sectorials i plans estratègics en matèria del 
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sector de referència dels serveis socials abans de la seva aprovació i elevar-los 

a la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials. 

d) Debatre i emetre informes sobre el mapa de serveis socials i la Cartera de 

Serveis Socials en matèria del sector de referència dels serveis socials. 

e) Fer propostes de coordinació de les actuacions de les administracions 

públiques i les actuacions desenvolupades per entitats privades.  

f) Desenvolupar tasques que li puguin ser encomandes pel Ple del Consell 

General de Serveis Socials.  

Art. 17.- De les Comissions temporals. 

1.- Les comissions temporals es creen per la presidència del Consell, a iniciativa pròpia o de 

les persones membres del Ple del Consell, per al seguiment de matèries que no tenen caràcter 

de permanència, sobretot amb caràcter transversal. La seva composició pot requerir la 

presència de membres de les diferents comissions. La Presidència podrà convidar-hi entitats 

sense vocalia, si ho considera oportú.  

2.- L’acord de creació determinarà les funcions que s’encomanen a la Comissió Temporal i  el 

termini de vigència. També en determinarà la composició, la forma de designació de les 

persones membres i la persona que ha de fer les funcions de secretaria de la Comissió. 

Art. 18.-  Altres representants i participants. 

1.- A criteri de la presidència de cada òrgan, en funció dels assumptes a tractar, es  podran 

convocar sessions deliberatives conjuntes amb altres espais de participació  de la Generalitat 

de Catalunya. Als efectes d’aquesta convocatòria la presidència de l’òrgan del Consell General 

que correspongui es dirigirà a la presidència de l’òrgan convidat perquè designi la persona 

membre de l’òrgan que presideix que s’ha de convocar a la sessió i el motiu d’aquesta 

convocatòria.  

2.-  Qualsevol comissió del Consell General de Serveis Socials, a través de la seva 

presidència, pot demanar la participació a les sessions de totes aquelles persones expertes i 

entitats que estan en condicions de realitzar aportacions d’interès. 
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Art. 19.-  De  la designació d’entitats representatives d’interessos col·lectius i de la 

representació de les entitats en les vocalies. 

1.- Les entitats socials que han de formar part del Consell General de Serveis Socials i les 

seves comissions, en representació d’interessos col·lectius, hauran de ser seleccionades per a 

un període de tres anys, pel Departament competent en matèria de serveis socials, atenent als 

criteris de representativitat de les persones usuàries de serveis socials, de diversitat, de 

territorialitat i tenint en compte el prestigi reconegut de les entitats en el sector. En aquest sentit 

es buscarà tant la participació de les federacions d’entitats com de les entitats que tinguin una 

important implantació en el territori. 

2.- Les entitats socials que integren el Ple del Consell General aportaran la visió, les propostes i 

les necessitats dels sectors als quals representen, previ debat en el si de les seves institucions. 

Així mateix, designaran per a cada comissió en què participin la persona de l’entitat, o d’alguna 

entitat associada en el cas de les federacions, més idònia pels seus coneixements i 

experiència. La Secretaria del Consell General facilitarà a les entitats els mitjans necessaris 

perquè aquestes puguin exercir les seves funcions amb la qualitat desitjada.    

3.- El Departament competent en matèria de serveis socials adoptarà les mesures necessàries 

per procedir a la renovació periòdica de les entitats que participen en el Consell General cada 

tres anys,   d’acord amb el que s’estableix en aquest decret, i en tot cas valorant positivament 

la participació efectiva.  

4.- Les entitats amb vocalia permanent al Ple podran optar de manera voluntària a la 

participació en la Comissió Funcional per a un període d’1 any i mig , al final del qual caldrà fer 

la renovació. En cas de desacord entre les entitats, la Secretaria del Consell mediarà per cercar 

la millor solució possible.  

Art. 20.- La  Secretaria. 

1.- La persona que exerceix la Presidència del Ple del Consell General de Serveis Socials 

designarà, d’entre els funcionaris i les funcionàries del departament competent en matèria de 

serveis socials del grup A,  la persona que ha d’exercir les funcions de secretari o secretària del 

Ple i de la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials, així com la persona que 

l’ha de suplir. Igualment, podrà designar el càrrec de  secretari o secretària  i de la persona que 



 17

l’ha de suplir per a cada una de les comissions, les quals hauran de  tenir la condició de 

funcionari o funcionària del grup A. En el cas de les comissions sectorials que estiguin a càrrec 

d’un òrgan col·legiat ja existent, la secretaria d’aquell òrgan es coordinarà amb la secretaria del 

Consell General, per tal de dur a terme les tasques que se li encomanin com a  comissió 

sectorial.  

2.- La persona que exerceix la secretaria del Ple i de la Comissió funcional o d’alguna de les 

altres comissions previstes realitza les funcions següents: 

a) Assistir a les reunions amb veu però sense vot. 

b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l’òrgan per ordre de la Presidència. 

c) Preparar la documentació que, per mitjà de la presidència, s’ha de sotmetre a la 

consideració del Ple o de la  comissió, i informar de tot el necessari per al correcte 

exercici de les seves competències. 

d) Coordinar el pla de treball de les comissions. 

e) Trametre i rebre les comunicacions de les vocalies amb l’òrgan corresponent i, per tant, 

les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits de 

què hagi de tenir coneixement. 

f) Preparar i dinamitzar les sessions; redactar les actes sistematitzant les aportacions que 

es duguin a terme durant les deliberacions; custodiar  les actes i altra documentació de 

les sessions. 

g) Expedir certificats sobre els temes que s’han tractat i, si s’escau, dels acords presos en 

les sessions. 

h) Gestionar els nomenaments o designacions dels membres de l’òrgan col·legiat, i tenir 

actualitzades les bases de dades de les vocalies de l’òrgan. 

i) Informar periòdicament al Ple sobre el funcionament i l’estat de les comissions.  

j) Impulsar la comunicació amb els altres espais estables de participació de la Generalitat i 

dels consells de participació locals de serveis socials. 

k) Vetllar perquè la participació sigui efectiva.  

l) Elaborar la memòria anual del Consell General de Serveis Socials o de les comissions. 

m) Totes aquelles funcions que li encomani la Presidència.  

3.- Per poder exercir les funcions, la secretaria de cada òrgan del Consell General de Serveis 

Socials ha d’obtenir i compilar, de les administracions  que gestionen o programen serveis 
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socials, la informació necessària amb la finalitat que el Consell General de Serveis Socials 

pugui exercir les seves funcions amb eficàcia i eficiència.  

4.- En qualsevol cas, la persona titular de la secretaria del Ple i de la Comissió funcional haurà 

d’exercir la interlocució amb les secretaries dels altres òrgans del Consell General de Serveis 

Socials i, si s’escau, coordinar les accions. 

5.- Les recomanacions del Ple del Consell General de Serveis Socials i de les seves 

comissions es posaran en coneixement de tots el membres del Consell i de les seves 

comissions a través de la Secretaria. 

Art. 21. Funcionament del Consell. 

1.- Les entitats competents per designar vocals titulars del Ple i de les comissions del Consell 

General de Serveis Socials han de  designar, igualment, les persones suplents per a casos de 

vacant, absència o malaltia de la persona titular i ho comunicaran a la Secretaria del Consell. 

Les persones del Consell designades en representació de l’Administració de la Generalitat 

seran substituïdes per una persona adscrita a l’òrgan o ens de pertinença. 

2.- El Ple, la comissió funcional, les comissions sectorials i les temporals del Consell General 

de Serveis Socials es reuniran en sessió ordinària les vegades que calgui per al compliment de 

les seves funcions, quan els convoqui la presidència, a iniciativa pròpia o de les persones 

membres del Consell. En tot cas, el Ple es reunirà almenys una vegada a l’any.  

3.- Les comissions del Consell General de Serveis Socials poden organitzar-se en grups de 

treball estables o temporals per al compliment de les seves funcions i elevaran anualment una 

memòria de les seves actuacions a la Presidència del Consell. 

4.- Tant l’Administració com les entitats han de vetllar per garantir la paritat de gènere entre les 

persones integrants del Ple i de les comissions  del Consell General de Serveis Socials. 

5.- El Consell General de Serveis Socials és un espai deliberatiu on totes les parts que hi 

participen han de fer propostes i argumentacions per intentar arribar a un consens social. La 

secretaria de cada òrgan ha d’elaborar documents valoratius amb el contingut del consens 

social aconseguit i els punts de dissens, amb les principals argumentacions exposades per les 

parts. Els documents valoratius es trametran a les persones membres de cada òrgan i a la 
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persona titular de la Secretaria del Consell General. Si escau, i en funció de la matèria es 

podran difondre també  a nivell intern del departament competent en serveis socials, a les 

entitats socials vinculades als serveis socials, als òrgans col·legiats que exerceixen les funcions 

de comissions sectorials i a altres espais de participació de la Generalitat. Aquests informes 

valoratius constituiran la base dels informes que ha d’elaborar el Consell General de Serveis 

Socials.   

6.- Quan el Ple del Consell o la Comissió Funcional, més enllà de les seves funcions 

deliberatives, hagi d’adoptar acords, només tindran dret a vot la presidència, la vicepresidència 

i les vocalies permanents.  Quan calgui adoptar acords en el si de les comissions sectorials 

representades per òrgans col·legiats, es realitzarà d’acord amb el que determinin els seus 

reglaments interns corresponents. 

Art. 22.-  Drets de les persones participants. 

Les entitats amb vocalia i totes aquelles entitats o persones que hagin participat en les 

sessions dels òrgans del Consell General de Serveis Socials, en l’àmbit corresponent, tenen 

dret a: 

a) Sol·licitar a la Presidència, a través de la Secretaria, la presència de persones expertes o 

altres.  

b) Sol·licitar a la Presidència, a través de la Secretaria, la introducció de punts de l’ordre del 

dia. 

c) Accedir a la documentació administrativa, d’acord amb les previsions establertes en l’article 

37, de la llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació a l’accés a documents de caràcter 

sancionador, així com les de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal. 

d) Percebre compensacions econòmiques. Aquelles persones que hagin estat formalment 

convocades i assisteixin a les sessions, llevat de les persones al servei de l‘administració de la 

Generalitat de Catalunya, tenen dret a percebre dietes i indemnització de serveis, d’acord amb 

la normativa d’aplicació. 
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e) Rebre resposta per part de les autoritats competents a les aportacions o consultes 

realitzades.  

Art. 23.- Altres formes de participació i informació. 

La Presidència del Consell General de Serveis Socials proveeix el Consell i les seves 

comissions amb les tecnologies de la informació i la comunicació adequades que permetin: 

a) Oferir informació oberta al públic en general sobre les polítiques que duu a terme la 

Generalitat en matèria de serveis socials. 

b) Oferir informació oberta al públic en general sobre les entitats que tenen vocalies i les 

dades de contacte de qui en tingui la representació. 

c) Publicar per al públic en general informes, memòries i altres documents emesos pel Ple 

del Consell o per alguna de les seves comissions. 

d) Que la ciutadania presenti propostes i suggeriments perquè siguin comunicades al 

Consell General de Serveis Socials. 

e) Que les vocalies accedeixin a la documentació que genera el Consell General de 

Serveis Socials. 

f) Obrir una bústia específica perquè les entitats amb vocalia puguin comunicar propostes 

i suggeriments, amb caràcter previ a la seva deliberació. 

g) Obrir fòrums de debat entre les entitats de l’àmbit dels serveis socials. 

h) Donar suport a jornades, seminaris i processos de participació. 

Art. 24.- Registre dels Consells de participació. 

1.- Els ens locals i els centres de serveis socials comunicaran a la Secretaria del Consell 

General de Serveis Socials la creació, modificació o supressió dels òrgans de participació de 

serveis socials. 

2.- El Departament competent en matèria de serveis socials crearà un registre de tots els 

consells de participació locals i dels consells de participació dels centres de serveis socials, 

sotmesos a aquest decret, a fi de facilitar el seguiment del desplegament de la llei de serveis 

socials en l’àmbit local i dels centres de serveis socials. Aquest registre s’haurà de mantenir 

actualitzat i actuarà com a instrument de comunicació entre els òrgans de participació del 

sistema català de serveis socials.   
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Capítol III. Els  consells territorials, els consells municipals i els consells supramunicipals de 

serveis socials 

Art. 25.-  Els consells territorials de serveis socials. 

1.- Els ens locals supramunicipals han de constituir consells territorials de serveis socials en els 

àmbits que defineixi l’ordenació territorial de Catalunya. 

2. -Els consells territorials de serveis socials són òrgans col·legiats de participació comunitària 

per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials. Les 

seves funcions seran determinades per la normativa corresponent de l’ens local 

supramunicipal. En el cas que l’ens local supramunicipal no disposi de cap regulació s’entendrà 

que les seves funcions són les següents:   

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials al territori de referència. 

b) Fer propostes i suggeriments al Consell General de Serveis Socials, a través de la 

Comissió funcional. 

c) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions en el territori de referència 

tant de les administracions locals com d’entitats privades i d’iniciativa social, d’acord 

amb els criteris del Pla estratègic i la Cartera de serveis.  

d) Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la innovació 

en el territori.  

e) Emetre un informe anual i fer-ne difusió pels mitjans telemàtics i altres que es considerin 

adients. 

f) Altres que l’administració competent pugui encomanar. 

g) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell. 

3.- La determinació de la seva composició i del seu règim de funcionament serà competència 

de l’entitat local supramunicipal competent. En tot cas, hi haurà representants dels ens locals i 

de les persones usuàries i entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, 

sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d’iniciativa social del seu àmbit territorial. 

4.- Els consells territorials es regeixen per la Llei 12/2007, pel reglament que pugui aprovar 

l’ens local competent i pel previst en aquest decret.  
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5.- És responsabilitat del consell territorial de serveis socials corresponent comunicar a la 

Secretaria del Consell General de Serveis Socials la creació, modificació o supressió de l’òrgan 

de participació. 

Art 26.- Els consells municipals de serveis socials. 

1.- Els ajuntaments que legalment estiguin obligats a prestar serveis socials han de constituir 

un consell municipal de serveis socials. 

2.- Els consells municipals de serveis socials són òrgans col·legiats de participació comunitària 

per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials en els 

municipis. Les seves funcions seran determinades per la normativa corresponent del municipi. 

En el cas que el municipi no disposi de cap regulació s’entendrà que les seves funcions són les 

següents:  

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials al territori de referència. 

b) Fer propostes i suggeriments al  consell territorial, al consell supramunicipal  i/o  al 

Consell General de Serveis Socials. 

c) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les 

administracions, les entitats privades i la iniciativa social en el territori, d’acord amb 

els criteris del Pla estratègic, la Cartera de serveis i el pla local en matèria de serveis 

socials.  

d) Emetre un informe anual i fer-ne difusió pels mitjans telemàtics i altres que es 

considerin adients. 

e) Altres que l’administració competent pugui encomanar. 

f) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell. 

3.- En els municipis que disposin d’una organització en districtes o d’entitats municipals 

descentralitzades, l’Ajuntament pot crear consells de serveis socials en aquest àmbit. 

4.- La determinació de la composició i el règim de funcionament dels consells municipals i, si 

escau, de districte o d’entitat municipal descentralitzada, és competència de cada municipi. 
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En tot cas, hi haurà representants dels ens locals, de les persones usuàries, de les entitats 

representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i 

de les entitats d’iniciativa social, del seu àmbit territorial. 

5.-Els consells municipals es regeixen per la llei 12/2007, pel reglament que pugui aprovar 

l’ajuntament competent i pel previst en aquest decret.  

6.- És responsabilitat del consell municipal de serveis socials corresponent comunicar a la 

Secretaria del Consell General de Serveis Socials la creació, modificació o supressió de l’òrgan 

de participació, a efectes del corresponent registre de consells de participació local. 

Art. 27.-  Els consells supramunicipals. 

1.- Les comarques o, si s’escau, els ens associatius constituïts per  gestionar les àrees 

bàsiques de serveis socials d’àmbit supramunicipal han de crear  un consell de participació. 

2.- Els consells supramunicipals de serveis socials són òrgans col·legiats de participació 

comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis 

socials en l’àmbit territorial de la comarca o de l’ens associatiu de gestió supramunicipal. Les 

seves funcions seran determinades per la normativa corresponent de l’ens supramunicipal. En 

el cas que l’ens supramunicpal no disposi de cap regulació s’entendrà que les seves funcions 

són les següents:  

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials al territori de referència. 

b) Fer propostes i suggeriments al  consell territorial, al consell municipal  i/o  al 

Consell General de Serveis Socials. 

c) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les 

administracions, les entitats privades i la iniciativa social en el territori, d’acord amb 

els criteris del Pla estratègic,  la Cartera de serveis i el pla local en matèria de 

serveis socials.  

d) Emetre un informe anual i fer-ne difusió pels mitjans telemàtics i altres que es 

considerin adients. 

e) Altres que l’administració competent pugui encomanar. 

f) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell. 
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3.- La determinació de la composició i el règim de funcionament dels consells supramunicipals 

és competència de cada comarca o de l’ens associatiu de gestió supramunicipal. 

En tot cas, hi haurà representants dels ens locals i de les persones usuàries i entitats 

representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals i de les 

entitats d’iniciativa social, del seu àmbit territorial. 

4.- Els consells supramunicipals es regeixen per la llei 12/2007, pel reglament que pugui 

aprovar l’ens supramunicipal competent i pel previst en aquest decret.  

5.- És responsabilitat del consell supramunicipal de serveis socials corresponent comunicar a la 

Secretaria del Consell General de Serveis Socials la creació, modificació o supressió de l’òrgan 

de participació. 

Capítol IV. Participació en l’àmbit dels centres. 

Art. 28.- Consells de participació de centres : Definició i composició.  

1. Tots els centres públics de l’administració de la Generalitat on es prestin serveis socials o es 

realitzin activitats socials i els centres privats amb finançament de la Generalitat han d’acomplir 

les previsions del present decret. Aquesta regulació té caràcter supletori per a la resta de 

centres.    

2. Amb caràcter principal, en els centres on es presten serveis d’atenció diürna i serveis 

substitutoris de la llar que acompleixin els requisits de l’apartat anterior, ha d’existir un consell 

de participació de centre com a òrgan de participació en el qual hi seran representats l’entitat 

titular del servei, els professionals que treballen en el servei, les persones usuàries, els seus 

familiars i l’administració que concerta el servei, quan aquest sigui de titularitat privada.  

3.   Quan dos o més serveis d’igual titularitat constitueixin una unitat funcional o de direcció, 

podrà existir un únic consell de centre com a òrgan de participació.  

4. Composició dels  consells de participació de centres. 

a) - El consell de participació de centre tindrà com a mínim la composició següent:  
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- Dues persones designades en representació de l'entitat titular. El director o directora 

del centre exercirà la presidència i tindrà vot diriment en cas d’empat.   

- Dues persones  que treballen en el centre escollides entre i per les persones que 

componen aquest col·lectiu. Almenys una d’elles haurà de ser  d’atenció directa. 

- Quatre persones usuàries del servei, que seran designades entre i per les persones 

usuàries. En el cas que les persones usuàries no puguin exercir la vocalia, ho faran 

mitjançant els familiars de referència o el seu representant legal escollits entre ells. 

S’haurà de respectar la diversitat de gènere.  

- Una persona familiar dels usuaris i usuàries  escollida  entre i per les persones que 

composen aquest col·lectiu en el centre. En cas d’existir una associació de familiars 

serà aquesta la que proposarà les persones membres del consell de participació.  

- Una persona representant de l’administració local, en els casos que no hi sigui 

representada ni com a titular ni com a administració finançadora del servei. 

b).- Si es tracta d’un centre de titularitat privada, finançat amb fons públics, l’entitat titular 

designarà un representant i l’altre representant ho serà de l’administració finançadora 

majoritària. L’administració finançadora podrà delegar la seva representació en l’administració  

local.  

c).- El secretari o secretària serà designat o designada per la presidència entre les persones 

vocals del consell i tindrà veu i vot. 

e).- En els serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència que atenguin sis o més infants i 

adolescents de més de 12 anys, aquests podran participar com a vocals. Aquesta participació 

quedarà recollida en el projecte educatiu del centre. En tot cas, les persones usuàries han de 

ser informades de tot el que els afecti.  

f).- El consell de participació de centre, a través de la seva presidència,  pot demanar  la 

participació a les sessions de totes aquelles persones i entitats que estan en condicions de 

realitzar aportacions d’interès. 

Art. 29 Consell de participació de centres: Funcions i organització.   

1.- Funcions del consell de participació de centre. 
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Són funcions del consell de participació de centre:  

a) Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.  

b) Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.  

c) Informar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.  

d) Informar sobre la memòria anual que contindrà l'avaluació de resultats terapèutics, 

socials i econòmics del servei.  

e) Fer propostes de millora del servei.  

f) Fer públics els resultats de la participació.  

2.-  Funcionament dels consells de participació de centre.  

a) És responsabilitat de les entitats titulars del centre l’acompliment d’aquest decret. La 

dinamització dels consells de participació de centre és una funció que correspon a la direcció. 

b).-  El consell  es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any, amb caràcter ordinari, o sempre 

que el convoqui la presidència a iniciativa pròpia o a petició de la meitat de les persones que el 

composen.  

c).-  Els acords que adopti el consell necessiten la majoria simple de les persones membres  i, 

en cas d'empat, el vot de la presidència té caràcter diriment.  

d).-  De  cada  sessió del consell, la persona titular de la secretaria  n’estendrà  una acta en la 

qual es reflectiran els acords que s'adoptin en cada sessió.  

e).- Un reglament intern elaborat de forma participativa i ratificat pel ple del consell de 

participació de centre ha de regular el  funcionament del consell. 

f).-  El consell  es regirà, quant a la seva organització i funcions, pel que disposa la legislació 

aplicable en matèria d'òrgans col·legiats, en tot el que no preveu aquest Decret ni el reglament 

intern.  

g).- És responsabilitat de la secretaria del consell de participació de centre corresponent 

comunicar a la Secretaria del Consell General de Serveis Socials la creació, modificació o 

supressió de l’òrgan de participació, a efectes del corresponent registre de consells de 

participació. 
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3.- Els centres de serveis socials que tinguin menys de 25 places poden realitzar les funcions 

de participació que es concreten en aquest article amb altres modalitats participatives. Les 

modalitats participatives que estableixin aquests centres hauran d’estar recollides en 

documents de funcionament intern del centre.  

Capítol V. Òrgans de coordinació. 

Art. 30.-  Òrgans de Coordinació. 

1.- Els òrgans de coordinació són interns de l’Administració Pública i la seva missió és  vetllar 

per garantir la cooperació i la integració adequades de les polítiques públiques socials de tots 

els sistemes que contribueixen al benestar de les persones, , tant en l’àmbit de la Generalitat 

com dels ens locals. Els òrgans de coordinació han de vetllar pel bon funcionament dels 

programes transversals socioeducatius, sociosanitaris i sociolaborals, i l’intercanvi d’informació 

necessari entre diferents sistemes de benestar per prevenir, detectar i intervenir en casos d’alt 

risc social.  

2.- Els òrgans de coordinació de serveis socials són : 

- El Consell de Coordinació del Benestar Social. 

- El Comitè d’Avaluació de Necessitats  de Serveis Socials. 

3.- Es regeixen pel Capítol IV del Títol III de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials,  

per les normes que regulen i resulten  aplicables amb caràcter general als òrgans col·legiats de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per aquest Decret.  

4.- El Consell de Coordinació de Benestar Social i el Comitè d’Avaluació de Necessitats  de 

Serveis Socials es reuniran en sessió ordinària les vegades que calgui per al compliment de les 

seves funcions, quan els convoqui la Presidència o quan ho demanin els dos terços dels seus 

membres. En tot cas, el Consell de Coordinació de Benestar Social es reunirà almenys una 

vegada l’any i el Comitè d’Avaluació de Necessitats  de Serveis Socials es reunirà almenys 

dues vegades l’any. 
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5.- Els òrgans de coordinació elevaran anualment una memòria de les seves actuacions a la 

presidència respectiva i a la persona titular del Departament amb competències en serveis 

socials.  

6.- La presidència de cada òrgan, fomentarà la màxima participació en les deliberacions, 

vetllarà perquè els acords es prenguin preferentment per consens i que en les actes i informes 

que s’elaborin es reflecteixin no solament els resultats de les deliberacions sinó també les 

principals argumentacions exposades per les parts.  

Art. 31.- Consell de Coordinació de Benestar Social : Definició i composició.  

 

1.- El Consell de Coordinació de Benestar Social és l’òrgan encarregat de coordinar les 

polítiques públiques en matèria de serveis socials, vetllar per la seva equitat territorial i 

d’articular-les amb el sistema educatiu, de salut, de cultura, de treball, d’habitatge i de justícia. 

El Consell té composició mixta i està integrat per representants de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya  i dels ens locals per mitjà de les seves associacions representatives. 

 

La Generalitat impulsarà la creació d’òrgans de col·laboració interadministratius a través de les 

Taules de Coordinació i dels seus grups de treball, en el marc del Consell de Coordinació de 

Benestar Social. 

 

2.- El Consell de Coordinació del  Benestar Social : Composició. 

 

- La presidència honorífica del Consell de Coordinació de Benestar Social recau en el 

Molt Honorable President de la Generalitat.  

- La persona titular del departament competent en matèria de serveis socials exercirà la 

presidència del Consell i li corresponen les funcions següents: 

 

a) Presidir i convocar les sessions del Consell de Coordinació de Benestar Social, 

assegurant-ne el compliment de les lleis i reglaments, fixar-ne l’ordre del dia, ordenar les 

seves deliberacions i els debats. 

b) Vetllar i promoure el bon i regular funcionament de les Taules de Coordinació i grups 

de treball, si s’escau. 

c) Designar la persona titular de la secretaria així com la seva suplent. 
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d) Convocar totes aquelles persones al servei de l’Administració de la Generalitat que, 

en funció de l’ordre del dia, puguin estar interessades a participar en les sessions. 

e) Convidar entitats sense vocalia a les sessions del Consell de Coordinació de 

Benestar Social, a iniciativa pròpia o a petició dels membres del Consell. 

f) Representar administrativament el Consell de Coordinació de Benestar Social en les 

administracions públiques, institucions, entitats i particulars. 

 

- La vicepresidència recau en la persona titular de la secretaria general del departament 

competent en matèria de serveis socials, a qui li corresponen les funcions següents: 

 

a) Coordinar les línies d’actuació del Consell de Coordinació del Benestar Social amb 

les Taules de Coordinació. 

b) Organitzar i coordinar la Secretaria del Consell de Coordinació del Benestar Social. 

c) Substituir la presidència en casos de vacant, absència o malaltia. 

d) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o que li delegui la 

presidència del Consell de Coordinació del Benestar Social, en l’àmbit de les seves 

competències. 

-  Vocalies. 

- 28 persones en representació de l’Administració de la Generalitat, amb categoria 

d’alt càrrec, de subdirecció general o assimilat, designades pel departament 

corresponent, dels àmbits següents: 

o 14 de l’àmbit dels serveis socials i drets de ciutadania,  

o 1 de l’àmbit d’administracions públiques, 

o 1 de l’àmbit de cultura, 

o 1 de l’àmbit d’economia, 

o 1 de l’àmbit d’educació,  

o 1 de l’àmbit habitatge,  

o 1 de l’àmbit d’ interior, relacions institucionals i participació. 

o 1 de l’àmbit de justícia,  

o 1 de l’àmbit de salut,  

o 1 de l’àmbit de treball, 

o 1 de l’àmbit de política territorial, 

o 1 de l’àmbit d’agricultura, 
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o 1 de l’àmbit d’universitats, recerca i innovació, 

o 1 de vicepresidència, 

o 1 de presidència. 

-   28 persones en representació de l’àmbit de les administracions locals, amb 

categoria d’electes: 14 persones en representació de la Federació de Municipis 

de Catalunya  i 14 persones en representació de  l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques. 

- La Secretaria. 

 

3.- Els departaments de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals que tinguin 

més d’una persona representant al Ple han de respectar el criteri de paritat entre dones i 

homes en la proposta que facin per al nomenament de llurs representants. 

 

4.- En casos de vacant, absència o malaltia, les persones del Consell de Coordinació de 

Benestar Social designades en representació de l’Administració de la Generalitat seran 

substituïdes per una persona adscrita a l’òrgan o ens de pertinença, amb comunicació a la 

secretaria del Consell. 

 

Art. 32.- Consell de Coordinació de Benestar Social: Funcions.  

 

1.- Les funcions del Consell de Coordinació de Benestar Social són les següents: 

a) Intercanviar entre les persones membres la informació que sigui necessària  per detectar 

i intervenir  en situacions d’alt risc social.  

b) Participar en l’elaboració de la Cartera de Serveis i en el Pla Estratègic de serveis socials 

de Catalunya, així com en els plans sectorials de serveis socials que el desenvolupin. 

c) Promoure i vetllar pel compliment, per part de les administracions públiques competents, 

del que estableix la llei 12/2007 en relació a la coordinació i col·laboració 

interdepartamental i interadministrativa.  

d)  Trametre les seves conclusions al Consell General de Serveis Socials, a altres consells 

de participació de la Generalitat  i dels ens locals, si escau.  
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e) Elaborar la proposta del document que concreti l’aplicació territorial del Pla Estratègic de 

Serveis Socials mitjançant les taules territorials, i tenint en compte l’àmbit territorial establert 

a la Disposició Transitòria Quarta d’aquest decret. 

 

Art. 33.- Consell de Coordinació de Benestar Social: La secretaria.  

1.- El  càrrec de secretari o secretària del Consell i de la persona que l’ha de suplir  seran 

designats per la persona que ostenta la Presidència de l’òrgan, entre les persones amb càrrec 

del Departament competent en matèria de serveis socials i té les  funcions següents: 

a) Assistir a les reunions. 

b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l’òrgan per ordre de la Presidència. 

c) Preparar la documentació que, per mitjà de la presidència, s’ha de sotmetre a la consideració 

del Consell de Coordinació del Benestar Social, i informar de tot el necessari per al correcte 

exercici de les seves competències. 

d) Coordinar el pla de treball de les Taules de Coordinació. 

e) Trametre i rebre les comunicacions de les vocalies i, per tant, les notificacions, peticions de 

dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits de què hagi de tenir coneixement. 

f) Preparar i dinamitzar les sessions, redactar les actes sistematitzant les aportacions que es 

duguin a terme durant les deliberacions; custodiar les actes i altra documentació de les 

sessions. 

g) Expedir certificats sobre els temes que s’han tractat i, si s’escau, dels acords presos en les 

sessions. 

h) Gestionar els nomenaments o designacions dels membres de l’òrgan col·legiat, i tenir 

actualitzades les bases de dades de les vocalies de l’òrgan. 

i) Informar periòdicament al Consell de Coordinació del Benestar Social sobre el funcionament i 

l’estat de les Taules de Coordinació. 
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j) Impulsar la comunicació amb altres espais estables de coordinació de la Generalitat i del món 

local en l’àmbit del benestar social. 

k) Vetllar perquè la coordinació sigui efectiva. 

l) Elaborar la memòria anual del Consell de Coordinació del Benestar Social.  

m) Totes aquelles funcions que li encomani la presidència. 

2.- Per poder exercir les funcions, la Secretaria del Consell de Coordinació del Benestar Social 

ha d’obtenir i compilar, de les administracions que gestionen o programen serveis socials, la 

informació necessària amb la finalitat que el Consell de Coordinació del Benestar Social pugui 

exercir les seves funcions amb eficàcia i eficiència. 

Art. 34. Consell de Coordinació de Benestar Social : Organització. 

1.- A les reunions del Consell hi podran assistir les persones expertes proposades pels òrgans i 

les institucions representades i que es considerin adequades per raó de les matèries a tractar 

en cadascuna de les reunions. 

2.- Per al desenvolupament de la seva missió i funcions, la Presidència del Consell podrà 

constituir Taules de Coordinació, presidides per la persona titular del Departament competent 

en matèria de serveis socials o en qui delegui i amb capacitat per crear els grups de treball  que 

es consideri adients. Les Taules de Coordinació així com els seus grups de treball seran 

aprovats pel propi Consell i en l'acord de constitució hi constaran els seus objectius, la seva 

composició, els resultats previstos de la seva actuació,  la seva durada i els costos.  

 

3.- Els grups de treball interdepartamentals i interadministratius amb caràcter estable, que 

tinguin com un dels seus objectius centrals la coordinació amb els serveis socials o entre 

serveis socials, i els òrgans col·legiats d’aquestes característiques, existents amb anterioritat a 

la publicació d’aquest decret, podran ser inclosos com a Taules de Coordinació o grups de 

treball del Consell de Coordinació, a proposta de la Secretaria del Consell de Coordinació. 

Art. 35.- El Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials: Definició.  
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 1.- En aplicació del previst a l’article 40.2 de la llei 12/2007 de serveis socials, el Comitè 

d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials és l’òrgan tècnic encarregat d’estudiar les 

necessitats socials de la població i d’avaluar l’eficiència i la qualitat del sistema de serveis 

socials. El componen persones expertes i de reconegut prestigi acadèmic i/o professional, 

designades conjuntament per la Generalitat i les altres administracions competents en matèria 

de serveis socials. El Comitè té caràcter consultiu. 

2.- Principis que han de regir el funcionament del Comitè d’Avaluació de Necessitats dels 

Serveis Socials: 

a) Excel·lència, aportant assessorament d’alta qualitat per part d’experts acadèmics i 

professionals de prestigi reconegut tant externs com de la mateixa administració. 

b) Independència: els membres externs del Comitè hauran d’actuar en tot moment de manera 

independent, adoptant a tal efecte pràctiques que fomentin la integritat i la declaració 

explícita d’interessos per part dels seus membres. 

c) Pluralisme: el Comitè haurà d’integrar en la seva composició, així com en grups de treball 

que impulsi o quan sol·liciti assessorament puntual extern, punts de vista diversos en 

relació als temes que es tractin, afavorint sempre que sigui possible i oportú enfocaments 

multisectorials, multidisciplinars, diferents perspectives geogràfiques, culturals i de gènere.  

d) Transparència:  el Departament competent en matèria de serveis socials promourà, sempre 

que sigui possible, la difusió als interessats i al públic en general de les consultes i 

sol·licituds d’assessorament que es facin al Comitè, així com dels seus resultats, adoptant 

les mesures oportunes per fer-la comprensible a públic no expert.  

e) Eficàcia: els mètodes per a la producció de coneixement i per a l’obtenció d’assessorament 

extern han de ser proporcionats, adequats i orientats a la utilització efectiva dels seus 

resultats. 

Article 36.- El Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials: Composició. 

1.El Comitè d’Avaluació de Necessitats dels Serveis Socials té la composició següent:  

- El/la president/a és la persona titular de la Secretaria General del Departament 

competent en matèria de serveis socials.  

-  Vocalies. 
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• 13 vocals designats entre les persones professionals del departament 

competent en matèria de serveis socials seleccionats per la seva 

expertesa tècnica.  

• 7 vocals de prestigi reconegut provinents del món acadèmic i 

professional, seleccionats i seleccionades pel departament competent en 

matèria de serveis socials.  

• 6 vocals designats entre les persones professionals de l’àmbit local 

seleccionades per les associacions representatives dels ens locals.  

- La Secretaria. 

b)   Les vocalies seran designades per un període de dos anys. 

c) El Comitè podrà comptar amb assessors i assessores científics de caràcter 

permanent o puntual.  Els assessors i assessores participaran a les reunions del 

Comitè.  

d) Així mateix, el Comitè comptarà amb el suport tècnic de la unitat responsable del 

sistema d’informació social del Departament competent en matèria de serveis socials, 

que a aquests efectes actuarà en coordinació amb les unitats directives del departament 

competent en matèria de serveis socials i amb els òrgans corresponents dels 

Departaments amb competències relacionades amb el sistema de serveis socials.  

2.- En la designació de les vocalies s’hauran de tenir en compte els criteris de participació 

paritària de dones i homes, sens perjudici dels principis que han de regir el funcionament 

d’aquest Comitè. 

3.- D’acord amb el que s’estableix en aquest decret, la Secretaria del Comitè adoptarà les 

mesures necessàries per procedir a la renovació periòdica del Comitè d’Avaluació de 

Necessitats de Serveis Socials o quan s’hagi de substituir alguna vocalia. 

Art. 37.- El Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials: Funcions. 

1. Les funcions del Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials són les següents:  
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a) Proposar els mètodes, tècniques i instruments per a la detecció sistemàtica de les 

necessitats de la societat en matèria de serveis socials i per al seguiment de la seva 

evolució al llarg del temps. 

 

b) Proposar els mètodes, tècniques i instruments per a l’avaluació de l’eficàcia, l’eficiència i 

la qualitat del sistema de serveis socials. 

c) Participar en l’orientació, disseny i elaboració del Pla estratègic de serveis socials, així 

com dels plans sectorials o transversals que se’n derivin, del Pla de Qualitat dels serveis 

socials i de la Cartera de Serveis Socials. 

d)  Emetre informes del Pla Estratègic i  de la Cartera de Serveis Socials, així com un 

informe previ a l’establiment dels criteris de qualitat de les activitats i prestacions de serveis 

socials, així com dels mecanismes d’avaluació i garantia del compliment d’aquests criteris. 

e) Elaborar informes d’avaluació i d’impacte, així com les recomanacions d’actuació 

estratègica per a la millora de la cobertura, l’eficiència i la qualitat del sistema. 

e)  Participar en la construcció del Sistema d’Informació Social, així com en la seva 

avaluació. 

f) Elaborar aquells informes que les administracions públiques competents puguin 

encarregar, així com el Consell General de Serveis Socials o el Consell de Coordinació de 

Benestar Social, especialment els informes i anàlisis complementàries per tal de descriure 

l’estat del serveis socials a Catalunya. 

g)  Establir criteris en matèria de recerca i innovació tecnològica en l’àmbit dels serveis 

socials, en col·laboració amb el Departament competent en matèria de recerca.  

h) Trametre les seves conclusions a òrgans i consells de participació de la Generalitat, del 

món local i altres relacionats amb els serveis socials. 

2.-  La persona encarregada de la Secretaria del Comitè, així com la persona suplent serà 

designada per la persona titular de la Secretaria General del Departament competent en 

matèria de serveis socials, entre funcionaris i funcionàries de carrera del grup A del 

Departament competent en matèria de serveis socials. 
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Art. 38.-  El Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials: Organització.  

1. El Comitè podrà constituir grups de treball de caràcter permanent o puntual per tractar 

problemàtiques sectorials o transversals, o analitzar qüestions diverses que li siguin 

plantejades. Pel que fa a la composició i selecció dels membres d’aquests grups de treball es 

podran aplicar els mateixos principis que en el cas del Comitè.  

2. Per al correcte exercici de les seves funcions, el Comitè podrà demanar a les 

administracions públiques competents la informació necessària per tal d’obtenir el coneixement 

de l’estat de situació de funcionament del sistema de serveis socials. La falta de resposta a les 

seves peticions es posarà en coneixement del Consell de Coordinació del Benestar Social.  

3. El Comitè podrà també proposar la realització de jornades, tallers o conferències, nacionals 

o internacionals, sobre temes específics i que comptin, si escau, amb la participació de 

persones expertes acadèmics i acadèmiques, professionals, parts interessades i 

administracions públiques.  Aquestes activitats s'emmarcaran en el Pla Director de Formació 

del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

4. El Comitè actuarà mitjançant l’emissió de dictàmens relatius a les matèries en què és 

competent. Aquests dictàmens destacaran clarament les dades empíriques en què basen les 

seves conclusions, reflectiran les incerteses que hi hagi al respecte i les seves causes, així com 

les opinions discrepants que puguin donar-se en el si del Comitè.   

5. El Departament competent en matèria de serveis socials establirà un sistema de seguiment i 

avaluació periòdica de les activitats del Comitè, orientat a la millora contínua en la seva 

composició, mètodes de treball i resultats, així com en relació a la  utilització efectiva de la 

informació, dictàmens i recomanacions emesos per aquest òrgan en el cicle de les polítiques 

socials.  

6.- Les vocalies del Comitè percebran les dietes o/i indemnitzacions d’acord amb la normativa 

vigent. 

 Disposició Addicional Primera. 

1.- L’Administració competent  podrà assignar a l’òrgan col·legiat adscrit els mitjans personals, 

materials i econòmics necessaris per assegurar el seu  correcte funcionament. 
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2.- Les despeses que s'originin per a l'exercici de les activitats dels òrgans col·legiats  

s'integraran en el pressupost de l’òrgan  o ens d’adscripció.  

Disposició Addicional Segona. 

1. La composició i posterior renovació de les persones membres dels òrgans regulats per 

aquest decret respondrà a criteris de participació paritària de dones i homes. A tal efecte, els 

departaments de la Generalitat, les administracions locals i les entitats que tinguin més d’una 

persona representant als òrgans, han de respectar aquest criteri en la proposta que facin per al 

nomenament de llurs representants.  

El criteri de paritat s’aplicarà tant a les persones titulars com a les suplents. 

2. Els òrgans regulats per aquest decret incorporaran la perspectiva de gènere i de dones en el 

desenvolupament de les seves funcions. 

Disposició Transitòria Primera. 

Fins que no es constitueixi el Consell General de Serveis Socials i els seus òrgans, de 

conformitat al que s’estableix en aquest Decret, els òrgans existents als quals aquests han de 

substituir continuaran exercint les seves funcions tal com estableix la Disposició Transitòria 

Primera de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 

Disposició Transitòria Segona. 

Els consells territorials que es constitueixin d’acord amb l’article 23 d’aquest decret hauran 

d’adaptar, en el període d’un any, el seu àmbit territorial a l’organització territorial de Catalunya 

que s’aprovi en desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia.  

Disposició Transitòria Tercera. 

1.- Els ens locals que en el moment d’aprovació d’aquest decret disposin d’un òrgan de 

participació en serveis socials creat a l’empara de l’art. 36 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 

de novembre, l’hauran d’adaptar  a la llei 12/2007, d’11 d’octubre i als articles 24 i 25 i 26 del 

present decret,  en el termini de 6 mesos. 
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2.- Els Consells assessors i de seguiment creats a l’empara de l’article 37 del Decret legislatiu 

17/1994, de 16 de novembre i regulats pel Decret 108/1998, de 12 de maig, sobre la 

participació en els serveis socials, s’hauran d’adaptar a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre i a 

l’article 28 del present decret en el termini de 6 mesos. 

3.- Els òrgans col·legiats  que en el moment de l’aprovació del present decret encara estiguin 

pendent de desplegament reglamentari, podran ser substituïts transitòriament per comissions 

temporals que s’ajustaran a allò que estableix l’article 15. Aquestes comissions sectorials de 

caràcter temporal asseguraran l’execució de les tasques específiques del sector corresponent 

necessàries per al bon funcionament del Consell General de Serveis Socials. 

Disposició Transitòria Quarta. 

Mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, als efectes de l’elaboració del 

document previst a l’article 37.5d) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre que ha d’incloure el Pla 

Estratègic, l’àmbit territorial que es tindrà en compte serà el comprès per les delegacions 

territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya.  

Disposició derogatòria 

 

Aquest decret deroga .... 

 

Disposició final 

  

 

 

 

 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 


