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El Govern reorganitza el mapa de centres de justícia 
juvenil per racionalitzar la despesa i ajustar-la a la 
necessitat de places actual 
 

• El Consell Executiu aprova la reducció de la capacitat dels centres 
els Til·lers i Montilivi, que s’ajustaran a la demanda actual 
 

• La mesura respon a la reducció de població atesa els darrers anys, 
l’estat de les infraestructures i la necessitat de donar un nou 
impuls als programes per prevenir la reincidència delictiva. 
Suposarà un estalvi anual superior als 5 milions d’euros 

 
 
El Govern convertirà els actuals centres educatius de justícia juvenil Montilivi 
(Girona) i Til·lers (Mollet del Vallès) en equipaments de menor capacitat amb 
l’objecitu d’ajustar-los a les necessitats actuals i racionalitzar-ne la despesa. El 
primer estarà destinat a menors amb mesures d’internament en règim obert o 
semiobert i, el segon, a la unitat terapèutica per a nois amb problemes de 
drogodependències o salut mental. La mesura respon a la reducció de la 
població atesa els darrers anys, l’estat de les infraestructures dels centres, la 
necessitat de racinalitzar la despesa i de donar un nou impuls als programes 
de medi obert i de mediació per prevenir la reicndiència delictiva. 
 
Entre 2008 i 2011 s’ha reduït un 7% (uns 200 casos anuals) el nombre de 
menors atesos cada any pels serveis de justícia juvenil i en programes 
d’assessorament tècnic, mediació, execució de mesures de medi obert o 
mesures d’internament. També ha baixat el nombre d’expedients que la 
fiscalia ha obert a menors i, en consequència, les mesures dictades pels 
jutjats de menors a catalunya. Per últim, en aquest mateix període s’han reduit 
un 8,7% els menors que passen anualment pels centres educatius.  
 
D’altra banda, els centres Montilivi i Els Til·lers presentaven deficiències que 
requeririen inversions urgents. En el cas del Til·lers, les dependències van ser 
aixecades els anys 50, a excepció de la Unitat Terapèutica que es mantindrà 
operativa i que es troba en un edifici construït el 2001. Pel que fa al centre de 
Montilivi, no caldrà actualitzar els sistemes de seguretat interior que es feien 
inevitables amb el manteniment de les seves funcions actuals, ja que amb la 
seva conversió en centre obert els menors (amb règim obert i semiobert) faran 
la major part de les activitats fora del centre.  
 
Aquests factors, junatment amb l’actual conjuntura econòmica i 
pressupostària, obliguen a reduir la despesa amb una nova organització del 
mapa de centres que permeti concentrar les places d’internament que es 
necessiten realment en un nombre menor d’equipaments. Es calcula que la 
reorganització suposarà un estalvi anual superior als 5 milions d’euros, gràcies 
a la reducció dels contractes de substitucions (els centres de més capacitat 
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estaran dotats de més personal), la dels contractes de seguretat i 
manteniment i de les inversions que caldria fer als dos equipaments si 
haguessin de conservar la capacitat actual. 
 
Per últim, aquestes mesures permetran impulsar programes de medi obert i de 
mediació per prevenir la reincidència. I és que es destinaran als equips 
d’aquests programes la part de la plantilla dels Til·lers i Montilivi que no sigui 
absorvida pels centres educatius de justícia juvenil que augmenten el nombre 
de places. L’objectiu és que els tècnics de medi obert puguin treballar amb 
una ràtio més reduïda de casos més que permeti una intervenció educativa 
més intensiva, especialment en aquells menors i joves que compleixen 
mesures de llibertat vigilada i presenten un risc alt de reincidència, o en 
aquells que ja han reincidit. 
 
 
La nova organització del mapa de centres 
 
El nou mapa comptarà amb més de 300 places al conjunt del sistema. 
Passarà de 5 a 3 centres de gran capacitat: CE Can Llupià, CE l’Alzina i CE El 
Segre. El primer, comptarà amb una unitat diferenciada per a noies internades 
–una mitjana diària de 16 menors– que abans estava ubicada al CE Els 
Til·lers. A banda d’aquests centres, el sistema comptarà amb el CE Oriol 
Badia, la Residència Folch i Torres, la Unitat Terapèutica dels Til·lers, un pis 
d’inserció a Barcelona, i la Unitat Oberta de Girona, que farà prescindible el 
pis d’inserció ubicat a la ciutat. 
  
 
 
CENTRE 
 

CAPACITAT  
(places) 

CE Can Llupià 120 
CE L’Alzina 87 
CE El Segre 45 
CE Oriol Badia 14 
Residència Folch i Torres 12 
Unitat Terapèutica Els Til·lers 12 
Unitat Oberta de Girona 12 
Pis d’inserció de Barcelona 5 
TOTAL  307 
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El Govern porta al Consell de Garanties Estatutàries 
dues ordres estatals de subvencions en matèria de 
serveis socials 
 

• Demana dictàmens previs a un conflicte de competència per 
l’Ordre que regula la concessió de subvencions provinents del 
0,7% de l’IRPF i per l’Ordre que estableix les bases de la concessió 
d’ajuts de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials 
 

• Dues sentències del Tribunal Suprem ja han donat la raó a la 
Generalitat, reconeixent la competència en les subvencions 
provinents de l’assignació del 0,7% i estimant el recurs de 
cassació del Govern contra l’Ordre que regula els ajuts de la 
Secretaria d’Estat de Serveis Socials 
 
 

El Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries 
(CGE) dos dictàmens previs a la presentació d’un conflicte positiu de 
competència per dues ordres estatals que regulen la concessió de 
subvencions a entitats socials. 
 
D’una banda, el Consell Executiu porta al Consell de Garanties Estatutàries 
l'Ordre estatal que estableix les bases reguladores i convoca la concessió de 
subvencions per a programes de cooperació i voluntariat socials a càrrec de 
l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF), el conegut 0,7%. D’altra banda, el Govern també demana dictamen 
sobre l’Ordre que estableix les bases de la concessió de subvencions de la 
Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat. El Consell de 
Garanties Estatutàries disposa d’un mes per emetre els dictàmens.  
  
Tal com estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat té competència exclusiva en matèria relativa als serveis socials. 
Obviant aquesta circumstància, el Govern de l’Estat estableix que el Ministeri 
realitzi de manera centralitzada la convocatòria, la gestió i la concessió de les 
subvencions, impedint l’actuació de les comunitats en els projectes a realitzar 
al seu territori. 
 
El Tribunal Suprem ja va donar la raó a la Generalitat el mes de juliol passat, 
en estimar el recurs de cassació contra l’Ordre que estableix les bases de la 
concessió de subvencions de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials, 
Famílies i Discapacitat. Aquesta sentència favorable se suma a la que ja va 
dictar el mateix òrgan judicial reconeixent la competència del Govern en la 
tramitació, resolució i pagament de les subvencions provinents de l’assignació 
del 0,7% de l’IRPF. 
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El Govern autoritza Televisió de Catalunya a absorbir 
la seva filial TVC Edicions i Publicacions 
 

• Respon al pla de racionalització i simplificació de l’estructura del 
sector públic, que preveia reduir de 6 a 3 el nombre d’empreses de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

 
 
El Govern ha autoritzat avui modificar l’estructura de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per tal que Televisió de Catalunya absorbeixi 
la seva filial TVC Edicions i Publicacions amb l’objectiu de simplificar 
l’estructura del grup, optimitzar-ne la gestió i millorar-ne l’eficiència.  
 
TVC Edicions i Publicacions es va constituir el 3 de setembre de 1987. Fins 
ara ha actuat com a editora i distribuïdora de fonogrames, llibres i continguts 
audiovisuals, a partir dels continguts propis o d’altres empreses del grup 
empresarial de la Corporació. 
 
En línia amb el triple objectiu d’austeritat, aprimament i agilitat, el 14 de juny 
passat el Consell de Govern de la CCMA va aprovar iniciar el procés de fusió 
per absorció. Avui el Govern ha autoritzat modificar l’estructura de la CCMA 
per tirar endavant la fusió de la filial, que queda extingida. També ha aprovat 
el canvi dels estatuts de Televisió de Catalunya, que inclouran en el seu 
objecte social el de la societat absorbida. El patrimoni de la filial absorbida 
passarà a Televisió de Catalunya, que subrogarà tots els drets i obligacions de 
la filial. 
 
La mesura s’emmarca en el Pla de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic adoptat pel Govern de la Generalitat l’1 de juny de 2010, que 
preveia reduir de 6 a 3 el nombre d’empreses de la CCMA per tal d’optimitzar-
ne i racionalitzar-ne els recursos. De fet, en la reunió del 24 de maig de 2011, 
el Consell Executiu ja va aprovar l’absorció de les filials Activa Multimèdia 
Digital i CCRTV Interactiva per part de Televisió de Catalunya.  
 
L’acord d’avui permet millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’empresa i garanteix el 
manteniment del nivell de qualitat i competitivitat del servei públic de televisió. 


