Informe de retorn a les aportacions durant la consulta pública prèvia al procés
participatiu per a l’elaboració del Cens d’entitats del Voluntariat de Catalunya

Fets
1. En data 25 de febrer de 2019 es publica al portal de la Generalitat de Catalunya
Participa gencat (Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència) la documentació relativa al procés participatiu per a l'elaboració del
Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya, que consisteix en:
a. Un document adjunt amb informació referent al Projecte de decret en el qual
es recullen els punts següents:
i.
ii.
iii.
iv.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
Objectius de la iniciativa.
Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma.

b. Un enllaç amb la Resolució del 7 de gener de 1994 (DOGC 1856 de 7 de
febrer de 1994), on es disposa la publicació de l’Acord del Consell Rector de
l’INCAVOL relatiu al cens d’entitats.
2. El dia 24 de març de 2019 finalitza el termini perquè els ciutadans puguin fer llurs
comentaris i observacions, sobre la consulta pública prèvia esmentada.
3. Al portal Participa gencat no es va rebre cap observació ni comentari.

Conclusions

D’acord amb el procediment per l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques, el text del Decret se sotmetrà als tràmits d’audiència i informació pública en
el moment que legalment sigui procedent.
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