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El Govern acorda la pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat del 2012 fins que no entrin en vigor els
comptes del 2014
 La pròrroga manté la xifra global de despesa departamental de
l’exercici 2013 per no imposar noves reduccions de despesa
que posin en risc els serveis públics fonamentals
El Govern ha acordat avui els criteris d’aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat del 2012, que seran vigents fins a l’aprovació
dels comptes per al 2014. La petició de dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries sobre el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya
per al 2014 fa inviable que aquests pressupostos puguin ser aprovats dins el
termini necessari perquè entrin en vigor l’1 de gener de l’any vinent.
El decret que s’ha aprovat avui estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga,
d’acord amb l’objectiu de dèficit públic del -1% fixat pel Ministeri d’Hisenda en
el Consell de Política Fiscal i Financera del 31 de juliol del 2013, i es
mantenen vigents, en els mateixos termes i condicions, els acord de Govern
aprovats i publicats de reducció retributiva al personal de la Generalitat de
Catalunya. En compliment de l’objectiu polític del Govern de no imposar noves
reduccions de despesa que posin en risc els serveis públics fonamentals,
aquesta pròrroga manté la xifra global de despesa departamental de l’exercici
2013.
Mentre duri la nova pròrroga, la despesa del capítol 1 (personal) s’ajustarà a
les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2013. Pel que fa als
capítols 2 (despeses de béns i serveis), 4 (transferències corrents), 5 (fons de
contingència), 6 (inversions reals), 7 (transferències de capital), així com a la
part de despesa no financera del capítol 8, es prorroguen en el seu conjunt
per un màxim d’un 91,4% del crèdit inicial 2012, el mateix percentatge
establert a la pròrroga vigent actualment. Les despeses del capítol 8 financer
es prorroguen en el seu conjunt, per un 20,9% del pressupost inicial 2012,
mentre que les despeses dels capítols 3 i 9 es prorroguen per la seva totalitat.
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El Govern aprova un decret llei per impedir la
interrupció dels subministraments energètics a les
persones en situació de vulnerabilitat econòmica
 Les famílies que acreditin una situació de manca de recursos
econòmics estaran protegides del tall de subministrament de gas i
electricitat entre els mesos de novembre i març
 Aquesta modificació del Codi de Consum de Catalunya és la
primera mesura normativa per fer front a la pobresa energètica
El Govern ha aprovat un decret llei per incloure en el Codi de Consum de Catalunya
les mesures necessàries per impedir la interrupció del subministrament energètic a
les persones en situació de vulnerabilitat econòmica durant els mesos d’hivern. El
projecte estableix que durant els mesos de novembre a març, les unitats familiars que
ho acreditin restaran protegides del tall de subministrament dels serveis d’electricitat i
de gas.
El text defineix com a beneficiaris d’aquesta mesura les persones en situació de
vulnerabilitat econòmica, és a dir, aquelles que formen part d’una unitat familiar que
disposi d’un nivell d’ingressos igual o inferior a l’indicador de Renda de Suficiència, al qual s’hi ha d’afegir un 30% a partir del tercer membre- que no tinguin possibilitat
de reduir el seu consum de béns i serveis, i que acreditin tenir contractats els
subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials.
Aquestes persones, un cop rebin un avís d’interrupció del subministrament
d’electricitat o de gas, hauran de presentar en un termini màxim de deu dies un
informe dels serveis socials bàsics que acrediti el compliment d’aquests requisits, o la
còpia de la seva sol·licitud. Un cop acreditada la seva situació, les empreses
subministradores suspendran el procés d’interrupció dels serveis energètics entre els
mesos de novembre i març. El deute que es pugui acumular s’ajornarà en les
condicions que acordin els usuaris i les empreses subministradores, i es podrà
satisfer entre els mesos d’abril i octubre següents.
En darrer lloc, el text també determina els mecanismes d’intercanvi d’informació
entre empreses subministradores, administracions, entitats socials i usuaris sobre
tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a la pobresa energètica.
El contingut d’aquest decret llei estava inclòs en el Projecte de llei de mesures fiscals
i financeres, el tràmit parlamentari del qual ha estat bloquejat pel Partit Popular amb
la sol·licitud d’un informe al Consell de Garanties Estatutàries. Amb l’aprovació urgent
d’aquesta modificació del Codi de Consum, el Govern evita l’endarreriment de
l’entrada en vigor d’aquesta mesura justament quan s’entra a l’hivern i respon de la
manera més ràpida possible a les necessitats de les persones en situació de
vulnerabilitat econòmica.
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El Govern impulsa la Llei de finances locals, que
garanteix l’eficiència financera i fomenta l’estabilitat
pressupostària dels governs més propers als
ciutadans
 L’Executiu aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei
que respon al mandat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
d’aprovar una llei de finances locals
 Aquest Avantprojecte de llei, juntament amb el Projecte de llei de
governs locals de Catalunya, forma part d’un procés ampli de
reforma de l’Administració local que el Govern es va comprometre
a promoure en aquesta legislatura, i a les quals cal afegir
l’Avantprojecte de llei de simplificació i eficiència dels ens locals,
la memòria del qual s’aprovarà properament
El Govern ha donat avui llum verd a la memòria preliminar de l’Avantprojecte
de llei de finances locals, que garantirà l’eficiència financera i fomentar
l’estabilitat pressupostària dels governs més propers als ciutadansc
Tenint en compte que les administracions locals són les que tenen una relació
més directa amb els ciutadans, la reforma del finançament ha de dotar
aquests governs d’instruments més eficients per proporcionar-los recursos
suficients que els permetin atendre les despeses associades a l’exercici de les
seves competències.
La regulació de l’Avantprojecte de llei de finances locals ha d’abraçar tots els
governs locals del territori: entitats municipals descentralitzades, municipis,
comarques, àrees metropolitanes i vegueries, així com els organismes i ens
dependents.
D’altra banda, entre els motius que fan necessària l’aprovació d’aquesta
iniciativa legislativa, la memòria incideix en la necessitat de desenvolupar
l’Estatut d’autonomia de Catalunya en l’àmbit del finançament local i donar
compliment al mandat, recollit en el capítol III del títol VI de l’Estatut, d’aprovar
una llei de finances locals sobre la base dels principis d’eficiència, equitat,
suficiència de recursos, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera,
coresponsabilitat fiscal i respecte a l’autonomia local.
L’Avantprojecte també respon a la necessitat de millorar el fons autonòmic de
cooperació local i altres programes de col·laboració financera, incorporant
instruments que garanteixin la màxima objectivitat en l’assoliment de recursos
dels ens locals, així com a la necessitat de millorar els instruments de tutela
financera dels ens locals per dotar-los de major transparència i major
eficiència a través de la simplificació de processos.
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Així mateix, pretén establir les bases sobre la planificació financera dels ens
locals de Catalunya, en una percepció global del territori, i establir les bases
sobre l’assistència i la cooperació als governs locals en la gestió, la recaptació
i la inspecció dels seus tributs i altres ingressos de dret públic.
Procés ampli de reforma de l’Administració local
El Govern, amb aquesta aprovació, inicia el procés que portarà a poder
disposar de l’Avantprojecte de llei d’hisendes locals a principis de l’any 2014.
Aquest avantprojecte de llei complementarà el Projecte de llei de governs
locals de Catalunya, actualment en tramitació al Parlament.
Cal recordar que el Projecte de llei de governs locals té com a objectiu
racionalitzar les estructures locals, regular les competències locals i les seves
modalitats d’exercici i definir un sistema de relacions entre els diferents nivells
d’administració que reguli i garanteixi la coordinació entre totes les
administracions locals coexistents a Catalunya i entre aquestes
administracions i la Generalitat.
Aquestes dues normes formen part d’un procés ampli de reforma de
l’Administració local que el Govern es va comprometre a promoure en aquesta
legislatura, i a les quals cal afegir l’Avantprojecte de llei de simplificació i
eficiència dels ens locals, la memòria del qual aprovarà properament el
Govern.
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El Govern manté les mesures d’austeritat en la
contractació de personal per al 2014
 L’Executiu aprova l’acord sobre contenció de plantilles en l’àmbit
de l’Administració de la Generalitat
 El Govern autoritza la contractació de personal interí, sempre que
se n’acrediti la necessitat, per cobrir les vacants generades en els
serveis públics essencials
El Govern ha aprovat l’Acord sobre contenció de plantilles i limitacions als
nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, que substitueix el de 28
de febrer de 2012, regulador de les mesures de contenció de les plantilles i
dels supòsits en què es poden cobrir les necessitats amb nous nomenaments
o contractacions de personal.
L’Acord preveu seguir aplicant polítiques de contenció de la despesa de
personal i flexibilitza les condicions de contractació en determinades
situacions, d’acord amb l’actual context pressupostari i financer de reducció
del dèficit públic.
Pel que fa a la contenció de les plantilles, es manté la previsió d’amortització
de les places no essencials que esdevinguin vacants com a conseqüència de
jubilacions o altres formes d’extinció de la relació laboral. Amb aquesta
mesura, que afecta només places sense ocupant, es pretén el manteniment
de la resta de plantilla de llocs de treball.
Quant a la cobertura de les necessitats de personal a l’Administració de la
Generalitat, s’atenen prioritàriament mitjançant personal funcionari de carrera,
estatutari o laboral fix, segons sigui la naturalesa del lloc de treball a cobrir.
Sempre que s’acrediti l’existència d’una necessitat urgent i inajornable, es
possibilita l’autorització de nomenaments i contractacions de personal interí
per a la cobertura de les places vacants estructurals en els supòsits següents:
 Els llocs declarats essencials com ara personal docent no universitari;
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut; personal al servei de
l’Administració de Justícia; personal dels cossos de Mossos i de
Bombers; personal de la xarxa assistencial d'equipaments de serveis
socials i cívics i d'atenció a les persones discapacitades, entre d’altres
 Els llocs adscrits a col·lectius amb nombre reduït d’efectius, amb
especificitats funcionals o càrregues de treball. També en la plaça que
quedi reservada com a conseqüència de la concessió de comissions de
serveis interdepartamental.
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 Els llocs que esdevinguin vacants com a conseqüència directa del
resultat d’un concurs de trasllat o de processos de selecció.
Excepcionalment, també es pot nomenar o contractar personal en els casos
següents:
 Per excés o acumulació de tasques o per circumstàncies de la
producció.
 Per executar programes de caràcter temporal o d’obra i servei.
Pel que fa a les necessitats de personal del sector públic, es manté la
impossibilitat d’ampliar la plantilla ni qualsevol actuació que comporti
increment de la despesa de personal. Excepcionalment, amb autorització
prèvia i expressa, es pot incorporar personal en situacions urgents i
inajornables. No obstant, no requeriran autorització les contractacions de
personal per substitució ni les derivades de processos de mobilitat interna.
En l’àmbit de les universitats públiques catalanes, tampoc es pot incorporar
nou personal, llevat dels serveis públics acadèmics representats en el
col·lectiu de personal docent i investigador.
Finalment, s’ha de tenir present que en qualsevol de les de les actuacions
esmentades ha de prevaldre el criteri de no increment de la despesa de
personal.
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El Govern aprova demanar dictamen al Consell de
Garanties Estatutàries sobre la LOMCE


Aquest procediment és el pas previ a la interposició d’un
recurs d’inconstitucionalitat a la llei estatal d’educació

El Govern ha aprovat sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
sobre diferents articles de la Llei orgànica de millora de la Qualitat educativa
(LOMCE), amb caràcter previ a la interposició d’un recurs
d’inconstitucionalitat. El Govern considera que la redacció de la LOMCE és
contrària a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la doctrina
del Tribunal Constitucional ja que n’altera la distribució competencial.
La Llei deroga el concepte de competència bàsica estatal en què el govern
central fixa la part comuna dels currículums i garanteix que les comunitats
autònomes tenen la competència en la part restant, –un concepte acceptat
tradicionalment pel Tribunal Constitucional-. La LOMCE reserva ara al govern
central la competència exclusiva en les assignatures amb major
transcendència acadèmica, i només estableix la competència compartida per
les assignatures més residuals.
El redactat actual implica buidar de contingut la competència compartida, ja
que Catalunya no pot desenvolupar ni establir continguts, i només pot
complementar els continguts de les assignatures troncals. El Govern
considera que la LOMCE abandona els estrictes criteris pedagògics que ha de
perseguir l’ordenació del sistema educatiu a favor de criteris estrictament
competencials.
La LOMCE també exclou les comunitats autònomes de la participació en
l’avaluació final, que dóna dret al títol. Per tant, se les priva d’exercir la
competència en relació amb l’avaluació final. Aquest canvi està en contra de la
doctrina del Tribunal Constitucional, que fixa que el govern central no pot
regular tots els aspectes relacionats amb l’avaluació. A més, la nova llei
determina que les assignatures de competència autonòmica –excepte la
llengua cooficial i la literatura- no són objecte d’avaluació per a l’obtenció del
títol.
La Llei atorga al govern espanyol competències organitzatives en el
procediment d’admissió d’alumnat a l’FP, l’educació plurilingüe i els sistemes
de suport a l’aprenentatge en els continguts educatius digitals públics. El
Govern de la Generalitat considera que l’Estat s’extralimita en les seves
funcions i impedeix una legislació pròpia a Catalunya. Així mateix, la nova
normativa estatal també redueix les competències dels consells escolars dels
centres.
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Un altre dels articles fa referència a la regulació de les llengües cooficials. La
LOMCE s’oposa frontalment al règim lingüístic de Catalunya establert de
Catalunya i a la Llei d’educació, i que reconeix el dret dels alumnes a no ser
separats per raó de llengua. Alhora qüestiona un model on el català és la
llengua normalment emprada i on els currículums han de garantir el ple
coneixement de les dues llengües al final de l’etapa obligatòria.
La Llei modifica la LOFCA –Llei de finançament de les comunitats autònomesen afegir un “mecanisme subsidiari” per al supòsit que Catalunya no garanteixi
oferta docent raonable sostinguda amb fons públics on el castellà sigui utilitzat
com a vehicular en una proporció raonable. Aquest supòsit suposaria que el
Ministeri d’Educació assumiria les despeses d’escolarització dels alumnes i
posteriorment en repercutiria les despeses a la Generalitat de Catalunya.
Finalment, el Govern considera que el calendari d’implantació establert buida
totalment de contingut les competències compartides, ja que el breu període
de temps que resta fins a l’inici del curs vinent impossibilita el desplegament
curricular dels Reials Decrets estatals -que a dia d’avui encara estan en fase
d’elaboració.
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El Govern acorda el Programa anual d’actuació
estadística per al 2014
 El programa inclou 316 actuacions estadístiques, entre les quals
destaca l’explotació del cens de població i habitatge 2011
El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2014, que
inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es
realitzaran durant el proper exercici, en el marc del Pla estadístic de Catalunya
2011-2014. El nombre d’actuacions programades per a l’any que ve és de
316, entre les quals destaquen l’explotació del cens de població i habitatge
2011 i les projeccions demogràfiques. El cens, que s’elabora cada deu anys,
permetrà conèixer les característiques sociodemogràfiques de la població de
les comarques i municipis catalans, com ara la composició de les llars i
famílies o la transmissió entre generacions del coneixement del català.
També dins de l’àmbit de la producció estadística per a l’any que ve, el
Programa inclou les projeccions demogràfiques (Idescat); el projecte de
l’Enquesta de necessitats dels serveis socials (Departament de Benestar
Social i Família i Idescat); la publicació de resultats de l’Enquesta d’usos
lingüístics 2013 (Departament de Cultura i Idescat), i l’evolució real del PIB
comarcal (Idescat), entre d’altres. Així mateix, es continua amb les tasques
d'elaboració dels registres estadístics de població, empreses i territori on
s'integraran dades de fonts administratives i estadístiques.
Com a principals tasques en l’àmbit de la difusió estadística, destaca el
desenvolupament de la Plataforma Cerdà, centrat especialment en la definició
del Sistema de registres estadístics de població, territori i establiments
(Idescat); el pla de comunicació del web educatiu aprenestadística,
especialment dirigit a introduir el nou portal de primària als centres escolars
(Idescat); l’ampliació de la visualització de les dades al web de l’Idescat amb
la incorporació de gràfics i mapes, així com la revisió de la seva estructura
temàtica i la possible migració a un gestor de portals (Idescat); i la recreació
dels indicadors bàsics de Catalunya mitjançant un producte web que sintetitzi
els principals indicadors de Catalunya d’acord amb el sistema d’indicadors
europeus existent (Idescat).
El Programa anual d’actuació estadística del 2014 també inclourà una
concreció més gran de les fonts d’informació de cadascuna de les
estadístiques previstes i una estimació més precisa del temps previst per a la
disponibilitat dels seus resultats.
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El Govern prorroga la contractació dels orientadors
laborals de les oficines de treball
 Manté el reforçament dels serveis d’orientació per incrementar les
possibilitats de trobar feina a les persones en atur

El Govern ha aprovat la prorroga de la contractació dels 110 orientadors
laborals de les oficines de treball amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les
persones en atur mitjançant els serveis d’informació i orientació laborals.
Amb aquesta pròrroga, fins al 31 de juliol de 2014, el Govern aposta per
mantenir el reforçament dels serveis d’orientació de la xarxa d’oficines de
treball. Aquests 110 professionals centren la seva activitat en la presentació
de la cartera de serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la
identificació dels factors d’ocupació, l’assessorament grupal i individual,
orientació professional i cerca de feina i intermediació laboral, així com serveis
a les empreses.
La decisió del Govern de prorrogar la contractació de les 110 persones
orientadores és una aposta pel reforçament dels serveis d’orientació utilitzats
actualment a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, on
s’identifiquen adequadament les competències i potencialitats de les persones
en atur i dissenyen itineraris formatius professionals per millorar-ne
l’ocupabilitat. L’objectiu final és que les persones en atur, amb l’ajut del
personal orientador de les oficines de treball, incrementin les possibilitats de
trobar una feina.
En aquest sentit, el nou model d’oficines de treball es basa en l’oferiment d’un
servei tècnic de qualitat a les persones en atur per tal de millorar la inserció en
el mercat laboral i l’ocupabilitat de les persones, a més d’atendre, prioritzar i
diagnosticar-les de manera que se’ls assignin programes de polítiques actives
d’ocupació d’acord amb les necessitats detectades.
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El Govern aprova les noves tarifes a la C-32 que
entraran en vigor l’1 de gener i preveuen bonificacions
d’entre el 10% i el 30% al Maresme i el Garraf
 Al llarg de 2014 s’implantarà el sistema de pagament segons
recorregut, amb una rebaixa del preu del peatge de fins al 80% en
alguns trams
 L’acord entre la Generalitat i les concessionàries Invicat i Aucat
permetrà que a partir de 2014 comencin obres de millora per valor
de 100 milions d’euros tant al tram del Garraf com al del Maresme
El Govern ha aprovat avui les noves tarifes a l’autopista C-32 al Maresme i al
Garraf que entraran en vigor l’1 de gener vinent, que inclouen bonificacions
entre el 10% i el 30% i que una vegada implantat al llarg de 2014 el sistema
de pagament segons recorregut podran arribar fins al 80%. Aquests
descomptes s’emmarquen en el pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge
de la xarxa de la Generalitat, que pretén equiparar territorialment el preu per
quilòmetre i que ha estat acordat amb les concessionàries Invicat i Aucat.
En concret, els nous descomptes a partir de l’1 de gener són:
 C-32 Garraf



Reducció del 30% del peatge al tram Castelldefels – Sitges
(barrera de Vallcarca)
 Reducció del 26,5% del peatge al tram Sitges – el Vendrell

 C-32 Maresme
 Reducció del 10% del peatge del Maresme Sud, entre Montgat i
Mataró
Les reduccions del peatge s’aplicaran als vehicles lleugers, de dilluns a
divendres laborables. En tots els casos, cal que l’usuari disposi d’un sistema
de pagament dinàmic (Via-T), que es pot aconseguir a través del web
www.autopistas.com/mesviat o el tèlefon 902 200 320. Com a novetat, el
Govern ha arribat a un acord amb les concessionàries per tal que la quota
d’alta d’aquest dispositiu sigui gratuïta per als usuaris habituals i
independentment del lloc de residència. En aquest sentit, Invicat i Aucat
facilitaran l’adquisició de 40.000 dispositius Via-T.
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Addicionalment a aquestes mesures, 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.
Així mateix, el nou conveni estableix que durant el 2014 es desplegarà el
sistema de peatge tancat en aquesta autopista per tal que els usuaris paguin
efectivament pel recorregut real que efectuen. En aquest cas, la tarifa no
estarà subjecta al tipus de vehicle o dia d’utilització i els descomptes podran
arribar al 80%, segons el recorregut. El sistema s’implantarà al tram MataróPalafolls (fins a la GI-600) i al tram Sitges – el Vendrell.
100 milions d’euros d’inversió
L’acord 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, que en tots els casos començaran al llag de 2014, inclouen
millores en la connectivitat, la seguretat i la capacitat d’aquestes vies. Són:
 C-32 Maresme


Nova carretera Blanes – Lloret de Mar i connexió amb la C-32 (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), amb un pressupost de 5,3
milions d’euros



Reducció de l’impacte acústic a Montgat, el Masnou i Calella
(300.000 euros)

 C-32 Garraf



Remodelació de l’enllaç de Sitges Centre (5,5 milions d’euros) per a
millorar l’accessibilitat al polígon Mas Alba



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



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

 C-33 Vallès Oriental
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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
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El Govern impulsa el Pla de Digitalització de sales de
cinema per garantir l’oferta cinematogràfica en el
conjunt del país davant la desaparició de l’analògic
 La mesura preveu una línia d’ajuts per a l’adquisició d’equips
digitals i una altra de préstecs per a cinemes amb més capacitat
d’inversió
 Més del 52% dels cinemes a Catalunya utilitzen encara el sistema
analògic i catorze comarques no disposen de sales digitalitzades
El Govern ha aprovat avui impulsar el Pla de Digitalització de sales de cinema
per garantir l’oferta d’exhibició de pel·lícules en el conjunt del país durant el
procés de canvi del sistema d’exhibició analògic al sistema digital.
El Pla de Digitalització té dues línies d’ajut. D’una banda, a les zones amb
poca oferta cinematogràfica, el Departament de Cultura facilita als exhibidors
20.000€ per a l’adquisició d’un equip digital de projecció amb uns estàndards
establerts que garanteixin la seva qualitat. Aquest ajut està destinat als
cinemes amb una sola sala o a multicinemes amb quatres sales com a màxim,
de municipis de menys de 100.000 habitants, que facin un mínim de 300
sessions a l’any i que estiguin a més de 30 quilòmetres d’un altre cinema
digital. D’aquesta manera, es vol mantenir l’oferta en aquelles zones on les
empreses i entitats exhibidores són menys potents i on no podrien finançar
aquesta inversió sense l’ajut del Govern.
D’altra banda, el Departament de Cultura, en col·laboració amb l’Institut Català
de Finances (ICF), ha llançat una línia de préstecs per impulsar projectes
industrials culturals, entre ells, els de digitalització de sales per aquells
cinemes amb més capacitat d’inversió. Aquesta línia de préstecs per a
projectes industrials culturals és de 20 milions d’euros. Des del novembre i fins
al moment, s’hi han acollit 9 empreses (algunes de les quals gestionen més
d’un cinema) i 4 ajuntaments.
Amb aquestes dues línies d’ajuts el Govern preveu que qualsevol ciutadà
podrà continuar tenint un cinema a una distància màxima de 30 kilòmetres
independentment del municipi de Catalunya on visqui i que cap comarca es
quedi sense oferta digital.
Actualment, estan en funcionament 766 sales de cinema en el conjunt de
Catalunya. D’aquestes, 366 són sales amb sistema digital (el 47,7%) i 400 són
sales amb sistema analògic (52,3%). A catorze comarques no hi ha cap
cinema amb sistema digital.
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En la darrera dècada, les empreses exhibidores de cinema de Catalunya han
anat digitalitzant progressivament les seves sales a mesura que el sistema de
suport digital s’anava estenent i davant l’anunciada desaparició del sistema
analògic. En el moment que només es distribueixin còpies en digital, les sales
que només comptin amb un sistema analògic d’exhibició no podran continuar
funcionant. Es preveu que aquest procés s’acceleri en els propers mesos.
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El Govern aprova destinar 900.000 euros al foment i
difusió de la cultura i la realitat religiosa
 També es destinaran a promoure el diàleg interreligiós com a eina
per a la convivència i a l’edició de llibres de temàtica relacionada
amb el fet religiós
El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament de Governació i
Relacions Institucionals a destinar 900.000 euros en els propers dos anys per
a la subvenció d’activitats destinades a fomentar la cultura religiosa en la
societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la
convivència i la tolerància i difondre la realitat i actualitat religiosa. També s’hi
inclouen les despeses relatives a l’edició de llibres de temàtica relacionada
amb el fet religiós.
Aquest import es distribueix en les anualitats següents: 600.000 euros, el
2014, i 300.000 euros, el 2015.
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El Govern signa un acord amb la província tirolesa de
Bolzano-Alto
Adige
sobre
integració
social,
convivència i diàleg intercultural
 Catalunya i aquesta regió nord-italiana comparteixen realitats
sociolingüístiques similars i han rebut un nombre important de
persones immigrades durant l’última dècada
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un acord de col·laboració
institucional entre la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de
Benestar Social i Família, i la província tirolesa de Bolzano-Alto Adige sobre
integració social, convivència i diàleg intercultural. L’objectiu és programar
accions conjuntes, particularment en l’àmbit de les polítiques lingüístiques i
culturals. Ambdós territoris comparteixen el fet d’haver rebut, especialment
durant l’última dècada, un important nombre de persones immigrades i
constitueixen societats amb llengua i cultura pròpies.
Per mitjà d’aquest acord, els dos governs coincideixen a valorar positivament
les particularitats sociolingüístiques de cada entorn, ja que poden afavorir una
major participació i difondre un sentit de pertinença comuna entre la població
d’origen estranger. També aposten per promoure espais de trobada i
intercanvi entre persones autòctones i nouvingudes; incentivar la igualtat, els
drets civils i socials de les persones; prestigiar la diversitat i eradicar tota
forma de discriminació o racisme.
Catalunya i Bolzano-Alto Adige constaten l’interès mutu a enfortir els seus
vincles en aquestes matèries, amb una contínua cooperació per al
desenvolupament d’estratègies que reforcin la participació i la cohesió social,
un constant intercanvi de bones pràctiques i coneixements en relació amb les
polítiques d’integració i a la cultura de la convivència, i una major comunicació
entre els actors socials per afavorir la col·laboració entre el sector públic i la
societat civil.
En concret, ambdues parts es comprometen a dur a terme una sèrie d’accions
a desenvolupar des d’ara i fins a finals de 2016:
o Avaluar l’oportunitat de presentar projectes conjunts en programes i
concursos estatals i europeus, amb l’objectiu de cooperar a nivell
internacional.
o Entrar a formar part de las xarxes europees pertinents ja existents, amb
l’objectiu de desenvolupar idees i accions en línia amb les polítiques
europees sobre inclusió i diàleg intercultural.
o Comparar els seus respectius programes operatius, identificant eventuals
objectius comuns en el sentit de la convivència, la integració i les relacions
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interculturals, per tal d’estructurar la cooperació en la forma adequada i
concreta.
o Considerar i afavorir la participació de les organitzacions no
governamentals, de les associacions i de les agrupacions en relació amb
temes específics.
o Promoure una dinàmica contínua de trobada i intercanvi d’informacions i
experiències, amb l’objectiu de dialogar i reflexionar conjuntament sobre
les polítiques d’integració dels ciutadans i ciutadanes migrants.
o Promoure l’intercanvi de practicants i estudiants, amb l’objectiu d’afavorir
oportunitats de formació respecte al fenomen migratori i la diversitat
cultural, així com a l’adquisició de competències interculturals.
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Altres Acords del Govern
El Govern interposa recurs d’inconstitucionalitat contra una disposició
de la llei de prevenció de riscos laborals incorporada a la llei de suport
als emprenedors i internacionalització
El Consell Executiu ha acordat avui interposar un recurs d’inconstitucionalitat
en relació amb l’article 39.2 de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la
seva internacionalització que afegeix una disposició a la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals.
En concret, l’article afegeix una disposició per la qual es formula un mandat al
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i a l’Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball perquè prestin a les empreses de fins 25 treballadors
assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut en el treball.
La disposició especifica que aquest mandat permetrà a aquests òrgans
estatals a portar a terme el disseny i la posada en funcionament d’un sistema
operatiu que faciliti als empresaris l’organització de les activitats preventives i
el compliment efectiu de les seves obligacions preventives.
Segons la disposició, les comunitats autònomes i els agents socials queden
com a col•laboradors.
El Govern de la Generalitat ha decidit interposar recurs d’inconstitucionalitat,
després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, perquè l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la
competència executiva en matèria de treball i relacions laborals que inclou, en
tot cas, la prevenció dels riscos laborals i la salut en el treball.
El Govern autoritza la signatura d’un conveni de col·laboració entre
l’Institut Català Internacional per la Pau i la Cambra de Comerç de
Bogotà
El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre
l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i la Cambra de Comerç de
Bogotà per estructurar una agenda de participació del sector privat colombià
en un escenari de post-conflicte en aquell país.
Aquesta cooperació podrà incloure la promoció i el foment de projectes de
formació, recerca, publicacions científiques, conferències i tallers, cursos i
intercanvis d’experiències i grups de treball.
Cal recordar que l’ICIP té, entre altres funcions, la de prestar suport i
assessorament a organitzacions, iniciatives, campanyes i activitats que ho
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requereixin, i fomentar activitats que la societat civil i els moviments per la
pau, les administracions públiques, les organitzacions internacionals, les
universitats i els centres de recerca duen a terme en l'àmbit de la formació, la
recerca i l’acció compromesa en la construcció i el manteniment de la pau, així
com la d’establir relacions amb institucions internacionals i xarxes similars.
La Cambra de Comerç de Bogotà és una institució que representa el sector
empresarial i la comunitat en el seu conjunt, i està interessada a donar suport
a les iniciatives proposades per les entitats sense ànim de lucre per generar
estratègies encaminades a oferir informació i coneixement sobre la ciutat i la
regió, per a la qual cosa dóna suport a la producció d'estudis que generin
informació que serveixi per prendre decisions del Govern, dels empresaris i de
la comunitat en general.
Signatura d’un conveni amb el govern alemany per a l’organització d’un
seminari internacional sobre sostenibilitat
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un conveni entre el Departament de
la Presidència i el Ministeri Federal de Medi Ambient, Conservació de la
Natura i Seguretat Nuclear d’Alemanya per a l’organització del seminari Safe
operating space. State & Perspectives as a Concept for National Policy, que
se celebrarà els propers 23 i 24 de gener de 2014 a Brussel•les, a l’Espai
Catalunya Europa, seu de la Delegació del Govern de Catalunya davant la
Unió Europea.
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)
i la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory
Councils (EEAC), de la qual forma part, juntament amb el Ministeri Federal de
Medi Ambient, Conservació de la Natura i Seguretat Nuclear d'Alemanya
estan interessats en la realització d’un seminari internacional sobre els
conceptes límits planetaris i safe operating space (l'espai en el qual l'economia
i la societat poden desenvolupar-se sense interferir en els límits biofísics del
planeta). El seminari també analitzarà l'aplicació d'aquests conceptes en la
formulació de polítiques públiques, instruments de planificació sectorial i
territorial.
Aquests dos conceptes estan sent objecte d'estudi i discussió per part
d'institucions internacionals i europees, així com per diversos governs d'arreu
del món. En aquest sentit, els participants en el seminari seran experts
procedents d'institucions multilaterals, institucions europees, centres de
recerca i d'administracions públiques d'arreu de la Unió Europea.
Gràcies a l’acord aprovat avui, el Ministeri Federal de Medi Ambient,
Conservació de la Natura i Seguretat Nuclear de la República Federal
d’Alemanya concedirà una subvenció de 24.728 euros per a l’organització del
seminari.
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El Govern aprova el Decret del Departament d'Agricultura que simplifica
la seva estructura i la fa extensiva als serveis territorials
El Govern ha aprovat el projecte de Decret de reestructuració del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que completa i
adapta l’estructura dels Serveis Territorials, adaptant-se a l’estructura de la
resta d’òrgans administratius del Departament.
D’altra banda i atès el temps transcorregut des de l’entrada en vigor de
l'anterior Decret d'estructura, el Decret 336/2011, de 10 de maig s’ha optat per
modificar algunes funcions dels òrgans administratius amb l’objectiu de
clarificar-les, i així obtenir més seguretat jurídica envers l’administrat.
La principal novetat d'aquesta reestructuració es la simplificació de
l’organigrama amb l’objectiu d’assolir una en l’estructura administrativa, i
millorar l’eficiència i l’eficàcia de les actuacions administraves. Mitjançant
aquesta proposta de decret es produeix una racionalització i simplificació, així
com l'optimització dels recursos existents per tal de clarificar i fer una
estructura en el territori mes d’acord amb les competències del DAAM i amb
l'objectiu de ser mes facilitadora al ciutadà.
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