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DICTAMEN 18/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es
modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la
Comissió Interdepartamental del Pla Integral del Poble Gitano i
del Consell Assessor del Poble Gitano.
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 15 d’octubre de 2012, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 1 d’octubre de 2012 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Benestar
Social i Família 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 pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig,
de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla Integral del Poble
Gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 11 d’octubre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, d’un únic article i d’una
disposició final.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix
el Projecte de decret.
L’article únic modifica l’article 1, els apartats 2, 3 i 5 de l’article 3, els
apartats 3, 4, 6a i 9c de l’article 6 i les disposicions addicionals tercera i
quarta del Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió
Interdepartamental del Pla Integral del Poble Gitano i del Consell Assessor
del Poble Gitano.
Pel que fa a les modificacions, d’una banda s’incrementa el nombre de
membres del Consell Assessor en representació de les associacions i
fundacions gitanes, passant de quinze a vint-i-un representants. D’altra
banda es modifica el text de la norma utilitzant un redactat genèric per
anomenar el departament competent en aquesta matèria, és a dir, en
matèria de polítiques d’inclusió social.
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la
seva publicació al DOGC.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC constata que en el preàmbul es fixa que un dels
objectius de la norma és augmentar el nombre de vocalies del Consell
Assessor del Poble Gitano per tal de donar entrada a la representació del
col·lectiu de joves gitanos i gitanes, així com del col·lectiu de dones gitanes
de Catalunya i/o incrementar-la. El CTESC recomana que aquest objectiu
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es concreti en l’articulat.
Segona. 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 el preàmbul es fes
menció al present Dictamen.

IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de
creació de la Comissió Interdepartamental del Pla Integral del Poble Gitano i
del Consell Assessor del Poble Gitano i sol·licita al Govern que sigui
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 15 d’octubre de 2012

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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Decret
/2012, de
, pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió
Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.

La Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i el Consell Assessor del Poble
Gitano, es van crear mitjançant el Decret 102/2005, de 31 de maig, quan les competències en
aquesta matèria les tenia atribuïdes el Departament de Benestar i Família.
La competència per al desenvolupament del Pla integral del poble gitano i, en conseqüència, la dels
òrgans col·legiats creats per al seu desenvolupament, ha estat atribuïda a diferents departaments de
la Generalitat obligant a la modificació successiva de la normativa reguladora.
El primer canvi es va originar arrel del 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 atribuïa al Departament de Governació i Administracions Públiques la competència en
matèria d’acció comunitària.
Per adequar la normativa a la nova distribució de competències es va publicar el Decret 263/2007, de
4 de desembre, pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió
Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.
La distribució de competències vigent ha quedat establerta en el Decret 200/2010, de 27 de
desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que atribueix al Departament de Benestar Social i
Família la competència corresponent a la gestió del Pla integral del Poble gitano i, per tant, dels
òrgans que s’hi vinculen.
El Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família
atribueix a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària la funció de dirigir i coordinar els
programes de desenvolupament comunitari, inserció social i de suport a col·lectius, entre els quals
s’hi inclou el Pla Integral del poble gitano.
Per tant, atès el canvi de distribució competencial, es fa novament necessària la modificació de la
norma que defineix la composició de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i
del Consell Assessor del Poble Gitano. Una de les novetats introduïdes en aquest decret de
modificació rau en la utilització d’un redactat genèric per definir els membres dels òrgans col·legiats
que permetrà mantenir la vigència del text encara que es produeixin nous canvis en l’atribució de
competències entre departaments.
Per altra banda, una altra de les novetats és l’augment del nombre de vocalies per aconseguir una
imatge més fidel de la composició del poble gitano de Catalunya en els òrgans de representació i
assessorament del Pla integral del poble gitano. En aquest sentit, s’ha donat entrada i/o incrementat
la representació del col·lectiu de joves gitanos i gitanes, així com del col·lectiu de dones gitanes de
Catalunya.
L’elaboració d’aquesta text normatiu s’ha fet amb respecte al procediment d’elaboració de
disposicions reglamentàries contingut al Títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tot això, a proposta del conseller de Benestar Social i Família, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es modifiquen els articles 1, els apartats 2, 3 i 5 de l’article 3, els apartats 3, 4, 6.a i 9.c de l’article 6,
la disposició addicional tercera i quarta del Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la
Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano,
amb la qual cosa la redacció d’aquests articles és la següent:
“Article 1
“Objecte
“L’objecte d’aquest Decret és regular la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano
i el Consell Assessor del Poble Gitano, òrgans col·legiats encarregats d’elaborar i fer el seguiment del
Pla integral del poble gitano, amb la composició, les funcions i el règim jurídic que s’estableixen en
els articles següents, i que s’adscriuen al Departament competent en matèria de polítiques d’inclusió
social i responsable de l’execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya”
“Article 3
“Composició
“3.2 La presidència l’exerceix la persona titular del Departament competent en matèria de polítiques
d’inclusió social i responsable de l’execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya”
“3.3 La vicepresidència l’exerceix la persona titular de l’òrgan competent en
matèria de
desenvolupament comunitari i suport a col·lectius en risc d’exclusió, qui podrà substituir a la
presidència en casos d’absència, malaltia o vacant.”
“3.5 La secretaria és exercida per la persona que designi la presidència d’entre el personal del
Departament competent en matèria de polítiques d’integració i inclusió social i responsable de
l’execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya”
“Article 6
“Composició”
“6.3 La presidència correspon a la persona titular del Departament competent en matèria de
polítiques d’integració i inclusió social i responsable de l’execució del Pla integral del poble gitano a
Catalunya.”
“6.4 La vicepresidència primera correspon a la persona titular de l’òrgan competent en matèria de
desenvolupament comunitari i suport a col·lectius en risc d’exclusió social, qui podrà substituir a la
presidència en casos d’absència, malaltia o vacant.”
“6.5 La vicepresidència segona l’exerceix la persona gitana que nomeni la presidència, a proposta del
Ple.”
“6.6 Les vocalies són ocupades per:
“a) Fins a vint-i-una persones del poble gitano en representació de les associacions i fundacions
gitanes designades per la presidència, provinents de totes les demarcacions catalanes”
“6.9 La Comissió Executiva està integrada per:
“c) Sis persones en representació de les associacions gitanes designades per la presidència,
garantint la màxima representativitat territorial possible.”
“Disposicions addicionals
“-3 El Departament competent en matèria de polítiques d’integració i inclusió social dotarà els òrgans
creats per aquest Decret amb els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les
seves funcions.”
“-4 D’acord amb el que disposa l’article 5 del Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del
Departament de la Presidència, la Direcció General de Coordinació Interdepartamental participa en la
Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano.”

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya.

Barcelona,

de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya.

