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Dictamen sobre desplegament del 

procediment sancionador en l’àmbit de la 

igualtat de tracte i la no-discriminació 

En el primer dels dos dictàmens aprovats avui el CTESC 

recomana crear un mecanisme d’avaluació de resultats 

Barcelona, 28/11/2022.- Atès que en el Projecte de decret es fa menció a fer ús dels mitjans 

telemàtics per formalitzar els procediments, el CTESC recomana fer constar la necessitat 

de garantir que el procediment i la plataforma habilitada siguin plenament accessibles, 

assequibles i de fàcil ús, per tal de garantir l’accessibilitat als tràmits per part de totes les 

persones. 

Així mateix, recomana desenvolupar plans de formació i acompanyar en l’atenció a la 

diversitat tots els agents implicats en l’atenció directa d’aquest organisme. 

Per altra banda, el CTESC considera que el Projecte de decret hauria de preveure la 

necessària avaluació de l’activitat de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació amb 

indicadors tant quantitatius com qualitatius, que permetin elaborar un informe anual 

transparent per al conjunt de la ciutadania, i al mateix temps, detectar mancances i 

duplicitats que permetin millorar la seva activitat.  

També creu que cal especificar que la denúncia es pot fer tant per persones físiques com 

jurídiques. 

El CTESC recomana que s’inclogui que la persona denunciant també hauria de tenir la 

possibilitat d’assistència durant la redacció de la denúncia. 

Al mateix temps, recomana que s’especifiqui qui pot ser persona mediadora: si només ho 

pot ser una persona adscrita al departament competent en matèria d’igualtat de tracte i 

no-discriminació o pot ser-ho una persona no adscrita al departament. 
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Paraules clau 
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Dictamen sobre el Codi de finances públiques 

de Catalunya i d’aprovació del llibre primer  

El CTESC recomana incloure determinades matèries, la 

modificació de les quals només sigui possible per llei 

El text regula la “reserva de llei” en determinades matèries;  el CTESC considera que s’hi 

han d’incloure les mateixes matèries que preveu el Text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya. En concret s’hauria d’incloure les següents matèries la 

modificació de les quals només es pugui fer mitjançant llei: 

- La pèrdua de la posició majoritària de la Generalitat i la dissolució de les societats en 

què tingui participació majoritària la Generalitat; les adquisicions a títol onerós de 

participacions en les societats civils i mercantils quan tinguin per objecte accions 

sense vot o bé quan la participació en el capital no es correspongui amb una posició 

congruent en les juntes o en la gestió de l’entitat. 
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Finances publiques, Societats, Participacions societàries, Societats civils i 

mercantils, Reserva de llei 
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