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El Govern aprova la creació de les taules d’infància 
per impulsar, coordinar i promoure polítiques d’aquest 
àmbit arreu del territori 
 

• El Decret recull la creació de la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya i les taules territorials i alhora promou la constitució de 
taules locals d’infància 

 

• L’aprovació del text suposa l’ordenació de tots aquells espais, 
comissions i xarxes que, amb funcions diferents i amb una 
extensió territorial diversa, s’han creat en els darrers anys 

 

El Govern ha aprovat avui el Decret de la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya i les taules territorials i locals d’infància. Aquests òrgans col·legiats 
es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància 
arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i les 
institucions implicades. Amb aquest Decret el Govern dóna compliment a 
l’article 26 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
que ordena establir l’abast territorial, la composició i el funcionament de les 
taules d’infància. 
 
Aquests òrgans facilitaran la coordinació de les diverses administracions i 
institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència, i també la 
detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament. 
Alhora serviran per desplegar els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència i promouran i coordinaran la planificació local o comarcal dels 
recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els 
ens locals. Les taules d’infància garantiran també la coordinació de tots els 
agents implicats per potenciar el treball en xarxa. 
 
El Decret suposa l’ordenació de tots aquells espais, comissions i xarxes que, 
amb funcions diferents i amb una extensió territorial diversa, s’han creat en els 
darrers anys. 
 
Taula Nacional de la Infància de Catalunya 
 
La Taula Nacional de la Infància de Catalunya, adscrita a Benestar Social i 
Família, comptarà amb representants dels diversos departaments de la 
Generalitat, de les entitats municipalistes més representatives, de les 
diputacions, de les taules territorials d’infància, així com de l’Observatori dels 
Drets de la Infància, entre d’altres. 
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Les funcions principals d’aquest òrgan són: 
 

• Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del 
Pacte per a la Infància fixant anualment els objectius necessaris i fent el 
seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència. 

• Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció 
social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la 
intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, 
especialment pel que fa als maltractaments infantils. 

• Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la 
planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i 
l’adolescència en col·laboració amb els ens locals. 

• Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en 
especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la 
seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de 
les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del 
territori. 

• Constituir i liderar les taules territorials d’infància i promoure les taules 
locals d’infància. 

• Elevar propostes d’iniciatives o polítiques d’infància o adolescència als 
departaments afectats. 

• Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents 
programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens 
locals en relació amb la infància i l’adolescència. 

 
La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructurarà arreu del país en 
taules territorials, que s’encarregaran de desenvolupar les directrius que 
estableixi. 
 
Taules locals d’infància 
 
El Decret recull també la necessitat de promoure la constitució de taules locals 
d’infància a fi de coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar 
els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la 
infància i l’adolescència. 
 
Les taules locals han de permetre coordinar aquells casos individuals que 
requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis; 
estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions 
coordinades; informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en 
l’àmbit local, sobre propostes de millora elaborades a partir de la pràctica 
quotidiana, així com traslladar-li les diferències en l’aplicació de circuits, 
protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local 
respectiu. 
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El Govern impulsa un observatori per analitzar els 
efectes de la crisi en la salut de la població  
 

• Aquest observatori es crea en el marc de l’Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya (OSSC) i posarà a disposició la informació 
sobre la població que es trobi en situació de vulnerabilitat que per 
motius de renda, sexe, edat o nivell educatiu, entre d’altres, 
estiguin rebent els efectes de la crisi econòmica amb major 
intensitat 
 

• Es preveu que el primer informe serà públic al llarg del primer 
semestre del 2014 

 
El Govern ha acordat impulsar la constitució d’un observatori sobre els efectes 
de la crisi en la salut de la població en el marc de l’Observatori del Sistema de 
Salut de Catalunya per tal de, en un escenari de crisi com l’actual, que està 
transformant el context socioeconòmic del nostre país, fer un seguiment estret 
dels principals indicadors de salut (estils de vida, consum de serveis sanitaris, 
incidència de determinades malalties) i analitzar-ne l’evolució.  
 
L’observatori, que no comporta la dotació de recursos addicionals en l’OSSC, 
posarà atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat que per 
motius de renda, sexe, edat o nivell educatiu, entre d’altres, estiguin rebent els 
efectes de la crisi econòmica amb major intensitat. Es preveu que 
l'Observatori emeti dos informes a l'any i que el primer serà públic al llarg del 
primer semestre del 2014. 
 
A partir dels resultats de l’anàlisi dels resultats, el Govern, en cas que sigui 
oportú, reorientarà les polítiques sanitàries i articularà actuacions per tal de 
respondre a les necessitats de salut identificades, millorar els resultats en 
salut i garantir l’equitat en l’accés a uns serveis públics de salut de qualitat.  
 
En els casos que sigui necessari, les actuacions d’abordatge a les necessitats 
identificades a través de l’anàlisi dels efectes de la crisi, faran necessària la 
mobilització i responsabilitat de diferents àmbits del Govern i en aquest cas 
seran vehiculades a través del Pla interdepartamental de Salut de Salut  
Pública (PINSAP), que recull les línies d’actuació transversals i 
interdisciplinàries per a l’abordatge dels problemes de salut a través de la 
coordinació de les accions que incideixen en la salut de la població i que són 
competència dels diversos departaments. 
 
L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) és l’ens encarregat 
de posar a disposició dels ciutadans, professionals, investigadors i gestors, la 
informació necessària per millorar el coneixement del sector salut i facilitar el 
retiment de comptes i la presa de decisions.  
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El Govern acorda sol·licitar al Senat la convocatòria de 
la Comissió General de les Comunitats Autònomes pel 
projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local 
 

• El Govern vol que la reforma de l’Administració local que impulsa 
l’Estat incorpori un redactat clar de la disposició que respecta la 
competència exclusiva en matèria de règim local 

 
• El Govern considera que el Projecte de llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local envaeix en l’actual redactat 
les competències exclusives de la Generalitat en règim local 

 
El Govern ha aprovat avui demanar al Senat la convocatòria de la Comissió 
General de les Comunitats Autònomes, als efectes de l’article 56 del 
Reglament del Senat, en relació amb el Projecte de llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). 
 
El Govern considera que cal sol·licitar la convocatòria d’aquesta comissió, ja 
que el contingut d’aquest projecte de llei, que va entrar el 7 de novembre 
passat al Senat, introdueix canvis profunds en el model de distribució de 
competències sobre règim local entre l’Estat i les comunitats autònomes que 
s’ha desenvolupat durant més de vint anys i que l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya de 2006 recull en el seu articulat. 
  
Així, l’article 160 de l’Estatut disposa com a competència exclusiva pròpia de 
la Generalitat el règim local. Consegüentment, a Catalunya la Llei de bases 
del règim local i, per tant, qualsevol norma que la modifiqui ha de respectar els 
límits constitucionals previstos i l’Estatut d’autonomia, llei orgànica que 
conforma el bloc constitucional en l’àmbit competencial. 
  
La LRSAL amplia més enllà dels límits constitucionals els àmbits en els quals 
l’Estat es reserva la facultat d’establir normativa bàsica sobre el règim jurídic 
de l’Administració local, com també el seu abast, de tal manera que es 
redueixen notablement les competències autonòmiques de desenvolupament i 
d’execució. 
  
També modifica àmbits competencials com l’educació, la salut, els serveis 
socials, el medi ambient i l’urbanisme, així com els mecanismes de 
finançament de la comunitat autònoma perquè no s’acompanya dels 
instruments i mesures d’equilibració procedents. 
  
Funcions de la Comissió 
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 La Comissió General de Comunitats Autònomes té diverses funcions, entre 
les quals destaca la d’elaborar un dictamen per al posterior debat en el plenari 
sobre temes de transcendència autonòmica, com ara els projectes de llei de 
modulació de les competències autonòmiques. La Comissió, aprovada el 1994 
arran d’una reforma del reglament del Senat, es va crear per adaptar la tasca 
del Senat a l’estructura de l’estat autonòmic i per tal de facilitar la funció 
territorial de la institució. 
  
La comissió és un òrgan parlamentari format per 50 senadors amb dret a vot. 
També hi poden assistir i intervenir els senadors designats per les comunitats 
autònomes que no en siguin membres. Hi podran estar presents i intervenir en 
els debats tant els membres del govern espanyol, com els dels Consells de 
Govern de les comunitats autònomes, que en poden sol•licitar la convocatòria, 
com ara ha fet el Govern català. 
 
Reunió a Barcelona de representants autonòmics 

 

D’altra banda, el divendres passat, 8 de novembre, representants de les 
comunitats autònomes amb competència exclusiva en matèria local de 
Catalunya, Andalusia, Aragó i el País Basc es van reunir al Palau de la 
Generalitat per analitzar les repercussions de la LRSAL i estudiar mesures de 
resposta. En la reunió, a la qual va assistir la vicepresidenta del Govern i 
titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana 
Ortega, els participants van coincidir en la necessitat de demanar la 
convocatòria d’aquesta Comissió. 
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Altres acords de Govern  
 
El Govern autoritza despeses pluriennals destinades a subvencionar 
projectes d’actuació integral a municipis petits 

 
El Govern ha aprovat avui modificar les anualitats autoritzades pel Consell 
Executiu del passat 30 de juliol de 2013 per atendre les convocatòries 2009 i 
2010 del Programa Viure al Poble. Aquest programa destina 1.250.000 euros 
a subvencionar projectes d’actuació integral als municipis amb una població 
de fins a 2.000 habitants. 
 
El Govern també ha aprovat autoritzar el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals a destinar 679.482 euros per al finançament de les 
subvencions atorgades als ens locals per actuacions d’execució inajornable.  
 
Així mateix, també s’ha autoritzat destinar 100.000 euros a atendre la 
convocatòria 2014 per a la concessió de subvencions destinades a centres 
culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre que són 
representatives d’altres comunitats autònomes i tenen la seu social a 
Catalunya.  
 
Finalment, s’ha aprovat una despesa pluriennal de 227.522 euros per a 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, partida destinada a finançar les 
despeses inherents a l’aprovació de l’oferta pública per a l’any 2013 de 
l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
 
El Govern simplifica l’estructura societària del Grup ICF 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui suprimir la societat ICF Holding, SAU, filial 
de l’Institut Català de Finances (ICF), en el marc del pla de simplificació i 
reducció d’empreses del sector públic que està duent a terme el Govern. 
 
ICF Holding SAU era una societat filial del Grup - 100% participada per l’ICF -, 
que es va crear el 2002 per desenvolupar i gestionar l’activitat en capital risc 
de l’Entitat. Ara l’activitat que duia a terme ICF Holding passarà a integrar-se i 
gestionar-se directament des de l’Institut Català de Finances amb l’objectiu de 
simplificar i optimitzar l’estructura del Grup.  
 
Fruït d’aquesta simplificació, el Grup ICF reduirà de tres a dues les societats 
que l’integren: IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores 
SLU) i ICF Capital, a més de mantenir la seva participació accionarial a Avalis 
de Catalunya, la societat de garantia recíproca catalana especialitzada en la 
concessió d’avals per a pimes i autònoms, que la Generalitat va impulsar ara 
fa 10 anys. 
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L’ICF ja va integrar també el 2011 l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), 
amb l’objectiu de simplificar i aglutinar els instruments del Govern per al 
finançament empresarial. 
 
 
El Govern aprova l’oferta d’ocupació pública de 112 places de l’escala de 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal 

El Govern ha aprovat avui l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2013 
de 112 places de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. La 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de Estatut bàsic de l’empleat públic estableix la 
competència de les comunitats autònomes per a la convocatòria de l’oferta 
d’ocupació pública amb l’objectiu de cobrir les vacants de les places 
corresponents als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
En compliment d’aquestes competències, el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals ha fet la proposta d’oferta d’ocupació pública d’aquest 
personal per al 2013, que inclou un total de 112 places en les subescales 
següents: subescala de secretaria intervenció, 40 places; subescala de 
secretaria, categoria d’entrada, 18 places; subescala d’intervenció tresoreria, 
categoria d’entrada, 30 places; subescala de secretaria, categoria superior, 12 
places; subescala d’intervenció tresoreria, categoria superior, 12 places. La 
publicació de la convocatòria corresponent a aquesta oferta es produirà en el 
termini màxim d’un mes. 
 
Els funcionaris amb habilitació estatal no formen part de la plantilla de 
l’Administració de la Generalitat i, per tant, aquesta oferta no comporta un 
augment del personal de la Generalitat. Tampoc no incrementa la plantilla de 
les corporacions locals, ja que les persones que superin els processos 
selectius passaran a ocupar llocs de treball que ja estan dotats 
pressupostàriament en els ajuntaments respectius. Aquesta oferta contribuirà 
a dotar els ens locals catalans de noves persones altament preparades per 
afrontar les responsabilitats de secretaria, intervenció o tresoreria. 
 
 
El Govern amplia la moratòria per a la construcció de nous dipòsits 
controlats de residus municipals  

El Govern ha aprovat avui establir una nova moratòria en l’admissió a tràmit 
de sol·licituds corresponents a la construcció de dipòsits controlats de classe II 
-de residus municipals- fins a l’aprovació del nou Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals. 
 
L’octubre de 2012 el Govern ja va formular la modificació del Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals establint que, fins a 
l’aprovació del nou pla, l’Agència de Residus de Catalunya no admetria a 
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tràmit les sol·licituds per construir o ampliar infraestructures de gestió de 
residus relatives a dipòsits controlats de classe II. Segons aquell acord, el 
termini de la moratòria era d’un any com a màxim. Atès que el termini ha 
finalitzat, i que ja s’ha iniciat la tramitació del nou pla, ha considerat adient 
establir una nova moratòria per un màxim de dos anys. 
 
El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals ha 
de cobrir la planificació del període 2013-2020, en consonància amb el 
Programa general de gestió de residus de Catalunya, que es troba actualment 
en fase de tramitació. Aquesta planificació sectorial constitueix una eina de 
desplegament del Pla territorial general de Catalunya, amb l’objectiu de 
racionalitzar la planificació de les instal·lacions de gestió de residus municipals 
noves i existents i assolir així la màxima autosuficiència de gestió en totes les 
zones de Catalunya, tenint en compte les necessitats, els recursos i els 
dèficits de cadascuna d’aquestes àrees. 
 
 
Acord entre el Departament de Salut i el Ministeri de Salut Pública i 
Assistència Social de la República Dominicana 
 
El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni marc entre el Ministeri de 
Salut Pública i Assistència Social (MISPAS) de la República Dominicana i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la col·laboració en l’àmbit 
de la salut. L’acord pretén establir una relació d’intercanvi d’experiències en 
matèries de salut pública, assistència sanitària, investigació en salut i 
desenvolupament tecnològic i cooperació.  

 

Els sectors de col·laboració que inclou l’acord són la salut pública, 
l’assistència primària i hospitalària, el diagnòstic per la imatge, els laboratoris 
d’anàlisis clíniques, els programes de control VIH i la planificació i gestió de 
cures pal·liatives. El conveni també incorpora les emergències mèdiques i els 
transport sanitari medicalitzat, la investigació i innovació, la formació de 
directius en salut, els centres col·laboradors i xarxes en salut, l’e-Salut i les 
tecnologies de la informació i la comunicació, la cooperació en recursos 
humans, la governança i l’organització dels sistemes de salut i el projecte, 
desenvolupament, construcció i posada en funcionament de centres 
hospitalaris.  


