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Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament del Consell de la Catalunya 
Exterior 
 
Memòria de valoració de les aportacions rebudes en el procés de participació i dels 
informes relatius al projecte de decret en el tràmit de participació ciutadana 

 
 
1. Antecedents 

 
La Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, té per objecte regular el 

marc de les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat de Catalunya amb 

els catalans i catalanes residents a l’exterior i amb les comunitats catalanes establertes fora 

del territori de Catalunya.  

 

Per al compliment dels objectius plantejats en el marc d’aquesta llei, s’estableixen, al Capítol 

IV, els òrgans de relació amb les comunitats catalanes a l’exterior. En aquest sentit, l’article 

21 estableix que el Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta 

i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a 

l’exterior. 

 

Així, doncs, l’objectiu del Decret és materialitzar el mandat de l’article 21.3 de la Llei 8/2017, 

del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, garantint la seguretat jurídica en el 

funcionament del Consell, en el sentit de poder disposar d’un marc regulador que abasti t, 

l'organització, la composició i la seva adscripció. Tanmateix, també esdevé objectiu fomentar 

la participació de les comunitats catalanes a l’exterior a través d’aquest òrgan, i poder obtenir 

una interlocució permanent entre els òrgans i institucions del Govern i de l’Administració de la 

Generalitat i la Catalunya exterior. 

 

Entre el 18 de desembre de 2019 i el 20 de gener de 2020 es va efectuar el tràmit de consulta 

pública prèvia, com a pas previ a l’elaboració del text de projecte de Decret, no havent-hi cap 

aportació. 

 

En el mes d’octubre de 2020 es va tancar una primera versió del text. Entre el 27 d’octubre i 

el 15 de novembre de 2020 s’ha efectuat el tràmit de participació ciutadana, les aportacions 

en el qual es valoren en aquest informe. 

 

Així mateix, es va publicar la proposta a SIGOV per a la consulta interdepartamental i informe 

dels departament de l’Administració de la Generalitat. En data 11 de novembre es va emetre 

informe de la Direcció General de Pressupostos, favorable, en el benentès que no ha de 

suposar un increment de les places pressupostades, ni dels crèdits del pressupost de 

despeses del Departament d’Acció Exterior, Relacions institucionals i Transparència. 

 



 

A banda, el 20 i el 24 de novembre de 2020 es van rebre les informes de l’Oficina 

d’Organització de l’Administració i del Sector Públic i de la Direcció General d’Administració 

Digital, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, ambdós del Departament de 

Polítiques Digitals i Administració Pública, que van fer observacions al text. 

 

 
2. Valoració de les propostes 

 
En el procés de participació, s’han rebut propostes de l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM), del Centre Català de Luxemburg, del Cercle Català de Madrid, del Casal de Catalunya 

de Paraná, del Centre Català de Rosario, i de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes 

(FIEC), relatives als articles 2, 3, 4, 5, 6 i 11 del projecte de Decret. Pel que fa als informes 

dels òrgans del Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques, s’han 

proposat modificacions i millores en els articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12. 

 
Art. 1 Objecte, adscripció i règim jurídic 

 
Redactat actual: 

 
Article 1.3. Objecte, adscripció i règim jurídic 

1.1 L’objecte d’aquest Decret és la regulació del funcionament, organització, composició i 

l’adscripció del Consell de la Catalunya Exterior.  

1.2 El Consell de la Catalunya Exterior està adscrit al departament competent en matèria 

d’acció exterior. 

1.3 El Consell de la Catalunya Exterior es regeix pel que disposa l’article 21 de la Llei 8/2017, 

del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior i pel que disposa aquest Decret, i en tot 

allò no previst en aquestes disposicions li serà d’aplicació supletòria la normativa vigent 

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

 
Proposta de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic 

 
A banda de les consideracions sobre la creació d’òrgans i la valoració de la seva necessitat i 

limitacions si es creen, l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic fa les 

següents observacions específiques en l’apartat 3 de l’article 1, en el sentit que es recomana 

incorporar un aclariment sobre la normativa aplicable. 

 

Valoració de la proposta: 

 
S’accepta la proposta i es recull a l’apartat 3 d’aquest article en la següent forma de redactat: 
 
1.3 El Consell de la Catalunya Exterior es regeix pel que disposa l’article 21 de la Llei 8/2017, 

del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior i pel que disposa aquest Decret, i en tot 

allò no previst en aquestes disposicions li serà d’aplicació supletòria la normativa vigent 

aplicables als òrgans col·legiats de l’Administració de la generalitat de Catalunya. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 Finalitat 
 

Redactat actual: 

 

Article 2. Finalitat  

El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació 

externa dels catalans i catalanes residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a l’exterior. 

 

Proposta de l’ACM: 

 

Amb l’objectiu que el Consell de la Catalunya Exterior, vagi més enllà de ser un òrgan assessor 

i col·legiat de consulta i participació externa dels catalans i catalanes residents a l’exterior, i 

sigui també una eina per a promoure Catalunya a l’exterior, es fa el suggeriment que s’afegeixi 

a l’article 2 de la proposta de reglament del Consell de la Catalunya Exterior, que aquest sigui 

un organisme que vetlli per a la promoció de la relació, interacció i intercanvi de la Catalunya 

Exterior.  

 

Valoració de la proposta: 

 

La definició, concepte o finalitat del Consell està establerta, de forma genèrica, s’estableix a 

l’art. 2 del projecte de Decret com a desenvolupament de l’art. 21.1 de la Llei 8/2017, de 15 

de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, que estableix aquest precepte: “el Consell de la 

Catalunya Exterior és l'òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació externa dels 

catalans residents a l'exterior i de les comunitats catalanes a l'exterior”. 

 

La proposta que presenta l’ACM esdevé més una funció que no un objecte, i, en tot cas, es 

contempla en la definició genèrica, ja que jo s’entendria aquesta relació, interacció i intercanvi 

fora del context d’un òrgan que pretén una participació externa de les comunitats catalanes a 

l’exterior que passa per a la seva promoció i interacció amb els òrgans i institucions de 

Catalunya. 

 

Per tant, s’accepta parcialment la proposta de modificació de l’art. 2 del projecte de Decret del 

Consell de la Catalunya Exterior, si bé s’inclou la proposta a l’art. 3 on ja es concreten funcions 

d’aquest òrgan com a nova lletra e) ,segons es recull a continuació. 

 

Art. 3 Funcions del Consell 
 



 

Redactat actual: 

 

3.1 El Consell de la Catalunya Exterior té les funcions següents:  

 

a) Presentar propostes al Govern sobre programes i accions relacionats amb els catalans i 

catalanes residents a l’exterior, i sobre les entitats constituïdes com a comunitats catalanes a 

l’exterior.  

b) Elaborar informes, amb el suport de la unitat competent en matèria de suport a la Catalunya 

exterior del departament competent en matèria d’acció exterior, de l’estat i el seguiment de les 

polítiques públiques en matèria de suport a la Catalunya exterior.  

c) Ser consultat sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l’exterior.  

d) Proposar la creació de comissions de treball sobre temes específics en relació a les 

comunitats catalanes a l’exterior.  

e) Aprovar el reglament intern d’organització i funcionament.  

f) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic 

 

Proposta de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic 
 

Sobre les funcions del Consell, l’òrgan emissor de l’informe entén que les funcions previstes 

en el Reglament haurien de coincidir amb les establertes a la llei, ja sigui reproduint-les o bé 

fent una remissió a l’article 21.2 de la Llei 8/2017, del 15 de juny, sense perjudici de que es 

pugui apreciar la necessitat d’incorporar alguna funció sobre aspectes complementaris 

directament relacionats amb l’àmbit funcional que la llei atribueix al Consell. 

 

Valoració de la proposta: 
 

S’accepta l’opció de la remissió, que és la via que s’ha pres en la redacció del projecte de 

decret, establint alhora altres funcions que complementen, en el marc de la Llei 8/2017, i doten 

de sentit el reglament que ha de desenvolupar el que estableix la Llei 8/2017. Així mateix, es 

suprimeix la interlocució directa amb el Govern, que ha de ser amb el departament competent 

en la matèria. 

 

Proposta de l’ACM: 

 

Proposa l’addició dels punts següents a l’article 3: 

- Impulsar un programa de foment per a la facilitació del retorn a Catalunya de la comunitat 

catalana 

- Establiment d’un mecanisme de treball conjunt amb les administracions catalanes per a 

tenir connectats els ciutadans catalans a l’exterior amb el seu país d’origen.  

- Elaboració de propostes per fomentar l’agermanament entre ciutats catalanes i a l’exterior.  

 

Compartim, comenta l’associació, plenament els objectius de l’apartat 2 de l’article 21 de la 

Llei 8/2017, entenent que en l’apartat 2c) s’hi inclou l’administració local en el concepte 



 

d’institucions catalanes. És per aquest motiu, que considerem que caldria afegir en l’article 3 

de la proposta de Reglament del Consell de la Catalunya Exterior, la mateixa funció que 

indicava la Llei 8/2017.  

 
Valoració de la proposta: 
 
En primer lloc, i atenent la proposta ja esmentada a l’apartat anterior (referent a l’art. 2 del 

projecte), s’incorpora, com a funció del Consell, “vetllar per a la promoció de la relació, 

interacció i intercanvi de la Catalunya Exterior”, proposada per l’ACM, en l’apartat e) del nou 

redactat.. Es considera adient ja que complementa un concepte més genèric que, en definitiva, 

respon a la voluntat de donar a conèixer la Catalunya exterior al nostre país. 

 

Sobre la resta de propostes referent a aquest article: la primera (programa de foment per al 

retorn), i la tercera (programes d’agermanaments), no són funcions genèriques, i la seva 

configuració es pot entendre contemplada en els apartats a), b), i d) d’aquest article 3.1 del 

projecte de Decret.  De fet, són temes que poden esdevenir exemples de moltes de les 

temàtiques que incideixen sobre els processos emigratoris i del seu retorn. 

 

Sobre la segona proposta (un mecanisme de treball conjunt), a manca d’una major concreció, 

la proposta pot originar-se en el mateix sí del Consell, com a forma d’organització entre 

aquestes “administracions catalanes” i la seva relació amb les entitats i la seva presència al 

món. El Consell és en sí mateix una eina que ha de donar com a resultat de les seves sessions 

aquests mecanismes de funcionament i d’interrelació entre els seus membres. 

 

Per tant, es rebutgen les tres propostes. 

 

Proposta de la FIEC: 

 

L’entitat proposa afegir en aquest article relatiu a les funcions del Consell: 

- Ser consultat, amb caràcter previ, en totes aquelles normes legals o reglamentàries 

emanant de qualsevol departament del Govern que afectin als catalans i catalanes 

residents a l’exterior. 

- Ser consultat, amb caràcter previ, sobre el contingut de la convocatòria anual de 

subvencions a les comunitats catalanes de l’exterior.  

 
Valoració de la proposta: 
 
Respecte la primera proposta, la mesura ja està contemplada a l’art. 133 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que 

estableix, referint-se a la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes 

amb rang de llei i reglaments, que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o 

avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del 



 

portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i 

de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. 

 

Tanmateix, l’art. 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, estableix per la seva banda que les persones tenen el dret de 

participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives 

normatives que promou l’Administració pública. En aquest sentit, l’apartat segon de l’article 

concreta que els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per facilitar la 

participació ciutadana, han de publicar en el Portal de la Transparència la iniciació de la 

tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que 

l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui 

possible, s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats 

representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa. 

No tindria sentit, doncs, limitar a un òrgan de representació una participació en l’elaboració de 

disposicions quan ja està contemplada normativament de forma general i amb un més gran 

abast, no obviat que si aquesta hagués estat la voluntat del legislador aquesta premissa 

s’hagués contemplat en l’articulat de la pròpia Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat 

catalana a l’exterior. 

 

Pel que fa a la consulta prèvia al Consell sobre el contingut de la convocatòria anual de 

subvencions a les comunitats catalanes de l’exterior, no pot ser d’aplicació ja que, d’una 

banda, es tracta d’una manifestació de l’activitat de foment de qui atorga els ajuts i 

subvencions, amb una finalitat i objectius concrets, i, de l’altra, no correspon que qui pot ser 

possible beneficiari d’ajuts i subvencions públics participi en la determinació d’aquesta activitat 

de foment i en la redacció de les corresponents bases reguladores que esdevindran base dels 

corresponents atorgaments dels ajuts. En tot cas, les línies d’ajuts i subvencions han de 

respondre a aquesta voluntat, en el marc de la normativa vigent, sense menystenir les 

propostes o suggeriments que es puguin fer, en el sí del Consell, per a l’assoliment dels 

objectius de la llei a proposta del Departament o departaments, convocants dels ajuts. 

 

Per tant, es rebutgen ambdues propostes. 

 

Redactat resultant: 

 

Article 3. Funcions del Consell 

El Consell de la Catalunya Exterior té, a més de les funcions previstes a l’article 21.2 de la Llei 
8/2017, del 15 de juny, les funcions següents: 

a) Presentar propostes al departament competent en matèria d’acció exterior sobre 

programes i accions relacionats amb els catalans i catalanes residents a l’exterior, i sobre 

les entitats constituïdes com a comunitats catalanes a l’exterior. 



 

b) Elaborar informes, amb el suport del servei competent en matèria de suport a la Catalunya 

exterior del departament competent en matèria d’acció exterior, de l’estat i el seguiment 

de les polítiques públiques en matèria de suport a la Catalunya exterior. 

c) Ser consultat sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l’exterior. Aquesta 

consulta es podrà realitzar als membres del Consell de forma telemàtica 

d) Proposar la creació de comissions de treball sobre temes específics en relació a  les 

comunitats catalanes a l’exterior. 

e) Vetllar per a la promoció de la relació, interacció i intercanvi de la Catalunya Exterior. 

f) Aprovar, si escau, el reglament intern d’organització i funcionament. 

g) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic. 

 

 
Art. 4 Composició i mandat 
 

Redactat actual: 

 

4.1 El Consell de la Catalunya Exterior està integrat per:  

 

a) Presidència: el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya  

b) Vicepresidència: la persona titular del departament competent en matèria d’acció exterior.  

c) Vocalies:  

c1) Un màxim de 6 vocals amb categoria de secretari/a general, director/a general, o 

càrrecs assimilats, en representació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat 

competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura, educació, política 

lingüística i salut.  

c2) 1 vocal en representació d’ACCIÓ  

c3) 1 vocal en representació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)  

c4) 1 vocal en representació de l’Institut Ramon Llull (IRLL)  

c5) 1 vocal en representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) 

c6) Un màxim de 10 vocals en representació de les comunitats catalanes a l’exterior 

no virtuals, federacions de comunitats catalanes a l’exterior i comunitats catalanes 

virtuals, totes oficialment reconegudes, els quals es distribueixen de la manera 

següent:  

• 3 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Europa.  

• 2 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Amèrica 

del Sud.  

• 2 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Amèrica 

Central, Mèxic i Carib, i d'Amèrica del Nord.  

• 1 vocal en representació de les comunitats catalanes no virtuals de la resta 

del món.  



 

• 1 vocal en representació de les federacions de comunitats catalanes a 

l’exterior.  

• 1 vocal en representació de les comunitats catalanes virtuals. 

 

4.4 El president o la presidenta del Consell de la Catalunya Exterior designa les persones 

membres del Consell, per un període de 4 anys, transcorregut el qual caldrà dur a terme un 

nou procés d’elecció. El president o presidenta designarà també les persones suplents que 

les substitueixin en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa 

justificada. 

 
Proposta de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic 
 

Pel que fa a les observacions sobre l’article 4, de la “composició i mandat” del Consell, s’han 

efectuat les modificacions pertinents d’estil en el text del projecte de decret per canviar entre 

“categories i rangs orgànics” i la composició numèrica exacte de membres enlloc del “un 

màxim de...”. També fa menció sobre l’òrgan competent en la matèria de comunitats catalanes 

a l’exterior. 

 

Valoració de la proposta 

 

S’accepta la proposta sobre la distinció entre categories i rangs orgànics i es redacta de forma 

més clarificadora, i dirimint entre els membres del Consell que ho són per raó de càrrec i 

aquells que ho són en representació de les comunitats catalanes a l’exterior (i, per tant, amb 

un procés d’elecció previ per part de les entitats). 

 
Sobre l’òrgan competent cal esmentar que en els comentaris de l’Oficina d’Organització de 

l’Administració i del Sector Públic hi ha una confusió sobre l’òrgan competent en matèria de la 

Catalunya Exterior, ja que no és la Sub-direcció General de Suport a l'Acció Exterior (òrgan 

encarregat de les Delegacions del Govern a l’exterior), sinó el Servei de la Catalunya Exterior 

adscrit a la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea, d’acord amb el què estableix l’art. 

21.h) del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència, que assigna la funció de “dirigir i impulsar iniciatives 

de suport a les comunitats catalanes a l'exterior i a la projecció internacional de les 

organitzacions catalanes”, li adscriu, a l’article 21.2.g), el Servei de la Catalunya Exterior. Es 

modifica la redacció per evitar aquesta confusió. 

 

Finalment, s’incorpora també en aquest article l’esment al principi de representació paritària 

de dones i homes que l’OOAASP recomana garantir en l’article 5 de la proposta. 

 

Proposta de l’ACM: 

 

Per la importància que té el món local, pel que fa a l’article 4 de la proposta de Reglament del 

Consell de la Catalunya Exterior, en que es determina la composició del Consell i el mandat, 



 

entenem que caldria també incloure les entitats municipalistes en la composició del Consell 

de la Catalunya Exterior. Això permetria fomentar una col·laboració més coordinada entre 

totes les administracions i les comunitats catalanes ens els treballs d’arrelament al territori, de 

mesures contra la despoblació, del foment d’intercanvis culturals, agermanaments o projectes 

de cooperació, entre d’altres.  

 
Valoració de la proposta: 
 

L’art. 21.2 de la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, referent a les 

funcions del Consell de la Catalunya Exterior, estableix, a l’apartat c), el foment de les 

relacions mútues entre les comunitats catalanes a l’exterior, els catalans a l’exterior, el Govern, 

i les institucions catalanes. És una mostra del què ja s’estableix en el preàmbul de la norma, 

en el sentit de la voluntat del Govern de la Generalitat d’impulsar i potenciar les actuacions 

que permetin als catalans a l'exterior, d'acord amb les possibilitats actuals, mantenir un fort 

vincle amb el país d'origen, que els possibiliti, alhora, la participació en l'esdevenir col·lectiu i 

l'accés a la realitat, la cultura i la llengua catalanes. 

 

Des d’aquesta perspectiva, no hi ha dubte que el món local esdevé un agent de relació activa 

ja des del moment que les persones inscrites en els registre de matrícula consular com a 

residents a l’exterior, quan formalitzen la seva la seva inscripció, han de manifestar un municipi 

d’adscripció. Malgrat els efectes de la modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral 

General (LOREG) de 2011, que va comportar la supressió de l’art. 190 i, en definitiva, la 

possibilitat d’exercir el dret de vot en unes eleccions municipals als residents a l’exterior, és 

indubtable que el vincle de pertinença i el vincle afectiu esdevenen un element de relació amb 

el seu lloc d’origen, ja sigui per naixement o residència, prou significatiu pet tenir-lo en compte. 

 

En conseqüència, s’accepta la proposta de la representació del món local en el Consell, a 

través d’agrupacions, associacions o federacions representatives de municipis.   

 
 
Proposta del Centre Català de Rosario: 

 
Modificació de l’apartat 4.1, c6: 

  

Un màxim de 12 vocals titulars i 12 vocals suplents els quals es distribueixen de la manera 

següent:  

- 3 vocals en representació d’Europa;  

- 1 vocal en representació l’Estat espanyol;  

- 3 vocals d’Amèrica del Sud;  

- 2 vocals en representació d’Amèrica Central, Mèxic i Carib, i d'Amèrica del Nord.  

- 1 vocal en representació de la resta del món.  

- 1 vocal en representació de les federacions de comunitats catalanes a l’exterior;  

- 1 vocal en representació de les comunitats catalanes virtuals. 



 

 
Proposta de la FIEC: 

 

Esmena del punt 4.1.c6) dient: 

 

C6) Un màxim de 12 vocals titulars i 12 vocals suplents en representació de les comunitats 

catalanes a l’exterior no virtuals, federacions de comunitats catalanes a l’exterior i comunitats 

catalanes virtuals, totes oficialment reconegudes, els quals es distribueixen de la manera 

següent:  

 

- 3 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Europa.  

- 1 vocal en representació de les comunitats catalanes no virtuals de l’Estat espanyol 

- 3 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Amèrica del Sud.  

- 2 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Amèrica Central, Mèxic 

i Carib, i d'Amèrica del Nord.  

- 1 vocal en representació de les comunitats catalanes no virtuals de la resta del món.  

- 1 vocal en representació de les federacions de comunitats catalanes a l’exterior 

- 1 vocal en representació de les comunitats catalanes virtuals. 

 
Esmena del punt 4.4 dient: 
 

4.4 El president o la presidenta del Consell de la Catalunya Exterior designa les persones 

membres del Consell, per un període de 4 anys, transcorregut el qual caldrà dur a terme un 

nou procés d’elecció. El president o presidenta designarà també les persones suplents que 

les substitueixin en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa 

justificada, llevat del cas dels vocals en representació de les comunitats catalanes de 

l’exterior. 

 
Valoració de les propostes: 
 
La primera proposta fan referència a un augment (de 10 a 12) de les persones representatives 

de les comunitats catalanes a l’exterior. La modificació que es presenta suposa l’establiment 

d’un representant per les comunitats catalanes establertes a l’estat espanyol, i un representant 

més (passant de 2 a 3) de les comunitats catalanes ubicades del Con Sud d’Amèrica. 

 

La distribució proposada en el projecte de Decret atén al número d’entitats reconegudes, 

actualment actives, segons la seva ubicació geogràfica: aquesta distribució respon a 45 

entitats a Europa, 25 a Amèrica del Sud, 11 a Centreamèrica, Mèxic i Carib, 11 a Nord-

Amèrica, i 6 a la resta del món (sense tenir en compte federacions d’entitats ni altres tipologies 

d’entitats que estan reconegudes com a comunitats catalanes a l’exterior). Qualsevol variació 

en el número de vocals assignats per zones geogràfiques comportaria un greuge comparatiu 

amb la rest, o bé una modificació substancial si es pretengués recuperar la proporcionalitat 

esmentada. 



 

 

Pel que fa a la proposta que les entitats establertes en territori de l’Estat espanyol, si bé és 

cert que es pot entendre que poden tenir característiques o elements diferenciadors a causa 

de la seva ubicació, no menys cert és que això també passar en altres zones: per posar alguns 

exemples, a Argentina, país, amb diferència, que te el major número d’entitats actives, les 

comunitats catalanes establertes a Àsia i Oceania, molt heterogènies per zona d’establiment 

i amb casuístiques determinades i diferenciades, o les agrupacions d’empresaris 

d’ascendència catalana. De fet, qualsevol agrupació podria semblar que es podria 

perfeccionar, però cal tenir present que la referència es fa sobre entitats establertes a 40 

països arreu del món i qualsevol intent de homogeneïtzar no es correspondria amb la realitat 

social i cultural de les mateixes entitats. 

 

També, en el projecte actual de Decret, i sense tenir en compte la presidència i vice-

presidència del Consell, s’ha tingut en compte hi hagi una paritat entre els representants del 

Govern i de l’Administració de la Generalitat i d’altres òrgans i institucions representats, i els 

representants de les comunitats catalanes a l’exterior. 

 

Pel que respecte a la proposta de l’apartat 4 d’aquest article, en el sentit d’afegir, al final del 

paràgraf, del text “ llevat del cas dels vocals en representació de les comunitats catalanes de 

l’exterior”, no te sentit en el context del què estableix l’apartat. Aquest, el que fa, es preveure 

que es nomenin persones suplents pel cas que, davant la convocatòria d’una sessió del 

Consell, el titular no hi pugui assistir per alguna de les causes establertes. 

 
Per tant, es rebutgen aquestes propostes de modificació de la composició dels vocals en 

representació de les comunitats catalanes i d’adició del text esmentat a l’apartat 4.4. 

 
Redactat resultant: 
 
Article 4. Composició i mandat 

4.1 El Consell de la Catalunya Exterior està integrat per:  

a) Presidència: el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya 

b) Vicepresidència: la persona titular del departament competent en matèria d’acció exterior. 

c) Vocalies: 

c1) 5 vocals amb rang orgànic de secretari/a general, director/a general, o càrrecs assimilats, 
en representació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat competents en matèria 
d’acció exterior, migracions, cultura, educació, i salut. 

c2) 1 vocal en representació d’ACCIÓ 

c3) 1 vocal en representació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)  

c4) 1 vocal en representació de l’Institut Ramon Llull (IRL) 

c5) 1 vocal en representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) 



 

c6) 1 vocal en representació dels consorcis que tinguin com a objectiu impulsar iniciatives que 
permetin el coneixement directe de Catalunya en l’àmbit internacional. 

c7) 1 vocal en representació de les agrupacions, associacions, o federacions de municipis de 
Catalunya. 

c8) 10 vocals en representació de les comunitats catalanes a l’exterior no virtuals, federacions 
de comunitats catalanes a l’exterior i comunitats catalanes virtuals, totes oficialment 
reconegudes, que es distribueixen de la manera següent:  

 3 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Europa. 

 2 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Amèrica del Sud. 

 2 vocals en representació de les comunitats catalanes no virtuals d’Amèrica Central, 

Mèxic i Carib, i d'Amèrica del Nord. 

 1 vocal en representació de les comunitats catalanes no virtuals de la resta del món. 

 1 vocal en representació de les federacions de comunitats catalanes a l’exterior. 

 1 vocal en representació  de les comunitats catalanes virtuals.  

4.2 Actuarà com a secretari o secretària del Consell la persona responsable del servei 
competent en matèria de suport a la Catalunya Exterior del departament competent en matèria 
d’acció exterior, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot. 
 
4.3 Puntualment, la presidència del Ple del Consell pot convidar a les sessions persones 
expertes en les matèries a tractar, que assisteixen amb veu però sense vot.  
 
4.4 El president o la presidenta del Consell de la Catalunya Exterior nomena les persones 
membres del Consell a proposta dels òrgans i entitats previstos a l’apartat 4.1 d’aquest decret.  
 
4.5 En el cas dels representants de les comunitats catalanes a l’exterior, el nomenament és 
per a un període de 4 anys, renovable per un únic període de la mateixa durada, transcorregut 
el qual caldrà dur a terme un nou procés d’elecció., 
 
4.6 En el cas de les persones membres que ho siguin per raó del seu càrrec, si la persona 
deixa d’exercir aquell càrrec, ocuparà aquella vocalia la persona que passi a ocupar aquell 
càrrec sense necessitat de tornar a fer un nou nomenament. 
 
4.7 El president o presidenta designarà també les persones suplents que  substitueixin les 
persones membres en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa 
justificada.  
 
4.8 Els nomenaments s’han d’atenir al principi de representació paritària de dones i homes. 
 
 
 
Art. 5 Procés d’elecció dels vocals en representació de les comunitats catalanes a 
l’exterior no virtuals, les federacions de comunitats catalanes a l’exterior i les 
comunitats catalanes virtuals 



 

 
Redactat actual: 

 
5.1 Per poder ser vocal del Consell de la Catalunya Exterior en representació de les 

comunitats catalanes a l’exterior no virtuals, de les federacions de comunitats catalanes a 

l’exterior i de les comunitats catalanes virtuals caldrà ser membre d’una entitat oficialment 

reconeguda pel Govern de la Generalitat.  

 

5.2 El servei competent en matèria de suport a la Catalunya Exterior del departament 

competent en matèria d’acció exterior coordina el procés d’elecció de les persones membres 

del Consell en representació de les comunitats catalanes a l’exterior, que vetllarà perquè es 

dugui a terme de manera democràtica i respectant, en la mesura del possible, la representació 

paritària d’homes i dones.  

 

5.3 En el cas de les comunitats catalanes a l’exterior no virtuals, les persones que vulguin 

optar a l’elecció com a vocals en representació de l’àrea geogràfica a la qual pertanyin han de 

presentar la seva candidatura. D’entre aquestes, cada comunitat catalana a l’exterior no virtual 

pot votar una persona candidata de la seva àrea geogràfica encara que no sigui membre 

d’aquella comunitat. Per poder certificar que el procés de selecció s’ha dut a terme de 

conformitat amb criteris democràtics, cal aportar una acta signada per la persona representant 

legal de l’entitat.  

 

5.4 En el cas de les federacions de comunitats catalanes a l’exterior, poden optar a l’elecció 

com a vocals les persones que pertanyin a una comunitat catalana a l’exterior, tant virtual com 

no virtual, membre d’una federació i presentin la seva candidatura. 

D’entre aquestes, cada comunitat catalana a l’exterior membre d’una federació pot votar una 

persona candidata en representació d’aquest col·lectiu. Per poder certificar que el procés de 

selecció s’ha dut a terme de conformitat amb criteris democràtics, cal aportar una acta signada 

per la persona representant legal de l’entitat.  

 

5.5 En el cas de les comunitats catalanes virtuals, poden optar a l’elecció com a vocals les 

persones que pertanyin a una comunitat catalana virtual i presentin la seva candidatura. 

D’entre aquestes, cada comunitat catalana virtual a l’exterior pot votar una única persona 

candidata en representació d’aquest col·lectiu. Per a poder certificar que el procés de selecció 

s’ha dut a terme de conformitat amb criteris democràtics, cal aportar una acta signada per la 

persona representant legal de l’entitat.  

 

5.6 En cas d’empat, es durà a terme una segona ronda de votació de les persones candidates 

que es trobin en situació d’empat de vots. Si l’empat persisteix, la unitat responsable en 

matèria de suport a la Catalunya Exterior del departament competent en matèria d’acció 

exterior proposarà la persona, per a la seva designació, en base als criteris de paritat, i no 

haver estat ja membre del Consell en mandats anteriors.  



 

5.7 Les persones suplents seran designades entre les persones candidates que no hagin estat 

inicialment seleccionades, per ordre de puntuació i en el mateix nombre que persones titulars 

hi hagi per a cada àrea geogràfica o comunitat virtual. 

 
Proposta de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic 
 

En l’article 5 es recomana garantir el principi de representació paritària de dones i homes. Es 

modifica la redacció de l’article en aquest sentit. 

 
Proposta del  Centre Català de Rosario: 

 
5.1 Per poder ser vocal del Consell de la Catalunya Exterior .....caldrà ser validat per l’òrgan 

de govern d’una entitat oficialment reconeguda pel Govern de la Generalitat. 

 
Proposta del Casal de Catalunya de Paraná: 
 

5.1 Per poder ser vocal del Consell de la Catalunya Exterior en representació de les 

comunitats catalanes a l’exterior no virtuals, de les federacions de comunitats catalanes a 

l’exterior i de les comunitats catalanes virtuals caldrà ser validat per l’òrgan de govern de la 

entitat oficialment reconeguda pel Govern de la Generalitat, a la qual pertany el candidat. 

Proposta de la FIEC: 

 
Esmena apartat 5.1: 

 

5.1 Per poder ser vocal del Consell de la Catalunya Exterior en representació de les 

comunitats catalanes a l’exterior no virtuals, de les federacions de comunitats catalanes a 

l’exterior i de les comunitats catalanes virtuals caldrà ser validat per l’òrgan de govern d’una 

entitat oficialment reconeguda pel Govern de la Generalitat. 

 
Valoració de la proposta: 
 
Les tres entitats fan referència, i proposen, la mateixa modificació, en el sentit de substituir 

“caldrà ser membre d’una entitat oficialment reconeguda pel Govern de la Generalitat” per 

“caldrà ser validat per l’òrgan de govern d’una entitat oficialment reconeguda pel Govern de la 

Generalitat.” 

La voluntat d’aquest apartat és que els vocals en representació de les comunitats catalanes a 

l’exterior ho siguin perquè són membres d’una entitat de l’exterior, i és aquesta la què proposa. 

La validació, en tot cas, forma part del procés d’elecció, i ha de ser una fase més per a la 

designació final. De fet, i atenent a una altra proposta referida a aquest article (veure punt 

següent) en el sentit de clarificar el procediment, ja es contempla aquest fet. 

Per tant, es rebutja la proposta. 

 
Proposta del Centre Català de Luxemburg. 



 

Creiem que el redactat de l’article 5 no és prou clar. 

Proposta del Cercle Català de Madrid: 

Creiem que el redactat de l’article 5 no és prou clar. 

Valoració de la proposta. 

Les dues propostes van en el mateix sentit, el d’aclarir el procediment d’elecció dels vocals 

representants de les comunitats catalanes a l’exterior. És un procés simple que, segurament, 

i com es desprèn de les propostes, en el redactat del projecte original no quedava prou clar o 

entenedor.  

Per tant, s’accepten els suggeriments i es presenta un nou redactat que s’incorpora en la nova 

versió del projecte de decret. 

Redactat resultant: 

Article 5. Procés d’elecció dels vocals en representació de les comunitats catalanes a l’exterior  

5.1 Per poder ser vocal del Consell de la Catalunya Exterior en representació de les 
comunitats catalanes a l’exterior no virtuals, de les federacions de comunitats catalanes a 
l’exterior i de les comunitats catalanes virtuals caldrà ser membre d’una entitat oficialment 
reconeguda pel Govern de la Generalitat. 
 
5.2 El servei competent en matèria de suport a la Catalunya Exterior del departament 
competent en matèria d’acció exterior coordinarà el procés i les fases d’elecció de les 
persones membres del Consell en representació de les comunitats catalanes a l’exterior, i 
vetllarà perquè es dugui a terme de manera democràtica i respectant el principi de 
representació paritària d’homes i dones. 
 
5.3 A la primera fase del procés, cada comunitat catalana no virtual podrà proposar, d’entre 
els seus membres, tantes persones com representació en el Consell tingui l’àrea geogràfica 
on estigui ubicada l’entitat. Aquesta proposta haurà de ser paritària entre dones i homes, i, en 
cas que no sigui possible, l’entitat haurà de motivar-ho mitjançant escrit justificatiu signat per 
la persona representant de la comunitat. 
 
La proposta de l’entitat es transmetrà al servei competent en matèria de suport a la Catalunya 
Exterior del departament competent en matèria d’acció exterior, juntament amb la seva 
validació per part de l’òrgan de govern o consell de direcció de l’entitat.  
 
5.4 A continuació, en una segona fase, el servei competent en matèria de suport a la 
Catalunya Exterior del departament competent en matèria d’acció exterior, un cop rebudes 
totes les propostes, enviarà a cada entitat la llista de persones candidates de la seva zona 
geogràfica, per tal que cada entitat opti, d’entre aquesta llista, per un número igual a la 
representació que tingui en el Consell la seva zona geogràfica.  
 



 

De igual forma que a la primera fase, i per tal que les opcions de vot de les entitats tinguin en 
compte la paritat entre homes i dones en la seva elecció, el servei competent en matèria de 
suport a la Catalunya Exterior podrà prioritzar la inclusió de dones en la llista a votar. Aquesta 
proposta es comunicarà amb un document validat per l’òrgan de govern o de direcció de 
l’entitat. 
 
5.5 Un cop efectuat el recompte, les persones més votades dins de cada zona geogràfica 
seran proposades per ser nomenades vocals titulars del Consell de la Catalunya Exterior, 
preveient-se un número de persones suplents igual al de persones titulars. En cas d’empats, 
es durà a terme una ordenació, per part del servei competent en matèria de suport a la 
Catalunya Exterior del departament competent en matèria d’acció exterior, de les persones 
candidates, atenent a criteris de paritat i d’haver estat, o no, ja membre del Consell en mandats 
anteriors, o de qualsevol altre impediment manifest.  
 
5.6 En el cas de les federacions de comunitats catalanes a l’exterior, poden optar a l’elecció 
com a vocals les persones que pertanyin a una comunitat catalana a l’exterior legalment 
reconeguda, tant virtual com no virtual, membre de la federació. El procediment serà el mateix 
que per a les comunitats catalanes a l’exterior, però atenent a aquesta pertinença a la 
federació i al número de representants, com a federació, en el Consell. La proposta final haurà 
de ser validada per l’òrgan de govern o de direcció de la federació. 
 
5.7 En el cas de les comunitats catalanes virtuals, poden optar a l’elecció com a vocals les 
persones que pertanyin a una comunitat catalana virtual. En tot cas s’atendrà al número de 
persones representants assignades a les comunitats virtuals en el Consell, i en la designació 
es vetllarà igualment per la paritat entre dones i homes, en els termes exposats en els 
paràgrafs anteriors. 
 
5.8 Per poder certificar que el procés de selecció s’ha dut a terme de conformitat amb criteris 
democràtics, cal aportar una acta signada per la persona representant legal de la comunitat 
virtual.  

 

Art. 6 Causes de cessament 
 
Redactat actual: 

 
6.1 Les persones membres del Consell de la Catalunya Exterior cessaran pels motius 

següents:  

a) En el cas de les persones membres que ho siguin per raó del seu càrrec, quan siguin 

cessades.  

b) En el cas dels vocals en representació de les comunitats catalanes a l’exterior no 

virtuals, les federacions de comunitats catalanes a l’exterior i les comunitats catalanes 

virtuals:  

a. Per renúncia, la qual ha de ser expressa i comunicada a la presidència del Consell 

de la Catalunya Exterior.  

b. Per defunció, incapacitat o malaltia greu  



 

c. Per la pèrdua de condició de membres d’una comunitat catalana a l’exterior  

d. Per expiració del mandat.  

e. Per incompliment dolós i reiterat de les funcions previstes a l’article 9. El procediment 

per a determinar l’existència d’aquest incompliment serà regulat en el reglament 

orgànic que, a tal efecte, el Consell de la Catalunya Exterior pot aprovar. En tot cas, 

caldrà donar audiència a la persona afectada.  

f. Per la resta de casos previstos per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.  

 
Proposta de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic 
 

En l’article 6 es recomana valorar la conveniència de mantenir el supòsit de la lletra f) de 
l’apartat 1 (“f. Per la resta de casos previstos per la normativa reguladora dels òrgans 
col·legiats”), atès que no ens consta que a la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de 
l’Administració de la Generalitat existeixi cap previsió en aquest sentit. 
 
S’accepta la proposta i s’elimina la lletra f).  
 
 
Proposta del Centre Català de Rosario: 

 
Article 6.1.b afegint: g. Pel no respecte dels protocols sobre igualtat de gènere i per 

comportaments que comportin assetjaments, discriminacions o agressions verbals o físiques.  
 
Proposta de la FIEC: 
 
Esmena de l’apartat 6.1.b afegint dos apartats nous: 

g. Per la pèrdua de la condició de català resident de l’exterior. 

h. Pel no respecte dels protocols sobre igualtat de gènere i per comportaments que 

comportin assetjaments, discriminacions o agressions verbals o físiques. 

 
Valoració de la proposta: 
 
Sobre la proposta d’incorporar la “pèrdua de la condició de català resident a l’exterior”, es 

valora positivament, ja que la causa principal, i requisit, de la representativitat és aquest de 

ser membre d’una comunitat catalana a l’exterior, i si bé es pot ser membre residint a 

Catalunya, la voluntat manifesta i intencionalitat és tenir la condició de català o catalana 

resident a l’exterior. També es valora en el mateix sentit la proposta d’incorporació de l’apartat 

h). Si bé és conducta ètica que es pot pressuposar, i que el seu incompliment ha de comportar 

uns efectes, la seva manifestació explícita i la conseqüència de pèrdua de la vocalia és valora 

positivament.  

 

Per tant, s’accepten ambdues propostes. 

 
Redactat resultant: 
 
Article 6. Causes de cessament 



 

6.1 Les persones membres del Consell de la Catalunya Exterior en representació de les 
comunitats catalanes a l’exterior cessaran pels motius següents: 

a) Per renúncia, la qual ha de ser expressa i comunicada a  la presidència del Consell de la 
Catalunya Exterior. 

b) Per defunció, incapacitat o malaltia greu. 

c) Per la pèrdua de condició de membres d’una comunitat catalana a l’exterior. 

d) Per expiració del mandat. 

e) Per incompliment dolós de les funcions previstes a l’article 9. El procediment per a 
determinar l’existència d’aquest incompliment serà regulat en el reglament orgànic que, a 
tal efecte, el Consell de la Catalunya Exterior pot aprovar. En tot cas, caldrà donar audiència 
a la persona afectada. 

f) Per la pèrdua de la condició de català resident de l’exterior. 

g) Pel no respecte dels protocols i la normativa sobre igualtat de gènere i per comportaments 
que comportin assetjaments, discriminacions o agressions verbals o físiques. 

6.2 En el cas de cessament dels vocals titulars en representació de les comunitats catalanes 
a l’exterior no virtuals, les federacions de comunitats catalanes a l’exterior i les comunitats 
catalanes virtuals, passaran a actuar com a vocals, fins esgotar el mandat, les persones 
suplents, de conformitat amb l’establert a l’article 5.5. 

 
Articles 7, 8 i 9: Funcionament del Consell, Funcions de la Presidència, i Funcions de 
la Secretaria 
 
Les propostes referides a aquests articles s’agrupen per a valoració única atenent a la seves 

característiques. 

 
Proposta de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic 
 
Les consideracions que es fan sobre els articles 7, 8 i 9, es refereixen, en sentit general,  al 

respecte i observacions d’allò que estableix la normativa relativa als òrgans col·legiats i 

funcions dels seus membres, d’una banda, així com de la reiteració referent a la funció sobre 

un possible reglament intern d’organització i funcionament del Consell. 

 

Valoració de la proposta 
 
En el projecte de decret es fa esment que es respectarà la normativa relativa a òrgans 

col·legiats. Es  recullen en el text, doncs, d’acord amb el què proposa l’Oficina d’Organització 

de l’Administració i del Sector Públic aquestes consideracions, així com s’adequa i modificar 

la reiteració en l’articulat de la funció referida al reglament intern. 

 

Així, en l’article 7 s’elimina l’apartat 4 per reiteratiu, igual que l’article 11.7, que també s’elimina. 

 



 

En els articles 8 i 9 (funcions de la presidència i de la secretaria) es proposa tenir en compte 

també la normativa sobre òrgans col·legiats estatal. Atès que ja es fa esment en l’article 1.3 a 

aquesta normativa i que les funcions de la presidència i de la secretaria inclouen una lletra 

final que preveu “Complir les altres funcions inherents al càrrec” no es considera necessari 

modificar aquests articles. 

 

Article 11 Convocatòria i sessions del Ple 

 

Redactat actual: 

 

11.3 La forma de realització de les sessions serà preferentment a distància o mixta. 

Excepcionalment també poden celebrar-se sessions presencials per acord de la majoria 

absoluta de membres a proposta de la presidència. 

 

Proposta de la Direcció General d’Administració  Digital 

 

En termes generals, l’informe proposa que el decret del Consell de la Catalunya Exterior tingui 

en compte el contingut del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració Digital, i s’adeqüi al 

desenvolupament i implementació  de les polítiques digitals que promou la Generalitat. En 

aquest sentit, fa consideració relativa a l’ús preferent dels mitjans electrònics mitjançant eines 

digitals de coordinació i gestió pel desenvolupament de les funcions del Consell de la 

Catalunya Exterior. 

 

Valoració de la proposta: 

 

De forma específica, i en base a l’articulat del projecte de decret, s’accepten les 

recomanacions fetes per a l’art. 11, que fa referència a la “convocatòria i sessions del Ple” 

adaptant-se el redactat del projecte inicial a les propostes fetes per Direcció General 

d’Administració Digital 

 
Proposta de la FIEC: 

 

Modificació de l’article 11.3: 

La sessió ordinària anual se celebrarà presencialment a Catalunya. La Presidència podrà 

adoptar la decisió de celebrar la sessió de forma telemàtica o mixta si les condicions de 

seguretat o altres no permeten el desplaçament a Catalunya dels vocals representants de de 

les comunitats catalanes de l’exterior.   

Les sessions de treball de les Comissions del Consell se celebraran preferentment de manera 

telemàtica. 

 
Valoració de la proposta: 
 



 

El fet de fer prevaldre la forma telemàtica respon a la previsió que les reunions del Consell no 

depenguin de diverses casuístiques originades en el fet del lloc de residencia dels 

representants de les comunitats catalanes a l’exterior o a circumstàncies sobrevingudes, com 

és el cas actual de la pandèmia generada  pel COVID19. Estem davant d’un cas de persones 

que formen part d’un òrgan i, com a tals no perceben cap retribució més enllà de les despeses 

de desplaçament i allotjament. 

 

Les noves formes de relació utilitzant les eines informàtiques permet una major agilitat i 

possibiliten una major interrelació entre els membres, en aquest cas, del Consell, ja siguin 

residents a Catalunya o resident a l’exterior. 

 

En tot cas, s’habilita al president del Consell a determinar la forma de realització de les 

sessions, i la proposta de redactat presentada  limita aquesta capacitat (“si les condicions de 

seguretat o altres no permeten el desplaçament a Catalunya dels vocals representants de de 

les comunitats catalanes de l’exterior”).  En resum, es tracta de dirimir aquesta “preferència” 

o “prelació” a l’hora de preveure les sessions del Consell, tot tenint en compte que són  

restrictives una respecte l’altra i que, en definitiva, el que es vol assegurar és la celebració, 

sigui quina sigui la forma, de les reunions ordinàries o la dels grups de treball que es puguin 

constituir, i aquest fet, la celebració o no, no limita la capacitat i funcionalitat del Consell. 

 

Per tant, es rebutja la proposta, i s’introdueix un nou redactat més entenedor sobre la forma 

de realització. 

 

Redactat resultant: 

 

11.3 La forma de realització de les sessions del Ple, serà preferentment per mitjans 
electrònics, o fent ús dels canals electrònic i presencial. Excepcionalment també podran 
celebrar-se sessions presencials per acord de la majoria absoluta de membres del Consell, a 
proposta de la presidència, atenent les circumstàncies que puguin incidir en les sessions i per 
assegurar-ne el seu correcte desenvolupament. En tot cas, cada 2 anys com a mínim, s’haurà 
de fer una sessió presencial. 
 
11.4 Les sessions de les comissions o grups de treball que es puguin constituir es realitzaran 
preferentment per mitjans electrònics, a menys que coincideixi temporalment amb una sessió 
ordinària presencial del Ple. 
 

 
Article 12 Adopció d’acords i règim de votacions 

Redactat actual: 

12.1 Els acords del Ple s’adopten per majoria simple i el vot de la persona que ocupa la 

Presidència dirimeix els empats. 

12.2 El vot de les persones membres del Ple és personal i no delegable. 



 

12.3 Les persones membres del Ple que fan constar en acta el seu vot contrari o la seva 

abstenció en relació amb un acord adoptat, resten exempts de la responsabilitat que se’n 

pugui derivar. 

 
Proposta de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic 

 
S’observa que la previsió de l’apartat tercer d’aquest article esdevé una previsió que és més 

adient per a òrgans col·legiats de diferent configuració que la del Consell de la Catalunya 

Exterior, atenent que aquest és un òrgan de consulta i assessorament, i que un règim de 

votacions segurament no sigui finalitat o objecte de funcionament. 

 

Valoració de la proposta 

 
Sobre l’adopció d’acords i règim de votacions, s’ha pres en consideració la observació referent 

que “ les persones membres del Ple que fan constar en acta el seu vot contrari o la seva 

abstenció en relació amb un acord adoptat, resten exempts de la responsabilitat que se’n 

pugui derivar”, eliminant del text del projecte del decret aquest darrer apartat. La consideració 

d’òrgan col·legial, i atenent les funcions que es desprenen de la Llei 8/2017 i que donen sentit 

a la creació del Consell com a òrgan de consulta i assessorament, fa que aquest apartat 3 de 

l’article 12 no tingui sentit ni aplicació, i, per tant, s’elimina del text. 

 
Article 13. Actes de les sessions 

 
Redactat actual: 

 

13.1 En l’acta s’han de fer constar les persones assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc 
i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels 
acords adoptats, el sentit dels vots, si escau, i, si una persona membre ho demana, una 
explicació succinta del seu parer. 
 

Proposta de la Direcció General d’Administració  Digital 

 

Es proposa que respecte les actes en format electrònic es tinguin en compte els criteris 

corporatius per a la realització de les videoactes del Consell de la Catalunya Exterior. 

 

Valoració de la proposta: 

 

S’accepta la proposta i s’afegeix un nou paràgraf a l’article 13.1. 

 

Redactat resultant: 

 

13.1 En l’acta s’han de fer constar les persones assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc 
i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels 



 

acords adoptats, el sentit dels vots, si escau, i, si una persona membre ho demana, una 
explicació succinta del seu parer. 
 
L’acta es podrà formalitzar en format de “vídeo-acte”. En aquest cas, el fitxer resultant de la 
gravació, juntament amb la certificació expedida pel secretari de la seva autenticitat i  integritat, 
i tots els documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, 
complementaran l’acta, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les 
deliberacions. 
 

 

Barcelona, 3 de desembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

Elisabet Nebreda i Vila 
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