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RESOLUCIÓ SOBRE LA LLEI ÒMNIBUS
Comitè Executiu – Barcelona, 18 de juny de 2011
El passat 3 de juny, el Govern de la Generalitat va presentar l’avantprojecte de Llei de
simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat
econòmica. La nova norma, que en un inici s’havia de tramitar amb els terminis
d’urgència, conté canvis substancials en una part significativa del sistema legislatiu del
nostre país que pretenen ser aprovats de manera simultània.
En primer lloc, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) volem
mostrar la nostra preocupació pel procediment escollit per aprovar les modificacions i
canvis que incorpora l’avantprojecte de llei. Creiem que algunes de les disposicions
previstes són prou importants com per englobar-les en una norma tan àmplia i
complexa, el procés de la qual empobreix el debat parlamentari i afecta la seva qualitat
democràtica.
D’altra banda, l’avantprojecte afecta qüestions importants de les polítiques de joventut
amb implicacions directes sobre les entitats i, el que és més important, sobre la vida de
les persones joves. En aquest sentit, hem observat amb preocupació com s’eliminen
diverses disposicions de la Llei d’Habitatge o com es modifiquen aspectes importants
de l’execució de la Llei de Polítiques de Joventut. Cal recordar que aquestes normes
van ser fruit de llargs processos de negociació i concertació social en els quals el CNJC
va participar-hi activament.
És per això, que el CNJC vol manifestar:
-

Que qualsevol canvi substancial en la legislació vigent s’ha de fer amb el temps,
la reflexió i la participació social necessàries per garantir-ne el consens i la
qualitat de la nova norma.

-

Que les modificacions introduïdes per l’avantprojecte afecten aspectes
substancials que el CNJC, i la resta de la societat civil, ha subscrit a través de la
signatura d’acords com el Pacte Nacional per l’Habitatge o el Pla Nacional de
Polítiques de Joventut 2010-2020.

Així, doncs, el CNJC es compromet:
-

A presentar les al·legacions corresponents en aquelles disposicions que afectin
substancialment allò que el CNJC va signar i donar suport o que estigui previst
en el posicionament del mateix, expressat a les diferents resolucions aprovades
per assemblea.
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