
 

 
 

 

1 
 

Retorn de la consulta pública prèvia a l'elaboració d'un nou projecte de 

decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya 

(CNDC) 

 

La Consulta Pública Prèvia en el marc del procés de redacció del projecte de reforma 

de la regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) ha estat 

oberta del 21 de gener al 21 de febrer de 2021. En total s’han fet 4 aportacions de les 

entitats i  persones següents: Plataforma unitària contra les violències de gènere (1), 

Montserrat Pineda Lorenzo (2) i Núria Viñas (1). 

A continuació es detallen les aportacions i s’explica quins conceptes s’inclouran a la 

redacció del nou decret. 

 

1. Modificació Decret Reglament CNDC 

 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 

Aportacions: 

16/02/2021  

Més autonomia: personalitat jurídica pròpia; gestió operativa i comunicació 

horitzontal, recursos propis per les seves accions, comunicació directa amb la 

societat i amb les administracions. Elecció de la presidenta i vicepresidència per 

les entitats. Espais oberts i flexibles per promoure la participació de les dones 

joves. Enfortir les assemblees territorials i els Grups de Treball. Comissió de 

coordinació més àmplia donant comptes als plens del Consell de la tasca i del 

seguiment del pla d’acció. 

Retorn: 

Es treballaran aquestes propostes i es plantejarà la via normativa més adequada 

per tal que el CNDC esdevingui un òrgan amb personalitat jurídica pròpia. 

 

2. Garantir que la modificació Decret sigui el que les entitats CNDC han treballat 

 

Montserrat Pineda Lorenzo 

18/02/2021  

Aportacions: 

Que qualsevol proposta que surti d'aquest procés de consulta públic, estigui en 

sintonia amb el que les entitats del CNDC han treballat internament en un procés 

liderat pel seu propi grup de treball creat per tal efecte i acompanyament de tot el 

procés per part de la comissió de coordinació. 

 

https://participa.gencat.cat/profiles/prouviolencia
https://participa.gencat.cat/profiles/montserrat_pineda_lo
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Retorn: 

Es treballarà en la redacció d’un nou text normatiu i tenint en compte les propostes 

recollides en el procés de participació amb les entitats membre del CNDC. 

 

3. Pressupost Públic 

 

Montserrat Pineda Lorenzo 

18/02/2021  

Aportacions: 

Que hi hagi una partida pròpia en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya i 

aquesta pugui garantir la tasca autònoma del Consell, tal com es fa en el Consell 

Nacional de la Joventut. 

Retorn: 

La normativa anirà acompanyada d’una memòria econòmica per garantir que el 

CNDC pugui desenvolupar les funcions previstes i facilitar la participació. 

 

4. Autonomia del CNDC respecte del Govern amb assignació d’un pressupost 

propi 

 

Nuria Viñas 

21/02/2021  

Aportacions: 

El reconeixement com a òrgan consultiu i representatiu de les associacions i 

entitats de dones d’arreu de Catalunya. 

Aconseguir una més gran col·laboració entre les entitats de dones i les 

administracions públiques, per obtenir unes millors polítiques públiques en igualtat. 

Una participació més real de les dones del territori, incloent la percepció de dietes 

per als desplaçaments o ajudes per les connexions en xarxa. 

Comptar amb un pressupost propi. 

Retorn: 

Aquestes propostes es tindran en compte en la redacció d’un nou text normatiu. 

Barcelona, 19 de març de 2021 

https://participa.gencat.cat/profiles/montserrat_pineda_lo
https://participa.gencat.cat/profiles/Donespelfutur

