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DECRET

tic.

de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la 

persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques 

del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic, n’ha d’aprovar els 

Democràtic al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’acord 

Secretaria, el funcionament de la Junta, la convocatòria i l’ordre del dia, els debats 

cia, les funcions de la Presidència, la Direcció, el Consell Assessor i el Consell de 

El capítol III, Recursos humans, econòmics i materials, determina el règim del 

Per tot l’anterior, a proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord 

DECRETO:
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret i els Estatuts que s’hi aproven entren en vigor l’endemà de la seva 
publicació al 

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

ANNEX

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1

Article 2
Adscripció

El Memorial Democràtic resta adscrit al Departament competent en matèria 

Article 4

lana, pels aquests Estatuts, les altres normes i reglaments d’organització interna i 
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Article 5

De conformitat amb l’article 2 de la seva Llei de creació, el Memorial Democràtic 

cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica, amb 

Article 6

de la Llei de creació de l’entitat i aquelles altres que li corresponguin d’acord amb 

del Departament al qual és adscrit i, en el règim d’encàrrec de gestió d’aplicació 

concertar crèdits, establir i formalitzar contractes, convenis, pactes i condicions 

les accions que li corresponen com a Administració d’acord amb la normativa 

CAPÍTOL II

Article 7
Òrgans
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Article 8

acords que consideri escaients pel bon funcionament i assoliment de les funcions 

tents en matèria de memòria democràtica, d’història i pensament contemporani, 

a obtenir la informació i documentació amb l’antelació establerta en aquests Esta

directament qualsevol informació, dades i documentació relatives a les funcions 
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rial Democràtic el nomenament dels membres del Consell Assessor i del Consell 

altres normes d’organització interna, inclosos els reglaments de funcionament de 

Article 11
Secretaria

o presidenta, conservar els llibres d’actes, i realitzar les tasques d’assessorament 

Article 12

Estatuts i, en tot el que no hi estigui previst, es regirà per les disposicions relatives als 

convocatòria, que serà una hora després de la primera, quan no hi hagi quòrum 



licituds dels seus membres, assegurant el compliment de les lleis i la regularitat de 

convocatòria de la sessió, per a una hora després, en el cas que per a la primera 

la documentació necessària per a deliberar i adoptar els acords, hagi estat lliurada 

en un termini no superior als tres dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud de 

Article 14

pon donar i retirar la paraula garantint la participació dels membres de la Junta en 
igualtat de condicions i amb respecte als principis de participació, col·laboració i 

suspendre i, si és el cas, concloure qualsevol debat quan entengui que un assumpte 



Article 15

el sentit del vot, els motius en els quals es fonamenta i, si s’escau, la transcripció 

Article 16
La Presidència i la Vicepresidència

Article 17
Funcions de la Presidència

a la constitució i l’adopció d’acords, el president o presidenta podrà adoptar acords 
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Article 18
La Direcció

cada lloc de treball, proposant la plantilla i la relació de llocs de treball per la seva 

censos, retribucions, recompenses, sancions i acomiadaments del personal, segons 

tecnològiques adients, i també per la conservació i el manteniment dels centres, 

o quan aquesta representació no sigui assumida directament per la Presidència o 

de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de 
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membres, nomenats pel conseller o consellera del Departament d’Interior, Relacions 

equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat de gènere, previstos a l’article 



Article 21

La composició i posterior renovació de les persones membres dels diferents òrgans 
regulats en aquest capítol II respondrà a criteris de participació paritària de dones 

CAPÍTOL III

Article 22
Personal

de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i mesures d’acció positiva en les re
lacions laborals, publicitat, mèrit i capacitat, d’acord amb les bases aprovades pel 

el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 

l’Acord del personal funcionari i al Conveni del personal laboral de l’Administració 
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en el seu pressupost general per tal de valorar el seu impacte en la consecució de la 

Article 24
Patrimoni

Article 25
Contractació

*


