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El Govern modifica diversos llibres del Codi civil
català amb l’objectiu d’iniciar la tasca d’harmonització
per millorar la seguretat jurídica
 El Projecte de llei que avui aprova el Govern modifica
disposicions dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del llibre
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
 Entre les
modificacions més remarcables destaca
la
modificació de la commoriència, figura legal que es dóna quan
dues persones moren al mateix temps i s’ha de determinar qui
ha mort primer
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el projecte de llei de modificació
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de
modificació de la Llei 10/2008, del llibre quart del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les successions.
La finalitat d’aquesta iniciativa legislativa és començar la tasca
d’harmonització de diferents articles d’aquests llibres del Codi civil de
Catalunya per salvar errades o omissions i evitar així efectes negatius a l’hora
de la seva aplicació. En alguns articles dels esmentats llibres s’han detectat
algunes deficiències o disfuncions. Aquestes deficiències obeeixen a
discordances entre alguns preceptes, a imprecisions o, en alguns casos, a
problemes d’interpretació o de difícil compliment.
Es tracta de modificacions que, en termes generals, no impliquen canvis
dràstics en l’orientació de la política jurídica i que pretenen millorar la
seguretat jurídica, tot aclarint punts on s’havien plantejat dubtes sobre l’abast
o l’eficàcia de determinades normes.
Entre les modificacions més remarcables de la nova disposició hi figura la
modificació feta en la figura de la commoriència, que es dóna quan dues
persones moren al mateix temps i s’ha de determinar qui ha mort primer.
Aquesta modificació és molt important sobretot en els casos d’accidents de
trànsit per saber qui ha mort abans o si dos membres d’una parella moren al
mateix temps, i a efectes successoris qui succeeix a qui.
Una altra modificació destacable en el Llibre II, és la relativa a persona i
família on s’incorpora un nou punt en què es disposa que els comptes
referents a les persones tutelades han de quedar dipositats en el jutjat en què
es va constituir la tutela.
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També es reintegra a l’ordenament jurídic català una norma reguladora de la
vigència de les lleis i s’inclou la regulació de la interrupció de la prescripció.
El Departament de Justícia, a través de la Comissió de Codificació de
Catalunya i mitjançant el diàleg amb els diferents col·legis professionals i, en
general, amb els operadors jurídics i experts en la matèria, ha recollit les
aportacions necessàries per superar aquestes deficiències i disfuncions,
basades en l’aplicació diària d’aquesta legislació i en els problemes que
suscita als operadors jurídics en el seu treball quotidià.
El resultat és una proposta que intenta dotar de la major claredat possible les
normes que regulen el Codi civil català.
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El Govern dóna llum verd a una línia d’ajuts de
5,3 milions d’euros per crear la Xarxa de foment
de l’emprenedoria
 Es destinaran al Programa integral de foment de l’emprenedoria
en la xarxa que impulsa el Programa Catalunya Emprèn
 Els organismes que formin part de la xarxa Catalunya Emprèn
desenvoluparan programes
de
formació,
seguiment i
assessorament durant el procés de creació d’empreses
 La xarxa estarà formada per administracions locals i
supramunicipals, universitats, col·legis professionals, agents
socials i econòmics i entitats del sector privat
El Govern ha aprovat avui destinar un total de 5,3 milions d’euros en ajuts al
Programa integral de foment de l’emprenedoria durant el període 2013-2014.
Aquest programa, impulsat per Catalunya Emprèn, fomentarà la creació
d’empreses a través de la col·laboració público-privada, realitzant accions de
suport a les persones emprenedores.
La xarxa que es constitueixi amb el Programa Catalunya Emprèn estarà
formada per administracions locals i supramunicipals, col·legis professionals,
agents socials i econòmics, universitats i entitats del sector privat. Les entitats
que formin part de la xarxa hauran de prestar un suport integral a les persones
emprenedors perquè puguin crear la seva empresa, consolidar-la i fer-la
créixer.
Els agents que formaran part d’aquesta xarxa rebran els ajuts de la
Generalitat per facilitar informació i orientació als emprenedors que tinguin una
idea empresarial. Un cop avaluat el projecte, oferiran assessorament durant el
procés de creació de l’empresa i ajudaran a planificar la seva posada en
marxa. Igualment, oferiran seguiment tècnic durant els tres primers anys de
vida de l’empresa per tal de facilitar la seva consolidació.
Les entitats que participin en el projecte també desenvoluparan programes de
formació per millorar les habilitats i capacitats en matèria de gestió
empresarial dels emprenedors. Les actuacions començaran a finals d’any i es
desenvoluparan fins al 30 de novembre del 2014.
Així mateix, cada entitat haurà de prestar com a mínim dos serveis
complementaris a escollir entre un ampli catàleg que preveu:
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 Accions de sensibilització i foment de l’esperit emprenedor.
 Informació, d’assessorament i acompanyament específics per a
l’economia social i cooperativa, el treball autònom i l’emprenedoria
social.
 Informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament
 Vivers d’empresa.
 Serveis d’informació i d’assessorament sobre el traspàs de negocis.
 Serveis d’informació, d’assessorament i formació d’alfabetització
digitals (Punt homologat TIC)
 Serveis d’informació i d’assessorament de les noves oportunitats de
negoci per als projectes empresarials TIC i de foment l’ús de les TIC
 Serveis d’informació i d’assessorament de segona oportunitat per a
empresaris/es d’empreses en fallida o que hagin tancat.
 Serveis de finestreta única empresarial per facilitar l’inici de l’activitat
econòmica a fi de simplificar i agilitzar els tràmits administratius
Hi ha dues línies de subvencions segons l’abast territorial de les actuacions.
Així, a la línia A s’hi poden presentar els ajuntaments i ens vinculats o
dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els
ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals
descentralitzades, les mancomunitats, les societats públiques locals de
Catalunya, entitats sense afany de lucre, universitats, escoles de negoci,
col·legis professionals i gremis.
A la línia B els beneficiaris són entitats sense afany de lucre, que realitzin
activitats relacionades amb el món de l’emprenedoria, amb l’establiment i
àmbit d’actuació mínim a totes les demarcacions catalanes.
Aquesta xarxa respon a una de les prioritats del Programa Catalunya Emprèn,
que és crear sinergies entre agents públics i privats per donar suport als
processos d’emprenedoria del nostre país. El Programa Catalunya Emprèn,
creat per la Generalitat, té l’objectiu de fomentar la creació d’empreses,
l’esperit emprenedor i la consolidació i el creixement empresarial.
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El Govern dóna un impuls institucional al Pla integral
d’atenció a les persones amb trastorn mental i
addiccions
 El president Mas, el Dia de la Salut Mental, es va comprometre a
treballar directament per la salut mental i de fer-ho a través d’una
feina rigorosa i permanent al costat de les associacions d’aquest
àmbit
 La coordinació del Pla dependrà directament del Departament de
la Presidència per accentuar el compromís polític del Govern amb
la salut mental
El Consell Executiu ha aprovat avui introduir modificacions en el Pla integral
d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions amb l’objectiu de
donar-li el màxim impuls institucional. Aquesta modificació respon a la
necessitat, a parer del Govern, d’abordar la salut mental de manera integral i
coordinada amb tots els àmbits que s’hi relacionen, no només des de l’àmbit
de la salut, sinó també des de l’àmbit social, laboral i educatiu, entre d’altres.
Amb aquesta modificació s’encomana la coordinació de l’execució de les
actuacions d’aquest Pla a la Secretaria del Govern del Departament de la
Presidència. Fins ara corresponia a la Direcció de Planificació i Avaluació del
Departament de Salut.
D’altra banda, s’introdueixen canvis en la comissió interdepartamental, que
serà presidida pel secretari del Govern i integrada pel titular de l’oficina del
President i Coordinació Interdepartamental; un representant dels
departaments d’Ensenyament, de Salut, de Benestar Social i Família i
d’Empresa i Ocupació. Com a novetat, puntualment podran assistir a la
Comissió membres d’altres departaments o persones externes que, per la
seva vessant tècnica o de coneixement del sector, puguin aportar valoracions
d’interès.
El president, durant el Dia de la Salut Mental, celebrat el 12 d’octubre passat,
va refermar el compromís del Govern de la Generalitat amb el
desenvolupament del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn
mental i addiccions, aprovat el 2010, i va assegurar que la seva voluntat era
donar-li el màxim relleu institucional.
En aquest sentit, el cap de l’Executiu es va comprometre a treballar
directament per la salut mental i fer-ho a través d’una feina rigorosa i
permanent al costat de les associacions d’aquest àmbit.
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Així doncs, l’assumpció per part del Departament de la Presidencia de la
coordinació del Pla dóna resposta a una petició directa del sector de la salut
mental i a un compromís del president de la Generalitat.
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Els governs català i quebequès cooperaran en matèria
d’Administració publica
 El Govern dóna el vistiplau a la subscripció d’un Acord General de
Cooperació entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i
l’École Nationale d’Administration Publique, del Quebec
 L’objectiu és desenvolupar les pràctiques i coneixements
d’avantguarda per a l’organització i el futur dels assumptes
públics a través de l’ensenyament, la investigació i la formació
contínua
 L’acord serà signat per la vicepresidenta del Govern durant el
viatge institucional al Quebec que farà aquesta setmana
El Govern ha aprovat avui autoritzar l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya a subscriure l’Acord General de Cooperació amb l’École Nationale
d’Administration Publique (ENAP) del Quebec. També ha autoritzat la
signatura de l’Acord a la vicepresidenta del Govern, titular del Departament de
Governació i Relacions Institucionals i presidenta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, Joana Ortega. La firma de l’Acord tindrà lloc durant el
viatge institucional que la vicepresidenta farà aquesta setmana al Quebec.
Amb la signatura d’aquest Acord, l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya (EAPC) i l’École Nationale d’Administration Publique (ENAP)
renovaran el protocol d’entesa que mantenen. L’objectiu és desenvolupar, a
través de l'ensenyament, la investigació i la formació contínua i el
perfeccionament, les pràctiques i coneixements d'avantguarda per a
l’organització i el futur dels assumptes públics.
Les dues institucions es comprometen a treballar tant en el pla acadèmic com
en el pla institucional. D’una banda, es duran a terme activitats en eixos
prioritaris com ara l’intercanvi d’estudiants, la realització de projectes de
recerca, el perfeccionament en la gestió de personal docent, o el
desenvolupament de programes de formació centrats en la gestió pública i la
producció de materials educatius corresponents.
En el pla institucional, es promourà l'intercanvi d'experiències pel que fa a la
gestió de les respectives direccions de negocis internacionals i de les
estratègies de cooperació internacional, així com la realització d'activitats
conjuntes de cooperació en països tercers.
Les dues parts es comprometen a buscar conjuntament els mitjans per
finançar-ne l’execució i cada tres anys es decidirà, prèvia avaluació, la
renovació d'aquest Acord.
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El Govern presenta un recurs d’inconstitucionalitat
contra el reial decret de l’Estat que modifica el règim
d’infraccions i sancions en matèria de seguretat social
 La nova norma estatal reserva la potestat de sancionar aquestes
infraccions al Servicio Público de Empleo Estatal sense respectar
les competències de la Generalitat reconegudes pel TC
El Consell Executiu ha acordat avui plantejar un recurs d’inconstitucionalitat
davant el Tribunal Constitucional en relació amb el Reial decret llei 11/2013,
de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres
mesures urgents en l’ordre econòmic i social.
En concret, aquest Reial decret-llei modifica el règim d’infraccions i sancions
sobre els deures de les persones perceptores de prestacions d’atur, de
facilitar la informació necessària per garantir la recepció de notificacions i
comunicacions i d’estar i mantenir-se inscrites com a demandants d’ocupació.
La Generalitat ha decidit presentar un recurs d’inconstitucionalitat perquè el
Reial decret llei ha reservat al Servicio Público de Empleo Español la potestat
de sancionar les infraccions en matèria de Seguretat Social, i, d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’execució administrativa en aquestes
matèries correspon a la Generalitat i, per tant, també, l’exercici de les
potestats sancionadores.
A més, el Tribunal Constitucional ha reconegut a la Generalitat la competència
per sancionar infraccions en matèria de Seguretat Social relacionades amb la
percepció de les prestacions d’atur quan no recauen directament sobre
activitats econòmiques o vinculades a la percepció dels ingressos o
l’administració d’aquests fons.
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Altres Acords de Govern
El Govern reconeix oficialment l’entitat “Centre Català de Munic” com a
comunitat catalana de l’exterior
El Centre Català de Munic, Alemanya, ha estat reconegut de forma oficial per
l’Executiu com a comunitat catalana de l’exterior. El Centre Català de Munic
es va constituir el dia 12 d’octubre de 2012. Entre les seves funcions figuren
treballar per la promoció de l’art i la cultura catalanes, a través de la
participació en actes tradicionals a Munic i Baviera, i oferir ajuda als
nouvinguts de zones de parla catalana. Amb el reconeixement d’aquesta nova
entitat, ja són 130 les comunitats catalanes de l’exterior.c
Les Comunitats Catalanes de l'Exterior (CCE) són entitats privades
constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions,
centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la
Generalitat de Catalunya reconeix a través d'un acord del Govern, prèvia
sol·licitud de l'entitat, i d’acord amb l’article 6 de la Llei 18/1996, de 27 de
desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i l’article 1
del seu Reglament, aprovat pel Decret 118/1998, de 26 de maig, que
estableixen els requisits que han de complir les comunitats catalanes de
l’exterior per ser reconegudes oficialment pel Govern de la Generalitat de
Catalunya.
El Govern autoritza el pagament del 25% pendent de les subvencions als
ens locals de l’Alt Empordà afectats pels incendis de 2012
El Govern ha autoritzat el pagament de 52.640,22€ euros per fer front al 25%
pendent de pagament de les subvencions atorgades als ens locals de la
comarca de l’Alt Empordà afectats pels incendis del juliol de 2012. Aquest
pagament es farà efectiu en dues anualitats, amb imports de 12.712,58 euros,
el 2013, i 39.927,64 euros, el 2014.
Cal recordar que el Govern ja va posar a disposició dels ajuntaments
damnificats una línia d’ajuts extraordinaris per un valor total de 225.992 euros
per pal·liar els efectes dels incendis que va patir la comarca de l’Alt Empordà
l’estiu del 2012.
De fet, el Departament de Governació ja ha fet efectiu el pagament, en forma
de bestreta, del 75% d’aquestes subvencions. Aquest 25% restant es pagarà
tan bon punt es presentin les justificacions oportunes per part dels ens locals.
D’altra banda, els ajuts per a actuacions ja executades s’han fet efectius al
100%.
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