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DISPOSICIONS

PRESID ÈNCIA
D E LA GENERA LITAT
D ECRET
108/1998, 12 de maig, sobre la participació en els
serveis socials.
L’article 6 del text refós aprovat pel D ecret
legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual
s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de
juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de
20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, contempla com a principi rector en l’àmbit dels serveis socials el de la participació, i
encomana als poders públics la seva promoció.
D ’altra banda, al títol 3 de la mateixa norma es
concreten com a sistemes de participació dins
l’àmbit dels serveis socials, el Consell G eneral
de Serveis Socials, els consells locals, i, finalment,
en el seu article 37, el sistema de participació en
l’àmbit dels serveis, establiments i centres, i cal
remetre’s per a la concreció d’aquest darrer al
desenvolupament reglamentari.
Així mateix, la disposició addicional 5 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
sistema català de serveis socials, determina que
el règim de participació en l’àmbit dels serveis,
establiments i centres que preveu l’article 37 del
D ecret legislatiu 17/1994 esmentat és el que
regula el D ecret 48/1988, d’11 de febrer, modificat pel D ecret 233/1989, de 12 de setembre.
Vista la necessitat de possibilitar que un mateix consell assessor i de seguiment actuï com a
òrgan de participació de dos o més serveis de titularitat comuna quan constitueixin una unitat
funcional o de direcció, com també la conveniència de refondre en una sola norma el règim
de participació dels serveis, establiments i centres per tal de facilitar la seva consulta pels
ciutadans i els operadors jurídics, i contribuir
d’aquesta manera a fer efectiu el principi constitucional de seguretat jurídica;

A rticle 2
Com posició
2.1 El consell assessor i de seguiment tindrà
la composició següent:
D ues persones designades en representació
de l’entitat titular, una de les quals exercirà la
presidència i tindrà vot diriment en cas d’empat.
Dos professionals dels que treballen en el servei, designats d’entre i per les persones que componen aquest estament.
D os usuaris del servei, que seran designats
d’entre i per les persones que componen aquest
estament. E ls usuaris poden ser substituïts pels
seus representants legals, sempre que aquesta
representació no correspongui a l’administració o a l’entitat titular del servei. E n els serveis
socials d’atenció a la infància i l’adolescència que
atenguin sis o més infants i adolescents de més
de 12 anys, aquests podran participar com a
vocals. E n tot cas, els usuaris que tinguin prou
coneixement per entendre-ho, han de ser informats de tot el que els afecti.
U na persona en representació i designada,
potestativament, per l’administració que subvenciona el servei, quan aquest sigui de titularitat privada.
El secretari serà designat pel president d’entre
els membres que componen el consell.
2.2 Quan l’A dministració de la Generalitat
sigui l’entitat titular o la que subvencioni el servei, la representació d’aquesta en el consell es
podrà efectuar pel consell comarcal que correspongui segons la ubicació del servei, sempre i
quan ho sol·liciti.
2.3 E n el supòsit que dues o més administracions subvencionin el servei, la representació recaurà, preferentment, en l’administració
més propera al ciutadà.

D E CR E TO :

A rticle 3
Funcions
Són funcions del consell assessor i de seguiment:
a) Informar anualment la programació general de les activitats del servei.
b) R ebre informació periòdica de la marxa
general del servei.
c) Conèixer l’estat econòmic del servei.
d) Informar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.
e) Informar la memòria anual que contindrà
l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics del servei.
f) E laborar les normes reguladores del seu
propi funcionament.
g) Fer propostes de millora del servei.

A rticle 1
Consell assessor i de seguim ent
1.1 E n tots els serveis socials públics o privats finançats amb fons públics que requereixen
d’un establiment per a la prestació del servei, ha
d’existir un consell assessor i de seguiment com
a òrgan de participació en el qual hi seran representats l’entitat titular del servei, els professionals que treballen en el servei, els usuaris o els
seus representants legals i, si s’escau, l’administració que subvenciona el servei, quan aquest
sigui de titularitat privada.
1.2 Quan dos o més serveis de titularitat comuna constitueixin una unitat funcional o de direcció, podrà existir un únic consell assessor i de
seguiment com a òrgan de participació.

A rticle 4
Funcionam ent
4.1 El consell assessor i de seguiment es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any, amb caràcter ordinari, o sempre que el convoqui el seu
president a iniciativa pròpia o a petició de la
meitat de les persones que el componguin.
4.2 E ls acords que adopti el consell assessor i de seguiment necessitaran la majoria simple
dels membres que el componguin i, en cas d’empat, el vot del president tindrà caràcter diriment.
4.3 Cada consell assessor i de seguiment
portarà un llibre d’actes, en el qual es reflectiran els acords que s’adoptin a cada sessió i que
hauran de ser signats per les mateixes persones
que hi hagin assistit.

Per tot l’exposat, i d’acord amb el principi de
promoció de la participació establert a l’article
6 i amb el que disposen l’article 37 i la disposició final 1 del D ecret legislatiu 17/1994, esmentat; vist l’informe del Consell G eneral de Serveis Socials i de la Comissió de G overn Local;
d’acord amb l’informe de la Comissió Jurídica
A ssessora; a proposta dels consellers de Benestar Social i de Justícia, en ús de les facultats que
m’atorga la normativa vigent i d’acord amb el
G overn,

4.4 El consell assessor i de seguiment es regirà, quant a la seva organització i funcions, pel
que disposa la legislació vigent en matèria d’òrgans col·legiats, en tot el que no preveu aquest
D ecret.
D ISPO SICIO NS A D D ICIO NA LS
—1 E l funcionament, la composició i les funcions dels consells assessors i de seguiment dels
serveis de centres ocupacionals per a persones
amb disminució i dels serveis de suport a la integració laboral es regirà pel que disposa la seva
normativa específica. No obstant, els serà d’aplicació el que disposa l’article 1.2.
—2 E n els serveis socials destinats a infants i
adolescents, els reglaments de règim intern de
cada establiment preveuran la manera de participar dels menors en concordança amb el respectiu projecte educatiu.
D ISPO SICIÓ

D E R O G ATÒ R IA

Es deroguen el Decret 48/1988, d’11 de febrer,
de regulació de la participació en els establiments de serveis socials, el D ecret 233/1989, de
12 de setembre, que el modifica, la disposició
addicional 5 del D ecret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis
socials, com també qualsevol altra disposició
d’igual o d’inferior rang que s’oposi al que preveu aquest D ecret.
D ISPO SICIO NS FINA LS
—1 E s faculta els consellers de Benestar Social i de Justícia per prendre les mesures necessàries per a l’aplicació i l’execució d’aquest Decret.
—2 El present Decret entrarà en vigor als tres
mesos de la seva publicació al D iari O ficial de
la G eneralitat de Catalunya.
Barcelona, 12 de maig de 1998
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
N Ú R IA D E G ISPE RT I C ATA LÀ
Consellera de Justícia
A NTO NI C O MA S I B A LD E LLO U
Conseller de Benestar Social
(98.117.010)

CO MISSIO NAT PE R A
U NIVE R SITATS I R E CE R CA
RESOLU CIÓ
de 29 d’abril de 1998, de convocatòria de concurs
públic per a la concessió d’ajuts a associacions
d’estudiants universitaris per a la realització d’activitats culturals i científiques.
La Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de
reforma universitària, reconeix als estudiants a
l’article 27.5 el dret a associar-se en l’àmbit
universitari.
E l Comissionat per a U niversitats i R ecerca,
dins aquest àmbit associatiu, ha considerat con-
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venient estimular l’associacionisme universitari
i les activitats culturals i científiques dels estudiants universitaris com a mesura que potenciï
el dinamisme de les universitats.
E n conseqüència, per tal d’instrumentalitzar
aquesta tasca de foment per mitjà de la concessió
d’ajuts econòmics que resultin procedents dins
les disponibilitats pressupostàries i vistes les consideracions anteriors;
D ’acord amb el que preveuen els articles 12
i 13 de la Llei 16/1997, de 24 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 1998 i l’O rdre d’1 d’octubre de 1997, del D epartament d’Economia i Finances, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions,
R E SO LC:
A rticle 1
E s convoca concurs públic per a la concessió
d’ajuts a les associacions d’estudiants universitaris de Catalunya per realitzar activitats de
caràcter cultural i científic durant l’any 1998.
La concessió dels ajuts esmentats es regirà per
les bases que consten a l’annex d’aquesta R esolució.
A rticle 2
El pagament dels ajuts per a la realització d’activitats culturals i científiques, fins a un import
global màxim de 4.000.000 de ptes., anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.11.481.01/6,
que preveu a aquest efecte el pressupost per al
1998.
A rticle 3
E s faculta el director general d’U niversitats
per resoldre aquesta convocatòria i també tots
aquells dubtes i incidències que es puguin produir en la seva execució.
D ISPO SICIO NS FINA LS
—1 A questa R esolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al D O G C.
—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden interposar, amb comunicació prèvia al Comissionat
per a U niversitats i R ecerca, recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa A dministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, de conformitat amb el que preveuen els
articles 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 58 de la Llei de 27 de desembre de 1956,
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 29 d’abril de 1998
J O A N A LBA IG É S I R IE R A
Comissionat
A NNE X
B ases
—1 Podran demanar els ajuts objecte d’aquesta convocatòria aquelles associacions d’estudiants universitaris de Catalunya que:
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a) E stiguin reconegudes mitjançant la inscripció a la D irecció G eneral de D ret i d’E ntitats Jurídiques del D epartament de Justícia de
la G eneralitat de Catalunya.
b) A creditin la seva vinculació amb alguna
universitat catalana i que les seves activitats
es desenvolupen preferentment en el si de la
comunitat universitària. La D irecció G eneral
d’Universitats podrà demanar a les universitats
catalanes informació en relació amb aquest
punt.
—2 E ls objectius d’aquests ajuts són, per ordre prioritari:
a) Fomentar les activitats de caire científic i
cultural, i les de formació i millorament de les
condicions d’estudi.
b) Fomentar els serveis d’ajut i informació als
estudiants en temes d’àmbit universitari.
c) Fomentar les activitats que relacionen els
estudiants amb el món del treball i el seu futur
professional.
d) Subvencionar l’assistència a congressos
científics i humanístics als estudiants membres
de l’associació, sempre que aquesta assistència
estigui directament relacionada amb els objectius de l’associació i, especialment, en els casos
en què el membres de l’associació hi estiguin
obligats com a representants en organitzacions
internacionals d’estudiants universitaris.
—3 No es podran sol·licitar ajuts per portar a
terme activitats que tinguin finalitat política, gremial o sindical, esportiva o lucrativa, o que tinguin com a objectiu viatges turístics o altres
activitats no relacionades directament amb l’objecte de la subvenció.
—4 A quests ajuts són incompatibles amb els
ajuts que puguin concedir altres organismes o
institucions pels mateixos conceptes.
—5 Les activitats que siguin subvencionades
segons aquesta convocatòria s’hauran de portar
a terme durant l’any 1998.
—6 La quantitat màxima de l’ajut concedit per
a una activitat concreta serà de 250.000 ptes.
—7 Les sol·licituds, dirigides al director general d’U niversitats mitjançant una instància, es
registraran al Comissionat per a U niversitats i
R ecerca (Via Laietana, 33, 6è 2a, 08003 Barcelona), i s’hi adjuntarà la documentació següent:
a) D ades d’identificació de l’associació i del
seu president o representant legal.
b) Certificació o acreditació de la inscripció
a la D irecció G eneral d’E ntitats Jurídiques i de
D ret de la G eneralitat de Catalunya.
c) Finalitats i àmbits de l’associació.
d) Estatuts, reglament, òrgans representatius,
quotes i nombre d’estudiants associats.
e) Programa d’activitats del present curs
acadèmic.
f) D ades del compte bancari a nom de l’associació on es farà el pagament de l’ajut, segons
model normalitzat lliurat per la Direcció General d’U niversitats.
g) En el cas d’associacions d’estudiants amb
representació als claustres, hauran de presentar una certificació o acreditació, expedida per
la universitat corresponent, on s’expressi que
s’han presentat a eleccions a representants dels
estudiants, i on constin clarament els resultats
obtinguts.
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—8 En el moment de presentar les sol·licituds,
les associacions d’estudiants hauran d’incloure
també un informe detallat sobre les despeses
previstes per a cadascuna de les activitats per a
les quals es demana l’ajut (justificació, interès,
objectius, abast de l’activitat, data de realització, pressupost previst d’ingressos i de despeses que comportarà l’activitat). La presentació
d’aquest document serà inexcusable i, a més,
l’avaluació que se’n faci serà un factor decisiu
de cara a la concessió o a la denegació de l’ajut.
En el cas que es concedeixi l’ajut, aquest informe
serà el document que s’emprarà com a guia a
l’hora de revisar els justificants de les despeses,
que hauran de presentar les associacions d’acord
amb el que preveu el punt 15 d’aquestes bases.
—9 La manca de la documentació requerida
en el punt anterior serà motiu de denegació de
l’ajut, sens perjudici del que estableix l’article
71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. E n
cas de dubte, la comissió avaluadora podrà demanar al responsable de l’associació una ampliació de la documentació.
—10 E l president de l’associació d’estudiants
serà la persona responsable davant la D irecció
G eneral d’U niversitats. Signarà la sol·licitud i
assumirà totes les responsabilitats de la destinació de l’ajut.
—11 E l termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta R esolució al D O G C.
—12 Per avaluar les sol·licituds i elevar les
propostes de resolució al director general d’Universitats, aquest nomenarà una comissió, formada per tres representants de la D irecció G eneral d’U niversitats i un de la Secretaria G eneral
de Joventut, i en la qual també hi hauran d’estar representades les universitats catalanes.
—13 Per a l’adjudicació dels ajuts, la Comissió avaluadora tindrà en compte l’objectiu de la
sol·licitud (d’acord amb la priorització que estableix la base 2), l’abast social de l’activitat per
la qual es sol·licita l’ajut i les finalitats de l’associació.
—14 L’adjudicació es farà per resolució del
director general d’U niversitats abans del dia 15
d’octubre de 1998 i serà publicada al D O G C.
Transcorregut aquest termini sense haver-se
resolt, les sol·licituds s’entendran denegades.
—15 E n tot cas, les associacions d’estudiants
estaran obligades a presentar els originals dels
justificants de les despeses abans del dia 13 de
novembre de 1998, dels quals se’n quedarà còpia autèntica la Direcció General d’Universitats
un cop segellat l’original on es farà constar l’òrgan que concedeix la subvenció, l’import de la
mateixa i el percentatge subvencionat. A quests
justificants hauran d’acreditar fefaentment que
les despeses s’han fet efectives per part de l’associació adjudicatària de l’ajut al llarg de l’any
1998; d’acord amb això, no serà suficient presentar factures de les quals no es pugui acreditar si
han estat pagades o no. A quests justificants
hauran d’acreditar despeses per un import global
igual, com a mínim, al de l’ajut concedit.
Per tal de fixar criteris per a la presentació de
justificants, es desestimaran concretament les
factures corresponents a despeses de material
fungible, pàrquings, autopistes, restaurants,
hotels, supermercats, viatges, així com totes
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D EPA RTA MENT
D E GOVERNA CIÓ
aquelles altres que s’allunyin dels objectius
d’aquesta convocatòria. A quest tipus de despeses només s’acceptaran en el cas que estiguin
clarament previstes en l’activitat (i en l’informe
econòmic que preveu el punt 8 d’aquestes bases) per a la qual s’ha demanat l’ajut, i que la
D irecció G eneral d’U niversitats les hagi aprovat explícitament.
E ls justificants i altra documentació relacionada amb la subvenció hauran de ser conservats
pel beneficiari durant 5 anys com a mínim.
—16 La D irecció G eneral d’U niversitats iniciarà la tramitació dels pagaments dels ajuts
atorgats un cop acomplert el que preveu el punt
anterior.
—17 L’incompliment, per part de l’associació
adjudicatària, de l’obligació que estableix la base
15 pot comportar la desestimació, per part de la
D irecció G eneral d’U niversitats, de qualsevol
futura sol·licitud de subvenció, sens perjudici de
les accions legals que aquesta pugui emprendre.
—18 Si de l’activitat subvencionada se’n deriva la publicació d’algun tipus de material o document, s’hi haurà de fer constar la col·laboració
del Comissionat per a Universitats i Recerca del
Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya.
—19 E ls beneficiaris tenen l’obligació de facilitar tota la informació que els sigui requerida pels òrgans de control de l’A dministració de
la G eneralitat.
(98.105.003)

*

E NTITAT A U TÒ NO MA D E JO CS
I A PO STE S D E LA G E NE R A LITAT
RESOLU CIÓ
de 29 d’abril de 1998, per la qual es determ inen
les característiques de la sèrie de bitllets de L oto
R àpid denom inada L oto A ventura.
L’article 4 de l’O rdre de 4 de març de 1987,
per la qual s’aprova el Reglament del joc de Loto
R àpid organitzat per l’E ntitat A utònoma de
Jocs i A postes de la G eneralitat de Catalunya,
estableix que, per Resolució del director general
de l’Entitat, es determinaran les característiques
de les sèries de Loto R àpid que s’emetin.
Per tal, doncs, de determinar les característiques de la sèrie de bitllets de Loto R àpid denominada Loto Aventura, i de conformitat amb
el Consell d’A dministració,

RESOLU CIÓ
de 29 d’abril de 1998, per la qual es determ inen
les característiques de la sèrie de bitllets de L oto
R àpid denom inada Caixer Instantani.
L’article 4 de l’O rdre de 4 de març de 1987,
per la qual s’aprova el R eglament del joc de
Loto R àpid organitzat per l’E ntitat A utònoma
de Jocs i A postes de la G eneralitat de Catalunya, estableix que per R esolució del director
general de l’E ntitat es determinaran les característiques de les sèries de Loto R àpid que
s’emetin.
Per tal, doncs, de determinar les característiques de la sèrie de bitllets de Loto R àpid denominada Caixer Instantani, i de conformitat
amb el Consell d’A dministració,

R E SO LC :
R E SO LC:
—1 E l nombre de bitllets que s’emetran de la
sèrie de Loto Ràpid denominada Loto Aventura
serà d’1.000.000 (un milió).
—2 La unitat bàsica d’embalatge dels bitllets
d’aquesta sèrie serà de 200 bitllets (1 llibret).
—3 E l preu de venda al públic dels bitllets
d’aquesta sèrie serà de 100 (cent) pessetes.
—4 E l sistema per descobrir els premis presortejats serà rascar l’àrea de joc que es troba
en el bitllet.
—5 E ls bitllets guanyadors seran aquells
en què en l’àrea de joc apareguin tres símbols
iguals.
—6 El valor del premi serà l’indicat en la taula
de premis que figura en la part dreta del bitllet.
—7 E l volum de premis d’aquesta sèrie serà
de 55.000.000 (cinquanta-cinc milions) de pessetes i el percentatge programat és del 55%
sobre el preu de venda total. L’estructura de
premis per cada 1.250 llibrets (1 bloc) és la següent:
Valor dels premis en pessetes: 100. Nombre
de premis per bloc: 12.500.
Valor dels premis en pessetes: 200. Nombre
de premis per bloc: 32.500.
Valor dels premis en pessetes: 500. Nombre
de premis per bloc: 3.750.
Valor dels premis en pessetes: 1.000. Nombre
de premis per bloc: 1.250.
Valor dels premis en pessetes: 2.000. Nombre
de premis per bloc: 1.250.
Valor dels premis en pessetes: 25.000. Nombre de premis per bloc: 5.
Valor dels premis en pessetes: 250.000. Nombre de premis per bloc: 1.
—8 La distribució de bitllets d’aquesta sèrie
començarà a partir del dia 18 de maig de 1998.
Barcelona, 29 d’abril de 1998
X AVIE R C IVIT I F O NS
D irector general
(98.119.054)

—1 E l nombre de bitllets que s’emetran de la
sèrie de Loto Ràpid denominada Caixer Instantani serà d’1.000.000 (un milió).
—2 La unitat bàsica d’embalatge dels bitllets
d’aquesta sèrie serà de 200 bitllets (1 llibret).
—3 E l preu de venda al públic dels bitllets
d’aquesta sèrie serà de 100 (cent) pessetes.
—4 E l sistema per descobrir els premis presortejats consistirà a rascar les cinc caselles de
l’àrea de joc que tenen el símbol d’un dòlar i
també la casella sota la menció “Número personal”.
—5 E ls bitllets guanyadors seran aquells en
què el número que aparegui sota la menció
“Número personal” coincideixi amb un o diversos dels que apareguin sota les cinc caselles rascades. E n aquesta sèrie hi pot haver fins a 5
premis en un mateix bitllet.
—6 E l valor del premi serà respectivament
l’indicat sota cadascun dels números corresponents a les cinc caselles rascades que hagin coincidit amb el número que apareix sota la casella
amb la menció “Número personal”.
—7 E l volum de premis d’aquesta sèrie serà
de 60.000.000 (seixanta milions) de pessetes i el
percentatge programat és del 60% sobre el preu
de venda total. L’estructura de premis per cada
2.500 llibrets (1 bloc) és la següent:
Valor de premis en pessetes: 100 Nombre de
premis per bloc: 40.000
Valor de premis en pessetes: 200 Nombre de
premis per bloc: 32.500
Valor de premis en pessetes: 100+100+100+100
Nombre de premis per bloc: 2.500
Valor de premis en pessetes: 400 Nombre de
premis per bloc: 5.000
Valor de premis en pessetes: 400+400+200
Nombre de premis per bloc: 1.250
Valor de premis en pessetes: 1.000 Nombre
de premis per bloc: 2.500
Valor de premis en pessetes: 1.000+1.000
+1.000+1.000+1.000 Nombre de premis per bloc:
1.250
Valor de premis en pessetes: 2.000+2.000+1.000
Nombre de premis per bloc: 1.250
Valor de premis en pessetes: 10.000 Nombre
de premis per bloc: 5
Valor de premis en pessetes: 100.000 Nombre
de premis per bloc: 2

