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El Govern impulsa l’homogeneïtzació territorial dels
peatges amb una baixada de tarifes a la C-32 al Garraf
i al Maresme
 La Generalitat aplicarà a partir de l’1 de gener vinent els nous

preus i al llarg del 2014 s’implantarà el sistema de peatge tancat
 Els descomptes oscil·len entre el 10% i el 30% i poden arribar al
80% quan s’implanti el nou model de pagament segons recorregut
 Es preveuen actuacions de millora a la C-32 i a la C-33 per valor
d’uns 100 milions d’euros fins al 2017
El Govern ha donat avui el vistiplau al nou pla d’homogeneïtzació a les vies de
peatge de la xarxa de la Generalitat, que s’iniciarà amb un descens de les
tarifes a la C-32 al Garraf i al Maresme i inclourà la implantació del sistema de
peatge tancat. Així mateix, hi haurà un programa d’actuacions vinculat al nou
pla de millora en aquesta autopista i en la C-33 al Vallès Oriental
(concessionades per Invicat i Aucat), per valor de 100 milions d’euros fins al
2017.
Els principals objectius del pla que ara s’impulsa són:
 Equiparar territorialment el preu per quilòmetre de via de peatge
 Establir el pagament segons el recorregut real de l’usuari (sistema de
peatge tancat)
 Executar obres de millora de la seguretat i de la capacitat en aquestes
vies, amb el benefici addicional de contribuir a la recuperació del sector
de l’obra pública i l’enginyeria
 Revertir part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat en
les polítiques de transport públic
Major equitat territorial
El pla pretén equiparar territorialment el preu per quilòmetre de peatge i
s’afegeix als descomptes que es van començar a aplicar l’any passat a partir
del comportament dels usuaris (recurrència, ús de vehicle ecològic o de
vehicle amb alta ocupació). Així, el Govern dóna un pas més i impulsa
l’homogeneïtzació territorial dels peatges, que s’inicia amb nous descomptes a
la C-32 al Garraf i al Maresme que entraran en vigor l’1 de gener vinent.
Paral·lelament, el nou pla inclou la implantació del sistema de peatge tancat
en determinats trams, amb la finalitat que l’usuari pagui pel recorregut real que
fa; una mesura que, com l’anterior, pretén una major equitat territorial. Les
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noves bonificacions s’aplicaran a partir de l’1 de gener vinent i el sistema de
peatge tancat es desplegarà al llarg de 2014.
 C-32 Garraf



Reducció del 30% del peatge al tram Castelldefels – Sitges
(barrera de Vallcarca), per tal d’equiparar els preus per quilòmetre
en trams de túnel similars



Reducció del 26,5% del peatge al tram Sitges – el Vendrell, amb
l’objectiu d’equiparar els preus per quilòmetre en trams en superfície
similars



Implantació del sistema de peatge tancat entre Sitges i el Vendrell

 C-32 Maresme


Reducció del 10% del peatge del Maresme Sud, entre Montgat i
Mataró (homogeneïtzació amb peatge del Maresme nord, entre
Mataró i Palafolls)



Al tram Mataró – Palafolls (Maresme Nord), l’autopista funcionarà
amb un sistema de peatge tancat

Les reduccions del 10%, 26,5% i 30% del peatge s’aplicaran als vehicles
lleugers, de dilluns a divendres laborables. En el cas del sistema de peatge
tancat, la tarifa no està subjecta al tipus de vehicle o dia d’utilització. En tots
els casos, cal que l’usuari disposi d’un sistema de pagament dinàmic (teletac).
Com a novetat, el Govern ha arribat a un acord amb les concessionàries per
tal que l’adquisició d’aquest teletac sigui gratuïta per als usuaris habituals i
independentment del lloc de residència.
Addicionalment a aquests descomptes, continuaran vigents les bonificacions
per recurrència, vehicle ecològic o vehicle amb alta ocupació. D’altra banda,
cal indicar que es mantindran els recorreguts interns gratuïts actuals.
100 milions d’euros d’inversió
El nou pla comprèn també un programa d’inversions fins al 2017 per valor de
100 milions d’euros, que, a més de la C-32, abasta la C-33 al Vallès Oriental.
Els treballs previstos inclouen millores en la connectivitat, la seguretat i la
capacitat d’aquestes vies. Les actuacions són:
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 C-32 Maresme


Nova carretera Blanes – Lloret de Mar
(65 milions d’euros)



Millora de la connectivitat a Mataró i millores en la seguretat viària i
la capacitat de l’autopista (10 milions d’euros)



Variant de Valldegata, Arenys de Mar (5,3 milions d’euros)



Reducció impacte acústic a Montgat, Masnou i Calella (300.000
euros)

i connexió amb la C-32

 C-32 Garraf



Millora de l’enllaç de Sitges Centre (5,5 milions d’euros)



Millores a la calçada a Gavà (2,9 milions d’euros)



Instal·lació de pantalles per reduir l’impacte acústic a Castelldefels i
millores seguretat viària C-31 (1,5 milions d’euros)

 C-33 Vallès Oriental



Nou ramal de connexió entre la C-33 i la C-17 en sentit Granollers
(Mollet del Vallès), amb una inversió prevista de 3,5 milions d’euros

Cànon anual per al transport públic
En el marc d’aquest pla, també cal remarcar l’establiment d’un cànon anual a
les concessionàries que es destinarà al manteniment i millora del sistema de
transport públic. En aquest sentit, es preveu que aquest cànon serà d’entre 1 i
3 milions d’euros anuals. D’aquesta manera, el Govern vol revertir part dels
beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat a les polítiques de
transport públic.
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El Govern acorda garantir a tots els ciutadans els
medicaments
de
dispensació
hospitalària
i
ambulatòria
 El Servei Català de Salut arbitrarà els mecanismes per evitar que
cap ciutadà es quedi sense la seva medicació per qüestions
econòmiques tot i la normativa de l’Estat de modificar les
condicions de finançament d’alguns medicaments
 Malgrat la petició de l’executiu català d’ajornar la mesura, la
resolució de l’Estat ha entrat en vigor avui
El Govern ha aprovat aquest matí un acord pel qual s’encarrega al Servei
Català de la Salut que estableixi els mecanismes necessaris per garantir
l’accés de tots els ciutadans als medicaments de dispensació hospitalària i
ambulatòria, mentre no es dugui a terme una revisió dels criteris vigents
d’accessibilitat als esmentats medicaments.
Avui entra en vigor la Resolució, del 10 de setembre de 2013, de la Dirección
General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud i Farmacia,
del Ministeri de Sanitat, que modifica les condicions de finançament públic de
diferents medicaments, fins ara gratuïts, que es dispensen en els serveis de
farmàcia dels hospitals als pacients no hospitalitzats.
El Departament de Salut va demanar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat l’ajornament de la mesura i una revisió a fons de tots els criteris i
condicions de finançament de medicaments. Les raons per demanar aquest
ajornament de la mesura són poder garantir la seva idoneïtat, que no es
generin dificultats d’accés a alguns medicaments i que cap recurs addicional
per cofinançar les prestacions sanitàries públiques pugui comportar una
barrera per accedir-hi.
Cal recordar que els criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
estableixen que cap tipus de recurs addicional per cofinançar les prestacions
sanitàries públiques ha de comportar una barrera per accedir-hi, especialment
en el cas del nostre país, amb un model de Sistema Nacional de Salut finançat
mitjançant els impostos generals i de forma progressiva.

Així, el Govern garanteix l’equitat en l’accés als medicaments per part de tots
els pacients afectats per la mesura.
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El Govern regula el règim sancionador en matèria
d’infància i adolescència i introdueix la possibilitat de
substituir determinades infraccions per mesures
educatives i socials
 El decret també regula les infraccions dels mitjans de comunicació
social no sotmesos a la legislació de la comunicació audiovisual
catalana, que seran objecte de sanció si fan difusió d’algunes
dades d’infants o adolescents prohibides per la llei
El Govern ha aprovat avui el decret de règim sancionador en matèria
d’infància i adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. Aquest decret desplega el títol VI de la Llei 14/2010,
de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, que
fa referència a les infraccions i les sancions, i al mateix temps agrupa en un
únic text normatiu la regulació d’aquesta matèria.
El text aprovat avui pel Govern atorga a la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA) la facultat d’incoar i resoldre els
procediments sancionadors reconeguts a la Llei 14/2010. Així mateix, l’Institut
Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) serà l’òrgan administratiu competent
per incoar i resoldre procediments sancionadors quan l’incompliment es
produeixi en l’àmbit de les adopcions, dels acolliments en família aliena, dels
acolliments en unitat convivencial d’acció educativa i de l’acolliment
preadoptiu. En el cas que els fets que puguin ser constitutius d’una infracció
estiguin previstos en una altra norma sectorial, els òrgans competents seran
els previstos en aquesta norma.
Les infraccions que estableix la Llei 14/2010 estan classificades per
infraccions lleus, greus i molt greus. El valor de les sancions està establert en
funció d’aquesta escala. D’aquesta manera, les infraccions lleus poden ser
sancionades amb una multa de fins a 3.000 euros, les greus amb una multa
de fins a 90.000 euros i les molt greus amb multes de fins a 600.000 euros.
Amb la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa, el Govern va introduir unes esmenes que permeten la
possibilitat de substituir determinades infraccions per mesures educatives i
socials. El decret aprovat avui estableix que les sancions que es podran
commutar hauran de tenir un import màxim de 150.000 euros, hauran de tenir
una justificació especial i s’aplicaran amb caràcter excepcional. Les mesures
educatives són les següents i se’n pot imposar una o una combinació:
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 Participar en programes d’activitats formatives sobre els drets i els
deures dels infants i adolescents, organitzades per alguna
administració o pel tercer sector.
 Participar en activitats organitzades del tercer sector de l’àmbit de la
infància i l’adolescència.
 Participar en programes que tinguin per objectiu donar suport i
col·laborar en activitats dels centres de protecció d’infants i
adolescents.
Mitjans de comunicació social o publicitat
El decret també regula les infraccions dels mitjans de comunicació social no
sotmesos a la legislació de la comunicació audiovisual catalana. Així, podran
ser sancionats si incorren en alguna d’aquestes infraccions, previstes a
l’article 158 de la Llei 14/2010:
 Difondre el nom o la imatge o les dades referents a infants o
adolescents de manera que es permeti la seva identificació quan les
persones menors siguin víctimes, testimonis o inculpats en causes
criminals, excepció feta que l'infant o adolescent sigui víctima d'un
homicidi o assassinat.
 Divulgar qualsevol fet relatiu a la vida privada de l'infant o adolescent
que n'afecti la reputació, el bon nom o la dignitat.
 Divulgar les dades referents als infants i adolescents declarats en
situació de desemparament, acollits o adoptats.
El text també estableix que l’exposició de material pornogràfic només pot ferse en espais tancats on els infants i adolescents hi tinguin l'accés prohibit i no
poden incorporar-se de reclam a l'entrada ni en llocs visibles des dels espais
oberts al públic.
I pel que fa a la publicitat, el decret fixa que els mitjans de comunicació social
que tenen difusió a Catalunya no podran adreçar als infants i adolescents
publicitat amb contingut sexista, que degradi la imatge de les dones, infants o
adolescents, ni que associï la seva imatge a comportaments estereotipats que
vulneren els fonaments del nostre ordenament. Així mateix, en la publicitat de
les joguines, el text estableix que no s'ha d'induir a errada sobre les seves
característiques, ni sobre la seva seguretat, ni sobre la capacitat i aptituds de
l'infant o adolescent, necessàries per fer servir la joguina sense fer-se mal o
fer-ne a altres persones, i s’estableix en 50 euros la quantia a partir de la qual
cal especificar que el preu dels productes anunciats és superior.
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El Govern autoritza la subhasta de quatre edificis per
un preu total de sortida de 87 milions d’euros
 Els quatre immobles a la venda són a Barcelona i en el cas dels
pisos ocupats els adjudicataris estaran obligats a un contracte
d’arrendament de tres anys
El Govern ha autoritzat la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya a convocar la subhasta pública de venda dels immobles
situats a la Rambla de Catalunya, 19-21, al carrer Casp, 24-26, a
l’Avinguda Diagonal, 523-525, i al Passeig Pujades, 11-13, de Barcelona.
També ha donat el vistiplau a liquidar anticipadament els censos
emfitèutics que graven els immobles, un cop s’hagin venut. La subhasta
pública es convocarà en els propers dies i el preu total de sortida és de
87.075.731 euros.
Superfície
construïda –
Adreça

Preu en 1a subhasta

Preu en 2a subhasta

segons registre
de la propietat-

Quota màxima
cens a redimir (1)

(en m2)
Lot 1

Rambla de Catalunya,
19-21

29.008.616,00 €

23.206.892’80 €

8.161,82

6.300.000 €

Lot 2

Casp, 24-26

23.480.217’64 €

18.784.174’11 €

7.484,84

5.200.000 €

Lot 3

Diagonal, 523-525

20.525.197’73 €

16.420.158’18 €

6.922,65

No gravat amb
cens

Lot 4

Pujades, 11-13

14.061.700,00 €

11.249.360,00 €

4.252,00

3.500.000 €

En relació als edificis dels lots 1, 2 i 3, els adjudicataris estaran obligats a
formalitzar un contracte d’arrendament amb la Generalitat de Catalunya per un
període màxim de 3 anys. L’edifici del lot 4 es vendrà desocupat.
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Altres acords de Govern
El Govern aprova el currículum del títol de producció agroecològica
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle
formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. Aquest títol està
desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la
formació professional, i correspon a la família professional agrària.
El currículum estableix quina és la competència general d’aquest títol, que
consisteix a obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques agrícoles
i ramaderes, i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi, així com la fertilitat
del sòl, en condicions de qualitat. Tot això, amb l’aplicació de la reglamentació
de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i
de protecció ambiental.
En relació amb els continguts, incorpora les tècniques agroecològiques, la
traçabilitat i l'absència de partícules tòxiques, la funcionalitat dels aliments, el
control i automatització de magatzems, la mecanització de la producció i dels
controls de qualitat, la implantació de sistemes electrònics d'intercanvi de
dades i disseny de pàgines web. Amb això, dóna resposta a les necessitats
del sector, que atès l'augment de la superfície de producció agrícola i
ramadera ecològica, demana un perfil professional cada vegada més
qualificat.
En total, el currículum assenyala 2.000 hores de formació distribuïdes en dos
cursos acadèmics, incloent-hi 383 hores de pràctiques en empresa. El cicle
també introduirà la llengua anglesa amb la finalitat de normalitzar-la en aquest
àmbit laboral.
El Govern interposa un requeriment previ d’incompetència contra la
convocatòria de beques de l’Estat i reclama novament el traspàs a la
Generalitat
El Govern de la Generalitat ha interposat un requeriment previ
d’incompetència davant del Govern espanyol contra diversos preceptes del
reial decret que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i la quantia
de les beques 2013-2014, així com contra la resolució de convocatòria
d’enguany. El Govern considera que aquests preceptes afecten les
competències de la Generalitat en matèria de beques i ajuts a l’estudi
universitari i no universitari.
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Cal recordar que les beques encara estan pendents de transferència a la
Generalitat tal com va indicar la sentència del Tribunal Constitucional
188/2001, de 20 de setembre. Malgrat que s’ha reconegut la necessària
territorialització de la dotació econòmica que l’Estat destina a aquestes
beques i ajuts, el govern espanyol segueix fent la convocatòria centralitzada i
la Generalitat només pot gestionar les beques a Catalunya en els termes que
fixa el Ministeri.
En la convocatòria d’enguany, a més, el Reial Decret regula un nou
component variable de les beques respecte del qual es reserven funcions de
gestió al Ministeri. També obliga les Comunitats Autònomes a aportar la
diferència entre l’import de la beca de matrícula i el cost efectiu de les
matrícules en el cas dels ensenyaments a les universitats públiques.
El Govern dóna suport a la candidatura de Barcelona com a Capital
Europea del Voluntariat 2014
El Consell Executiu ha acordat avui donar suport a la candidatura de
Barcelona a la Capitalitat Europea del Voluntariat 2014, convocada pel Centre
Europeu del Voluntariat (CEV). La gran tradició de voluntariat de Barcelona i la
seva vitalitat associativa la fan mereixedora d’optar a un reconeixement que
posi en relleu i faci visible la gran capacitat de la capital de Catalunya per
seguir impulsant el voluntariat com a motor de la comunitat i de la vida de la
ciutat en tots els seus àmbits i, alhora, liderant les seves actuacions i
reflexions a nivell europeu.
L’objectiu de la capitalitat és promoure el voluntariat en l’àmbit local per mitjà
del reconeixement a aquells municipis que donin suport i mantinguin una
estreta col·laboració amb entitats i organitzacions de persones voluntàries o
que promoguin l’altruisme, tal i com assenyalen les recomanacions de
l’Agenda de Polítiques sobre Voluntariat a Europa (PAVE). El municipi escollit,
que pot ser de qualsevol dimensió, serà aquell que demostri millor la
implementació de les recomanacions PAVE, amb especial èmfasi en la
capacitat demostrada a l’hora de promoure i facilitar la mobilitat de persones
voluntàries entre països.
El 3 d’octubre, coincidint amb la Conferència anual del Centre Europeu del
Voluntariat que se celebrarà a Sarajevo, es donarà a conèixer la llista
definitiva dels ajuntaments candidats. El veredicte s’anunciarà el 5 de
desembre amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat.

Acords de Govern . 01.10.2013
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern prorroga la seva col·laboració amb el Consell General del
Poder Judicial per a la formació de jutges i magistrats iberoamericans
L’Executiu ha aprovat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre el
Consell General del Poder Judicial, l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia, i el Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada, per a la formació de jutges i magistrats
iberoamericans.
Amb la subscripció d’aquest Conveni, el Departament de Justícia, a través del
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, impulsarà l’organització,
per part del Consell General del Poder Judicial, d’un curs de formació judicial
especialitzada en dret mercantil, que s’impartirà abans de finalitzar l’any.
Aquest curs, que tindrà una durada de dues setmanes, se celebrarà a la seu
de l’Escola Judicial de Barcelona i acollirà fins a 25 participants de diferents
països de l’Amèrica Llatina.
Aquest Conveni s’emmarca en el si de l’acord de col·laboració que el Consell
General del Poder Judicial i la Generalitat de Catalunya van signar l’any 1998 i
que s’ha anat renovant els darrers catorze anys, i va néixer amb l’objectiu
d’establir el marc de col·laboració de la Generalitat en les activitats que
s’organitzen dins l’Aula Iberoamericana de l’Escola Judicial, creada a iniciativa
del Consell General del Poder Judicial.
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