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Avantprojecte de Llei de creació de l'Agència Catalana per a la integració
social d’adolescents i joves tutelats i extutelats
Preàmbul
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu Capítol I, els Drets i Deures de l’àmbit civil i social. Dins
aquest capítol, desenvolupa tot un seguit de drets específics pel que fa als menors, les famílies, les dones, de serveis
socials, laborals, i en matèria d’habitatge entre altres.
L’article 166 del mateix Estatut determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies.
Amb anterioritat a l’aprovació de l’actual Estatut, i dins l’exercici de les competències que li eren pròpies en el marc
legal existent, el Govern de Catalunya, va aprovar l’Acord de 28 de setembre de 1994 del Govern de la Generalitat
de Catalunya, d’aprovació del Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades als joves tutelats per
l’Administració de la Generalitat i el Decret 185/2003, d’1 d’agost, de creació de la Comissió del segon Pla de
coordinació de mesures interdepartamentals adreçades a les persones joves tutelades per l’Administració de la
Generalitat en arribar a la majoria d’edat, en els quals quedava reflectida la necessitat i preocupació dels poder
públics per a donar continuïtat al suport iniciat amb aquells menors sota la tutela de l’Administració Pública en
arribar la majoria d’edat, i amb la idea de poder garantir una inserció sociolaboral i un suport global en matèria
d’habitatge i d’assessorament per impulsar i acompanyar la seva emancipació. Les mesures adoptades tenien per
objectiu permetre al jove afrontar el seu futur com a adult amb suficients garanties per tal de reduir al màxim el
nivell de risc de no assolir una plena integració social.
El Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l’estructura del Departament de Benestar i
Família, en el seu article 1.1 d), estableix dins les funcions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència “Promoure programes d’orientació i integració social dels menors tutelats i extutelats per majoria
d’edat i d’inserció sociolaboral a partir dels setze anys, així com les actuacions encaminades a millorar la
capacitació del jove, en relació amb l’adquisició i desenvolupament de competències socials i laborals”, donant un
nou impuls a aquest àmbit amb la creació dins l’estructura de la Direcció General, d’un Àrea per a Joves tutelats i
extutelats, en la qual es donava a aquests menors suport més enllà de la majoria d’edat, atesa la nova realitat social
quant a capacitat òptima del jove per assolir un total nivell d’independència.
Per Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per Decret 572/2006, de 19 de desembre, de
reestructuració del Departament d’Acció Social i Ciutadania, es va establir la dependència orgànica directa de l’Àrea
de suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Secretaria d’Infància i Adolescència, mantenint les funcions i
estructura establertes al Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l’estructura del Departament
de Benestar i Família.
Des de la creació d’aquest servei, es constata la necessitat creixent d’acompanyar l’evolució d’aquells joves tutelats
i extutelats que per circumstàncies familiars i/o socials es troben en desigualtat de condicions respecte dels altres, en
la recerca del seu espai laboral i vital. En alguns casos, es fa necessari ampliar aquest suport més enllà dels joves
que han estat sota la tutela de l’Administració de la Generalitat, per arribar a aquells altres atesos dins la xarxa
pública de serveis socials i en greu desigualtat de condicions per inserir-se en el món laboral i assolir la
independència.
En aquesta mateixa línia, es va dictar la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i
el Decret 123/2007, de 29 de maig, de règim aplicable a les prestacions socials de caràcter econòmic de dret
subjectiu, en els quals es crea i regula la prestació de dret subjectiu per a joves extutelats, per tal d’atendre les
situacions de necessitat d’aquests joves.
Pels motius exposats, en base a aquest impuls normatiu i a la voluntat de donar el protagonisme real als joves, neix
la necessitat de crear l’Agència Catalana d’integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats, per tal de dotar
a aquest nou ens de l’agilitat necessària per assolir les seves finalitats i per facilitar el treball en xarxa amb el món
laboral, associatiu i cívic mitjançant la descentralització funcional, l’optimització del patrimoni públic, i l’eficàcia i
transparència en l’administració dels recursos.

Per tal de potenciar el seu procés d’autonomia i fer efectius els principis inspiradors en les Convencions
Internacionals en la matèria, l’Agència s’articula atorgant als joves els mecanismes de participació necessaris per tal
de manifestar la seva opinió en tots els afers que els afectin i que es duguin a terme en el seu àmbit d’actuació.
Les funcions desenvolupades des de l’Agència es concreten a través d’entitats i operadors i s’articulen en els
diversos àmbits que permetin atendre de manera integral les necessitats dels adolescents i joves.

Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Creació de l'Agència Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats
1. Es crea l'Agència Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats (en endavant
l'Agència), com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, plena
capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves finalitats que, amb caràcter general, ajusta la seva
activitat al dret privat, llevat de les excepcions que determina aquesta llei.
2. L'Agència es regeix per aquesta llei, per la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, pels seus estatuts i per
les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables.
Article 2
Adscripció
L’Agència gaudeix d’autonomia funcional i de gestió i s’adscriu al departament competent en matèria de serveis
socials , el qual exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre l’activitat de l’Agència.
Article 3
Objectius
L’Agència té com a objectiu general atendre els joves tutelats a partir dels 16 anys i els joves extutelats fins als 21
anys en el seu procés de consolidació de l’autonomia personal, quan ho necessitin, mitjançant un suport tècnic i
educatiu en els àmbits de l’habitatge, la inserció laboral, el seguiment socioeducatiu i psicològic, el suport afectiu,
l’assessorament continuat i el suport econòmic i jurídic, per tal que assoleixin una plena integració social i laboral de
manera independent de l’administració. A més, té els objectius específics següents:
a) Evitar la vulnerabilitat dels joves en el moment de la seva desinstitucionalització o assoliment de la majoria
d’edat i fomentar el procés d’autonomia.
b) Prevenir la dependència o el retorn a institucions d’atenció pública i evitar la permanència dels joves
extutelats com a usuaris crònics de serveis socials.
c) Oferir als joves alternatives diverses i innovadores a l’internament en els recursos de protecció.
d) Prevenir les situacions de fragilitat personal i familiar i enfortir els vincles i les xarxes socials de suport als
joves.
e) Fomentar la qualificació acadèmico-educativa professional i laboral, d’acord amb les capacitats, habilitats i
interessos de cada jove.
f) Promoure els valors de ciutadania, fomentant el sentiment d’arrelament, integració i pertinença dels joves a la
nostre societat.
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Article 4
Àmbit subjectiu d’actuació
Els serveis que ofereix l’Agència estan adreçats a adolescents i joves entre 16 i 21 anys que sol•licitin i es
comprometin a seguir el programa d’emancipació establert per l’Agència, i es trobin en algun dels supòsits següents:
- Majors d’edat extutelats o que han estat atesos per l’entitat pública competent de la Generalitat en matèria de
protecció de menors.
- Menors d’edat sota tutela o atesos per l’entitat competent de la Generalitat en matèria de protecció de menors.
- Excepcionalment, d’acord amb els criteris que s’estableixin reglamentàriament, adolescents i joves en situació
d’alta dificultat social equiparable a les anteriors i derivats pels serveis socials especialitzats.
Article 5
Funcions
1. Són funcions de l’Agència:
A. Executar els programes d’orientació i integració social dels menors tutelats i extutelats per majoria d’edat i
d’inserció sociolaboral a partir dels setze anys, així com les actuacions encaminades a millorar la capacitació del
jove, en relació amb l’adquisició i desenvolupament de competències socials i laborals, donant continuïtat a les
funcions encomanades pel Pla de Coordinació de Mesures Interdepartamentals adreçades als joves tutelats i
extutelats vigent.
B. Fomentar les actuacions de caràcter transversal necessàries per a dur a terme els objectius per al qual ha estat
creada, recollits a l’article 3 d’aquesta Llei, en els diferents àmbits de treball amb els/les joves, entre ells els de
l’habitatge, la formació i inserció laboral, el seguiment socioeducatiu, el suport psicològic, el suport econòmic i
l’acompanyament jurídic.
C. Promoure una xarxa de recursos territorials suficients per tal d’atendre els joves tutelats o extutelats en el seu
propi medi social i familiar, en coordinació amb les entitats públiques o privades.
D. Promoure l’accés a un habitatge digne i adequat a les necessitats i circumstàncies de cada jove, oferint i facilitant
l’accés a diversos recursos, en col•laboració amb les entitats públiques i privades.
E. Donar suport tècnic, coordinar i supervisar les entitats i empreses col.laboradores en l’àmbit de la inserció
laboral, per tal de fomentar l’accés dels adolescents i joves a uns ingressos estables provinents del seu propi treball.
F. Gestionar la concessió i el seguiment de prestacions socials de caràcter econòmic per a joves extutelats d’acord
amb l’establert a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic i el Decret 123/2007,
de 29 de maig, que la desenvolupa.
G. Crear un sistema permanent de recollida i tractament de la informació , amb la finalitat de millorar el
coneixement de la realitat dels joves tutelats i extutelats i el risc social, detectar les necessitats emergents i contrastar
i compartir aquesta informació amb la resta d’agents del sector.
H. Fomentar la qualitat en l’atenció als joves tutelats, extutelats i dels que es troben en situació de risc social,
introduint criteris d’igualtat, la perspectiva de gènere, els valors democràtics, el respecte a les minories, la
participació ciutadana. Potenciant, també, l’atenció individualitzada que faci possible el millor desenvolupament
personal i com a ciutadà de ple dret.
2. Per portar a terme les seves funcions, l’Agència pot contractar i subscriure convenis i concerts amb altres
institucions públiques o privades, especialment amb aquelles que puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de
l’Agència, d’acord amb la normativa vigent.
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Capítol II
Estructura orgànica
Article 6
Òrgans de govern
1. Els òrgans de l'Agència són:
a. La presidència
b. La vice-presidència
c. El Consell Rector
d. La direcció
2. La composició, estructura organitzativa, funcions i les relacions entre els òrgans de l'Agència es desenvoluparan
mitjançant Decret que aprovarà els seus Estatuts, d’acord amb les prescripcions d’aquesta Llei.
Article 7
La presidència
1. La presidència de l'Agència, que també ho és del Consell Rector, és exercida pel conseller o consellera del
departament al qual està adscrita, o la persona en qui ella delegui.
2. La persona titular de la presidència exerceix l’alta representació de l’Agència, convoca i presideix les sessions del
Consell Rector, fixa l’ordre del dia, dirigeix les deliberacions i autoritza, amb la seva signatura, les actes de les
sessions del Consell Rector. El seu vot és diriment.
Article 8
La vice-presidència
1. La vice-presidència de l'Agència correspon a la persona titular de la Secretaria d’Infància i Adolescència, o la
persona en qui ella delegui.
2. La persona titular de la vice-presidència del Consell Rector substitueix la presidència, amb les mateixes facultats,
en casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que li impossibiliti l’exercici de les seves
funcions.
Article 9
El Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan de govern i d’alta direcció de l'Agència. Està constituït per:
- la presidència,
- la vice-presidència,
- la direcció,
- set vocals.
2. Una persona funcionària, llicenciada en dret, del departament d’adscripció de l'Agència, designada per la
presidència, actua com a secretari/a, amb veu i sense vot, estén les actes de les sessions, lliura les certificacions dels
acords adoptats i conserva els llibres oficials.
3. Són funcions del Consell Rector:
a) Aprovar les línies d’actuació de l'Agència, tot establint els criteris i les prioritats a tenir en compte en
l’exercici de les funcions encomanades.
b) Aprovar el Pla anual d’actuació, que presenta la direcció.
c) Aprovar la memòria anual sobre la gestió i l’explotació de l'Agència.
d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital.
e) Aprovar la proposta de contracte programa.
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f) Proposar al Govern de la Generalitat la planificació de recursos i de serveis en l’àmbit de les seves
competències.
g) Aprovar la plantilla de l'Agència i el règim retributiu del personal.
h) Acreditar els proveïdors de serveis i fixar els estàndards de qualitat de serveis en l’àmbit de les funcions
encomanades.
i) Determinar els criteris econòmics i tècnics que hauran de seguir-se per formalitzar contractes, concedir
subvencions o establir convenis per assolir els objectius de l'Agència, i fixar el límit màxim de despesa que
correspon a la direcció.
j) Resoldre els recursos administratius que s’interposin contra les resolucions de la direcció.
k) Qualsevol altre que li atorguin les lleis i els estatuts, les no atribuïdes als altres òrgans o les que li deleguin
els òrgans del departament d’adscripció.
4. El Consell Rector pot delegar les funcions previstes en els apartats f, g, h i k en la direcció de l'Agència.
Article 10
La direcció
1. La direcció és l’òrgan executiu i de gestió de l'Agència.
2. La persona titular de la direcció és nomenada pel conseller o consellera del departament al qual està adscrita
l'Agència.
3. Són funcions de la direcció:
a) Exercir la representació ordinària i la direcció administrativa de l'Agència.
b) Executar els acords del Consell Rector i el programa d’actuació i donar compte de la seva gestió.
c) Exercir les funcions d’òrgan de contractació de l’Agència i autoritzar les despeses dins els límits fixats pel
Consell Rector.
d) Administrar, gestionar i recaptar els recursos econòmics de l'Agència.
e) Elaborar l’avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital, i preparar la memòria anual de les activitats
de l'Agència.
f) Elaborar la proposta de plantilla i de règim retributiu, exercir les funcions de cap de personal i signar els
contractes corresponents.
g) Exercir les altres funcions que li deleguin o atribueixin.
Article 11
El Consell Assessor
1. El Consell assessor és l’òrgan de consulta i participació de les administracions competents i dels sectors
interessats en matèria d’integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats.
2. La seva composició i funcions són determinades pels Estatuts de l'Agència, els quals han d’assegurar en tot cas la
representació dels ens locals, de les associacions d’entitats d’iniciativa social, de les associacions i federacions
d’entitats d’atenció a la infància i adolescència, del món universitari i dels departaments de la Generalitat que
col•laborin amb l'Agència.
3. Els Estatuts també determinaran la participació activa dels adolescents i joves atesos per l'Agència en el Consell
Assessor, mitjançant la seva representació democràtica.
Article 12
Desconcentració territorial
Els Estatuts de l'Agència han de determinar una estructura organitzativa que permeti la seva desconcentració en el
territori.
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Capítol III
Règim patrimonial, econòmic i de personal
Article 13
Patrimoni
1. Constitueix el patrimoni de l'Agència els béns i drets de tota mena que li són adscrits per la Generalitat així com
els béns i drets propis que adquireixi per qualsevol títol.
2. Els béns adscrits conserven llur qualificació jurídica originària, sense que l’adscripció impliqui transmissió del
domini ni llur desafectació.
3. La gestió del patrimoni s’ajusta al que disposa la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana i la legislació de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
4. En cap cas no integren el patrimoni de l'Agència els béns de titularitat privada adscrits a la prestació de serveis.
Article 14
Recursos econòmics
1. Els recursos econòmics de l'Agència estan constituïts per:
a) Les transferències que, si escau, s’estableixin en els pressupostos de la Generalitat inclosos els derivats del
contracte programa.
b) Les subvencions, aportacions i donacions que siguin atorgades, a favor seu, procedents d’altres
administracions, d’entitats públiques o privades o de particulars.
c) Els ingressos obtinguts en l’exercici de les seves activitats.
d) El producte, rendiment o increments derivats del seu patrimoni.
e) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits, si escau, d’acord amb la normativa vigent.
f) Qualsevol altre ingrés compatible amb la naturalesa i les finalitats de l'Agència.
2. Els recursos de l'Agència tenen caràcter finalista, atès que són destinats a la consecució dels objectius de l’entitat.
Article 15
Personal
1. El personal de l'Agència es regeix pel dret laboral amb les excepcions que es deriven de l’aplicació de la
legislació en matèria de funció pública.
2. La selecció del personal de l'Agència s’ha de fer, en tot cas, d’acord amb el principis constitucionals d’igualtat,
mèrit i capacitat així com el de publicitat.

Capítol IV
Règim jurídic
Article 16
Règim jurídic general
1. L’activitat de l'Agència se sotmet, amb caràcter general, al dret privat en les relacions jurídiques externes, tret
dels actes que impliquin l’exercici de potestats públiques, els quals resten sotmesos al dret públic.
2. Les relacions de l'Agència amb els departaments de la Generalitat i amb la resta d’ens integrants de les
administracions públiques se sotmeten al dret administratiu.

Article 17
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Règim jurídic dels òrgans col·legiats de l'Agència
En tot allò no previst, els òrgans col·legiats de l'Agència es regeixen per la legislació sobre procediment i règim
jurídic dels òrgans administratius aplicable a la Generalitat de Catalunya.
Article 18
Creació i participació en societats mercantils
1. L'Agència pot proposar al Govern de la Generalitat, mitjançant el departament al qual està adscrita, i sempre que
sigui necessari per a l’execució de les activitats de la seva competència, la creació de societats mercantils i la
participació en qualsevol altra societat constituïda per ens públics o particulars.
2. La constitució i participació en societats es regeix per la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana i la resta de
normativa que sigui aplicable.
Article 19
Participació en consorcis
1. L'Agència pot proposar, mitjançant el departament al qual està adscrita, la constitució de consorcis amb altres
administracions públiques per a finalitats d’interès comú o amb entitats privades sense ànim de lucre que tinguin
finalitats d’interès públic concurrents amb els de l’administració pública.
2. La constitució de consorcis, o la participació o integració de l'Agència en els ja constituïts, ha de ser autoritzada
pel Govern de la Generalitat.
Article 20
Contractació
La contractació de l'Agència es regeix per l’establert a la Llei de contractes de les administracions públiques, amb
les particularitats derivades de l’organització i el funcionament de la mateixa agència.
Article 21
Pressupost i comptabilitat
1. El pressupost de l'Agència és anual i es regeix pel que estableix la Llei de finances públiques de Catalunya, per la
Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana i les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.
2. L'Agència ha d’ordenar la seva comptabilitat d’acord amb el Pla parcial o especial de comptabilitat pública que
aprovi la Intervenció General de la Generalitat.
Article 22
Control econòmic i financer
1. El control de caràcter financer de l'Agència es duu a terme mitjançant el procediment d’auditoria previst a la Llei
de finances públiques de Catalunya, en relació amb les previsions contingudes a la Llei de l'Estatut de l'empresa
pública catalana.
2. El procediment d’auditoria substitueix el règim d’intervenció prèvia de les operacions corresponents i té per
objecte dur a terme el control financer de l'Agència.
3. L’auditoria s’ha de fer, bé directament per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, be sota la
direcció d’aquesta.
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Article 23
Control jurídic
1. L’assessorament en dret correspon a l’Assessoria Jurídica del departament d’adscripció de l'Agència o a un
advocat de la Generalitat.
2. La representació i defensa de l’Agència davant els òrgans jurisdiccionals correspon al Gabinet Jurídic de la
Generalitat.
Article 24
Contracte programa
1. Les relacions de l'Agència amb el departament al qual està adscrita, sens perjudici del que estableix l'article 53 del
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre,
s'articulen per mitjà d'un contracte programa de caràcter temporal. El contracte programa ha d'incloure, almenys, la
definició dels objectius que ha d'assolir l'Agència, la previsió de resultats que ha d'obtenir en la seva gestió i els
instruments de seguiment i control a què ha de sotmetre la seva activitat.
2. La Secretaria d’Infància i Adolescència, en el marc del contracte programa a què es refereix l'apartat 1, ha de
supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència.
Article 25
Règim jurídic dels actes
1. Els actes de l'Agència dictats en l’exercici de les seves funcions com a poder públic són actes administratius.
2. Contra els actes administratius de l'Agència seran procedents els recursos previstos en la legislació sobre
procediment administratiu aplicable a la Generalitat de Catalunya amb les peculiaritats següents:
a. Els actes de la presidència i del Consell Rector exhaureixen la via administrativa.
b. Els actes de la direcció admeten recurs davant del Consell Rector.
3. La interposició del recurs contenciós administratiu es regeix pel que estableix la seva llei reguladora.
4. Els actes sotmesos a dret civil o laboral de l'Agència són impugnables davant la jurisdicció corresponent, amb la
reclamació prèvia adreçada al mateix òrgan que ha dictat l’acte.
5. La responsabilitat patrimonial dels òrgans de l'Agència és exigible en els mateixos casos i pel mateix procediment
que a l’Administració de la Generalitat.
Article 26
Dissolució i modificació
1. La dissolució de l'Agència es produeix per llei, la qual ha d’establir el procediment de liquidació i la forma
mitjançant la qual els òrgans de l'Agència continuen exercint les funcions fins que la liquidació sigui total.
2. La modificació de la naturalesa jurídica de l'Agència requereix llei del Parlament.

Disposició addicional única
Modificació del Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l'estructura del Departament de
Benestar i Família i del Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció
Social i Ciutadania
1. Es modifica l’apartat d) de l’article 1.1 del Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de
l'estructura del Departament de Benestar i Família, que queda redactat de la manera següent: “d) Promoure
programes d'orientació i integració social dels menors tutelats.”
2. Es modifica l’apartat f) de l’article 10.1 del Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del
Departament d'Acció Social i Ciutadania, que queda redactat de la manera següent: “f) Promoure programes
d'orientació i integració social dels menors tutelats.”
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Disposicions Transitòries
Primera
Personal funcionari i laboral
El Departament d'Acció Social i Ciutadania i els organismes i entitats públiques vinculades a aquest posaran a
disposició de l'Agència els recursos humans necessaris per a la seva posada en funcionament.
L’adscripció de personal a l'Agència es produirà d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi i d’acord
amb les seves necessitats, i restarà vinculat per una relació subjecta al dret administratiu o laboral que li sigui
aplicable.
El personal funcionari que s’aculli a l’opció que se li atorgui per ocupar un lloc de treball previst a la plantilla de
personal laboral de l'Agència restarà en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat en els termes
establerts a la normativa sobre funció pública, en el seu cos d’origen, i se li reconeixerà l’antiguitat corresponent.
Segona
Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats
L’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats depenent de la Secretaria de Infància i Adolescència continuarà
exercint les seves funcions mentre l'Agència no assumeixi el ple exercici de les funcions que té atribuïdes.
Tercera
Subrogació
A mesura que l'Agència assumeixi les seves funcions, s’ha de subrogar en els contractes i convenis que afecten les
funcions que té atribuïdes formalitzats pel Departament d'Acció Social i Ciutadania i els organismes que en
depenen.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta Llei, i particularment:
L’apartat b) de l’article 1.2 del Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l'estructura del
Departament de Benestar i Família.
L’article 7 del Decret 243/2005, de 8 de novembre, de modificació parcial de l'estructura del Departament de
Benestar i Família.
L’apartat b) de l’article 10.2 del Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament
d'Acció Social i Ciutadania.

Disposicions finals
Primera
Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern per dictar i aprovar els Estatuts de l'Agència i altres normes necessàries per al desplegament
d’aquesta Llei.
Segona
Crèdits pressupostaris
L’entrada en vigor d’aquesta Llei no implica l’augment de crèdits ni la generació de despeses amb càrrec al
pressupost vigent, si bé en el desenvolupament reglamentari s’han de concretar els recursos indispensables derivats
de la naturalesa jurídica de l’Agència.
Tercera
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor ... des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
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