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Disposicions

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBlIQUES

DECRET

69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya.

A Catalunya l’associacionisme i el voluntariat prové d’una llarga tradició que s’ha 
desenvolupat donant lloc a un model propi i arrelat, i que pren força a partir de la 
participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en l’article 43.1, del foment de 
la participació, que els poders públics han de promoure la participació social en 
l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i concretament 
també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
mediambiental, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, 
lliure iniciativa i autonomia.

El nostre país s’ha caracteritzat per un teixit associatiu format per persones que 
han pres una opció envers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al 
servei del bé comú per mitjà dels diversos àmbits d’intervenció: social, cultural, 
ambiental, de cooperació internacional i drets humans, de participació ciutadana, 
civisme i d’altres.

L’acció voluntària, lliure i compromesa, en les organitzacions sense afany de 
lucre, de moltes persones per a la millora constant de les condicions de vida i per a 
la defensa i el creixement de la societat i la cultura catalana, ha constituït un element 
essencial en la configuració de Catalunya com a país amb una identitat pròpia.

Per Decret 92/2003, d’1 d’abril, s’aprovà la creació de la Comissió Rectora del Pla 
Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (d’ara endavant PNAV). D’altra banda, 
per Decret 133/2005, de 28 de juny, es crea el Consell Català del Voluntariat.

Posteriorment, el 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 atribueix al Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques la competència en matèria de sensibilització cívica i social i el 
suport a les entitats i el voluntariat.

Tots dos decrets varen ser modificats respectivament pel Decret 23/2008, de 29 
de gener, pel qual es modifica el Decret 92/2003, d’1 d’abril, de creació de la Co-
missió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, i pel Decret 
22/2008, de 29 de gener, pel qual es modifica el Decret 133/2005, de 28 de juny, pel 
qual es crea el Consell del Voluntariat, per tal d’adequar-se als canvis d’atribucions 
de competències entre els departaments de l’Administració de la Generalitat.

Durant aquests anys, el Departament de Governació i Administracions Públiques 
ha implicat activament ambdós òrgans col·legiats en l’àmbit de l’associacionisme 
i voluntariat i, tot i tenir inicialment objectius específics distints, han acabat per 
capitalitzar bàsicament totes les seves accions i funcions de manera conjunta.

Per aquest motiu, tant la Comissió Rectora del PNAV com el Consell de Volun-
tariat participen d’objectius comuns, el que justifica la fusió d’ambdós òrgans i, al 
mateix temps, ha de permetre una major capacitat d’interlocució amb el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i de tots i a cadascuns dels departaments que el formen i 
que desenvolupen actuacions, projectes i programes al voltant de l’associacionisme 
i el Voluntariat, promovent i desenvolupant la implicació del sector associatiu i de 
voluntariat en les polítiques públiques de la Generalitat, amb el denominador comú 
de treballar per la vertebració territorial i la cohesió social.

Per tant, a l’empara del que preveu l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novem-
bre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de 
Governació i Administracions Públiques i d’acord amb el Govern
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DECRETO:

Article 1
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

1.1 Es crea el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, com 
a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de volun-
tariat, i, concretament, de l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla Nacional de 
l’Associacionisme i Voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes 
necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positiva-
ment el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i 
consolidació.

1.2 El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya s’adscriu al 
departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat.

Article 2
Composició

2.1 El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya funciona en 
Ple.

2.2 El Ple està integrat per les següents persones membres:
a) La presidència.
b) La vicepresidència primera.
c) La vicepresidència segona.
d) Les vocalies.
e) La secretaria.
2.3 La presidència és exercida per la persona titular del departament competent 

en matèria de suport a les entitats i al voluntariat.
2.4 La vicepresidència primera és exercida per la persona escollida per les voca-

lies del Consell, d’acord amb el que disposa l’article 3.1.d), i cessa quan es produeix 
la renovació de les vocalies del Consell. La vicepresidència segona és exercida per 
la persona titular del departament competent en matèria d’associacions.

2.5 Les vocalies són nomenades per la presidència del Consell i ocupades per:
a) Una persona designada en representació del departament competent en matèria 

de suport a les entitats i al voluntariat.
b) Nou persones designades per la presidència del Consell a proposta de les 

associacions que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat de 
Catalunya a nivell sectorial i en representació dels següents àmbits: tres represen-
tants de l’àmbit social, dos del cultural, dos del comunitari, un de l’ambiental i un 
del internacional.

c) Quatre persones designades per la presidència del Consell en representació 
d’entitats que destaquin pel seu prestigi, el seu significatiu treball i la seva incidència 
i experiència en la vertebració territorial del sector.

d) Dues persones designades en representació de les dues organitzacions sindicals 
que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya.

e) Dues persones designades en representació de les dues organitzacions empre-
sarials que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya en l’àmbit 
dels serveis socials, una en representació de les entitats d’iniciativa social i una altra 
en representació de les entitats d’iniciativa mercantil que desenvolupen accions de 
voluntariat des de l’empresa.

f) Dues persones designades en representació del món local.
2.6 La Secretaria, amb veu i vot, s’exerceix per una persona designada per la 

presidència del Consell d’entre el personal al servei del departament competent en 
matèria de suport a les entitats i al voluntariat.

Article 3
Funcions

3.1 El Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és 
l’òrgan rector del Consell i té les següents funcions:
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a) Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respecte les polítiques, 
actuacions, programes i projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en 
matèria d’associacionisme i el Voluntariat.

b) Proposar projectes d’especial interès per al teixit associatiu i de voluntariat.
c) Elaborar el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat i fer-ne el se-

guiment i l’avaluació.
d) Designar el membre que ha d’ocupar la Vicepresidència primera, a proposta 

de les nou persones en representació de les associacions que estructuren i vertebren 
el sector associatiu i de voluntariat de l’article 2.5.b) d’aquest Decret.

e) Desenvolupar processos de participació oberts a tota la societat civil quan el 
seu objecte tingui relació amb l’associacionisme i el voluntariat i participar en els 
processos de participació promoguts per altres òrgans de la Generalitat de Catalunya, 
de manera coordinada amb el departament que impulsa la participació.

f) Prestar suport a les associacions per tal que millorin la seva gestió interna i 
coordinar la seva actuació amb les administracions.

Article 4
Durada del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya té una durada 
indefinida, i es renova totalment cada tres anys.

Article 5
Funcionament

5.1 El Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya ha de 
reunir-se en sessió ordinària almenys tres vegades a l’any.

5.2 El Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya pot 
crear comissions de treball respecte les polítiques públiques de la Generalitat de 
Catalunya en matèria associativa i de voluntariat o del Pla Nacional de l’Associa-
cionisme i Voluntariat, amb la participació dels diferents sectors associatius, del 
voluntariat, d’agents relacionats que s’estimin necessaris i de persones expertes en 
l’associacionisme i el voluntariat.

5.3 El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, en tot el que 
no preveu el present Decret, es regeix pel que disposa la normativa vigent en matèria 
d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 6
Drets d’assistència per la concurrència a les sessions

Les persones membres del Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya, que no siguin personal al servei de les Administracions Públiques, 
poden percebre les indemnitzacions i drets d’assistència previstos per la normativa 
vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les seves funcions i ha de fer 
el seguiment i validació permanents de l’ús de la variant de gènere en els instru-
ments i els indicadors utilitzats per a desenvolupar les polítiques, els projectes i els 
programes proposats.

2. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya ha de consti-
tuir-se en el termini de sis mesos de l’entrada en vigor d’aquest decret. Mentre no 
es constitueixi el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, la 
Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat i el Consell 
Català del Voluntariat continuen desenvolupant les seves funcions.
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3. El departament competent en matèria de suport a les entitats i al voluntariat 
ha de donar suport administratiu al Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen el Decret 92/2003, d’1 d’abril, de creació de la Comissió Rectora 
del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat i el Decret 133/2005, de 28 
de juny, pel qual es crea el Consell Català del Voluntariat.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta el conseller de Governació i Administracions Públiques per a l’execució 
del que estableix aquest Decret.

Barcelona, 1 de juny de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JORDI AUSÀS I COLL

Conseller de Governació i Administracions Públiques

(10.147.033)

*
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