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El Govern demana al TC que aixequi de forma 
immediata la suspensió cautelar de la Llei de 
consultes i del Decret de convocatòria del 9 de 
novembre  
 

• El Consell Executiu ha aprovat personar-se en els recursos que 
l’Estat ha presentat contra la Llei de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana i contra el 
Decret de convocatòria de la consulta 
 

• El Govern defensa la pulcritud jurídica i legal dels dos textos, que 
s’emmarquen en un procés basat en la majoria social, el consens 
polític, el diàleg i el respecte a la legalitat 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui personar-se en el recurs 
d’inconstitucionalitat que el Govern espanyol ha presentat contra la Llei de 
consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, 
aprovada el 19 de setembre per una àmplia majoria del Parlament de 
Catalunya, i contra la impugnació del decret de convocatòria de la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya, que el president de la Generalitat va signar 
dissabte al Palau. El Govern sol·licita l’aixecament immediat de la suspensió 
cautelar de la Llei i el Decret, fixada ahir pel Tribunal Constitucional (TC), i 
insisteix en la pulcritud jurídica i legal dels dos textos. 
 
El Govern de la Generalitat entén que tant la Llei de consultes, aprovada per 
una àmplia majoria de 106 diputats del Parlament, com el Decret de 
convocatòria de la consulta del 9 de novembre, signat dissabte passat al 
Palau de la Generalitat, s’adapten al marc constitucional vigent. En aquest 
sentit, amb l’objectiu de defensar la constitucionalitat dels dos textos, el 
Consell Executiu ha acordat avui designar els lletrats del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat que es personaran en les dues causes obertes al TC per formular 
les al·legacions pertinents. 
 
L’Executiu recorda que el Govern de la Generalitat té la competència 
exclusiva en matèria de consultes populars, tal com estableix l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en vigor, i que el procés s’ha guiat des del principi 
per la recerca i la consolidació d’àmplies majories socials, el consens polític, la 
cerca constant de diàleg i el respecte als marcs legals.  
 



 

�

����������	�
���������������� �

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

3

El Govern aprova el Pla d’actuació de les polítiques de 
joventut fins al 2016, per promoure l’emancipació i la 
millora de la vida dels joves 
 

• El document concreta els objectius, les mesures i les accions que 
han de dur a terme tots els departaments del Govern en 7 àmbits: 
l’educació, la feina, l’emancipació juvenil, la salut, la participació, 
la cultura i la cohesió social 

 
• Per a enguany s’han programat 353 actuacions amb un pressupost 

de 205,4 milions d’euros. En total fins al 2016 s’invertiran 600 
milions d’euros en polítiques de joventut 

 
El Govern ha aprovat el Pla d’actuació de les polítiques de joventut de la 
Generalitat de Catalunya: horitzó 2016, que concreta els objectius, les 
mesures i accions que han de dur a terme tots els departaments per tal de 
promoure l’emancipació i la millora de la vida dels joves. Per enguany s’han 
programat 353 actuacions amb un pressupost de 205,4 milions d’euros, una 
xifra que arribarà fins als 600 milions d’euros en el període comprès fins al 
2016.  
 
El Pla de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: horitzó 
2016 planteja 35 objectius estratègics i 126 d’operatius, centrats principalment 
en les polítiques de suport a l’emancipació, entesa de manera àmplia com 
l’accés a la ciutadania i a l’autonomia personal plena. Per això, el document 
dóna un protagonisme especial als eixos de l’educació, el treball i l’habitatge.  
 
Per a aquest 2014 s’han previst un total de 353 actuacions distribuïdes en 7 
eixos: educació, feina, emancipació, salut, participació, cultura i cohesió 
social, que corresponen als 7 reptes del Pla nacional de joventut de Catalunya 
2011-2020.  
 
 
Els 7 eixos del Pla 
 
Educació 
 
En l’àmbit de l’educació, el principal repte del Pla és aconseguir l’èxit en la 
trajectòria dels joves, reduint el fracàs escolar, l’abandonament prematur i 
l’efecte de les desigualtats socials i territorials dins del sistema educatiu. El Pla 
també proposa desenvolupar una oferta formativa de qualitat en tots els 
nivells, impulsar l’aprenentatge de competències instrumentals, habilitats i 
valors, així com vetllar per una educació en el lleure de qualitat i accessible a 
tothom. Enguany s’ha invertit en aquest àmbit 11,3 milions d’euros a través 
d’actuacions com ara ajuts a estudiants, ajuts a la mobilitat internacional de 
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l’alumnat, promoció de la formació professional, la formació dual o beques en 
educació en el lleure, entre d’altres. 
 
Feina 
 
Aquest 2014 s’han destinat 86,5 milions d’euros a través de 54 actuacions en 
l’àmbit de la promoció de l’èxit en la trajectòria laboral dels joves. En aquest 
terreny el Pla estableix els objectius següents:  
 

• Millorar l’ocupabilitat dels joves per ampliar les seves oportunitats 
d’accés al treball i la realització del propi projecte professional en 
igualtat d’oportunitats. 

 
• Promoure la millora de les condicions de treball de les persones joves. 

 
• Impulsar l’aparició i la continuïtat de projectes d’emprenedoria jove i 

emprenedoria social. 
 

• Avançar cap a un model productiu basat en la innovació, el seguiment i 
la igualtat d’oportunitats. 

 
• Fomentar la contractació atenent les necessitats específiques existents 

en el col·lectiu juvenil (nivells de qualificació i experiència professional, 
diversitat funcional, més vulnerabilitat, entre altres). 

 
Emancipació juvenil 
 

• En l’àmbit de l’emancipació juvenil, el Pla fixa els objectius següents:  
 

• Impulsar i facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, com a modalitat més 
flexible i amb més capacitat d’adaptació a les necessitats juvenils. 

 
• Vetllar per l’accés al manteniment de l’habitatge i evitar-ne la pèrdua, 

especialment en les situacions de major vulnerabilitat. 
 

• Impulsar el desenvolupament de nous models d’accés a l’habitatge, 
mitjançant la col·laboració público-privada, tenint en compte les 
diferents tipologies de joves i les seves necessitats. 

 
• Crear i millorar els espais d’informació, mediació i intermediació entre 

administració, propietaris i joves. 
 
Aquest 2014 es destinaran a polítiques d’emancipació juvenil 16,5 milions 
d’euros a través de 13 actuacions, com ara prestacions per al pagament del 
lloguer, prestacions d’urgència social, el programa d’habitatge de l’Àrea de 
Suport al Jove Tutelat i ExTutelat o el programa “Compartir habitatge”. 
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Salut 
 
En l’àmbit de la promoció de la vida saludable, el Pla vetllarà per adquirir 
coneixement, hàbits i conductes. Potenciarà també el coneixement i el bon ús 
dels programes i els serveis de salut. Aquest 2014 s’inverteixen 9,5 milions 
d’euros en aquest eix.  
 
Participació  
 
Es treballarà per fomentar una cultura participativa, promoure 
l’associacionisme, facilitar canals i eines per a l’organització dels joves i per 
incrementar i millorar la interlocució amb l’Administració. Enguany es destinen 
a aquest punt 2,3 milions d’euros. 
 
El Pla també inclou com a objectiu estratègic universalitzar la cultura entre la 
població juvenil. Per això proposa augmentar l’accés i el consum cultural; 
potenciar la creació artística i la producció cultural, i impulsar la llengua 
catalana i el patrimoni cultural, social, històric i natural com a eines de 
dinamització, cohesió i inclusió social. Enguany es destinen 3,5 milions 
d’euros a aquest tipus d’actuacions.  
 
Cohesió social 
 
El darrer eix del Pla se centra a avançar cap a un model de país i de societat 
cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en 
les formes d’organització col·lectiva. El document proposa, entre d’altres:  
 

• Millorar la distribució desigual dels temps socials entre homes i dones.  
 

• Millorar el tractament informatiu de les persones joves en els mitjans de 
comunicació.  

 
• Fomentar el paper dels joves com a productors d’informació sobre ells 

mateixos. 
 

• Promoure la igualtat d’oportunitats, l’eliminació de desigualtats i la 
inclusió social. 

 
• Prevenir, atendre i eradicar les violències que afecten els joves.  

 
• Fomentar un model de vida més sostenible i respectuós amb el medi 

ambient. 
 

• Mantenir una estructura territorial i productiva sostenible, incentivant el 
retorn i la inserció laboral dels joves al medi rural.  
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Aquest 2014 la Generalitat destina a aquest punt un pressupost de 69,1 
milions d’euros.  
 
D’altra banda, també es destinen 6,4 milions d’euros al suport al 
desplegament de les polítiques de joventut, recerca i generació de 
coneixement en aquesta matèria i difusió i accés als serveis adreçats a joves i 
relacions internacionals en l’àmbit de la joventut.  
 
 
Un pla consensuat 
 
El Pla d’actuació de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: 
horitzó 2016 és l’eina de desplegament per part del Govern del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya 2020, que es va aprovar amb el consens del món 
local i que va comptar amb un ampli procés participatiu entre la gent jove. 
 
El Pla d’actuació s’ha treballat de manera coordinada amb tots els 
departaments de la Generalitat. També incorpora les mesures aprovades pel 
Parlament de Catalunya en el marc del Ple extraordinari sobre la situació de la 
joventut catalana. 
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El Govern porta al TC el decret espanyol que regula la 
producció d’energia elèctrica a partir de renovables, 
cogeneració i residus per invasió de competències 
  

• D’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el 
Govern entén que la norma vulnera les competències de la 
Generalitat, recollides a l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya  
 

• El Consell Executiu també ha aprovat sol·licitar al Consell de 
Garanties Estatutàries un dictamen previ preceptiu sobre la 
possible inconstitucionalitat d’alguns preceptes de la Llei general 
de telecomunicacions 

 
El Consell Executiu ha acordat avui presentar un conflicte positiu de 
competència davant del Tribunal Constitucional contra el reial decret que 
regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies 
renovables, cogeneració i residus, en considerar que la norma excedeix les 
competències estatals i envaeix les de la Generalitat, tal com aprecia també 
en el seu dictamen el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). El Govern 
entén que aquest decret, com tota la reforma energètica impulsada pel Govern 
espanyol, és perjudicial per a la competitivitat de les empreses catalanes. 
 
El recurs afecta els articles 8, 30 i 35 i la disposició final primera del Reial 
decret 413/2014, de 6 d’abril, que fan referència als procediments d’informació 
i recollida de dades, inspeccions periòdiques i aleatòries i a l’atorgament 
d’autoritzacions de noves instal·lacions, de modificacions de les existents o de 
transmissió o tancaments d’instal·lacions. El Govern entén que aquests 
articles buiden les competències de la Generalitat, ja que vulneren l’esquema 
de distribució de competències que fixen l’article 149 de la Constitució 
espanyola i l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
 
La interposició del conflicte positiu de competència és l’últim pas després que 
el Govern de l’Estat hagi rebutjat el requeriment previ d’incompetència 
presentat per la Generalitat el 5 d’agost passat i que el CGE hagi apreciat 
indicis d’inconstitucionalitat a la norma. 
 
Amb aquesta acció, el Govern de la Generalitat amplia la seva defensa 
jurídica de les competències en matèria d’energia que posa en dubte la 
reforma propugnada per l’Executiu espanyol. De fet, el Govern ja ha interposat 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric; conflicte positiu de competència contra el Reial decret que 
regula la retribució de la distribució d’energia elèctrica, i impugnació de l’Ordre 
d’interrompibilitat. 
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Dictamen al CGE sobre la Llei general de telecomunicacions 
 
El Consell Executiu també ha aprovat avui sol·licitar al CGE un dictamen 
preceptiu sobre la possible inconstitucionalitat d’alguns preceptes de la Llei 
general de telecomunicacions, com a pas previ a la possible interposició d’un 
recurs davant del Tribunal Constitucional. El Govern considera que la norma 
estatal podria envair certes competències autonòmiques. 
 
La Llei aprovada pel Govern espanyol introdueix diverses reformes 
estructurals en el règim jurídic de les telecomunicacions dirigides a facilitar el 
desplegament de xarxes i la prestació de serveis per part dels operadors. En 
aquest sentit, el seu preàmbul explica que la finalitat és aprofundir en els 
principis de lliure competència i de mínima intervenció administrativa per 
impulsar el desplegament de xarxes de comunicació electrònica ultraràpides. 
Per aconseguir-ho, la Llei es proposa establir un nou marc regulador. 
 
El Govern entén que la norma conté certes prescripcions que excedeixen 
l’àmbit material de les comunicacions i que podrien afectar competències 
pròpies de la Generalitat en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme i 
sobre mitjans de comunicació i serveis de contingut audiovisual.  
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El Govern aprova la concentració de tots els jutjats 
socials a la Ciutat de la Justícia de Barcelona 

 
• El Consell Executiu acorda situar a l’edifici J de la Ciutat de la 

Justícia els 33 jutjats socials de Barcelona, que actualment estan 
dispersos en tres espais diferents de la ciutat 
 

• S’estalviaran 3 milions d’euros anuals només en el lloguer dels 
edificis que actualment acullen els òrgans judicials 

 
El Govern ha aprovat avui, a proposta del Departament de Justícia, l’acord 
que permetrà concentrar tots els òrgans unipersonals de la jurisdicció social 
de Barcelona en un únic emplaçament: la Ciutat de la Justícia. El Consell 
Executiu ha acordat designar l’actual edifici J de la Ciutat de la Justícia com a 
futura seu dels 33 jutjats socials declaratius de Barcelona, que actualment 
estan distribuïts en tres espais diferents de la ciutat.  
 
En virtut de l’acord aprovat avui, la Ciutat de la Justícia acollirà els 33 jutjats 
socials declaratius en un edifici de gairebé 9.500 m2 de superfície. Actualment 
els jutjats estan distribuïts en dos edificis de la ronda de Sant Pere (11 i 10 
jutjats) i un del carrer de Girona (9 jutjats), que no reuneixen les condicions 
mínimes d’espai, ni disposen de les instal·lacions i equipaments necessaris 
per poder implantar l’oficina judicial. Els 3 jutjats restants (els números 5, 23 i 
30), que són jutjats d’execució, ja es van traslladar a la Ciutat Judicial el 19 de 
novembre de l’any passat, juntament amb els contenciosos.  
 
La concentració dels òrgans judicials en un únic espai permetrà implantar el 
model organitzatiu d’oficina judicial en la jurisdicció social. A banda, suposarà 
una millora per als operadors jurídics i per als ciutadans, i generarà un estalvi 
econòmic important, valorat en 3 milions d’euros anuals només pel que fa al 
pagament del lloguer dels edificis actuals.  
 
L’ocupació d’aquest edifici comportarà l’adaptació dels espais, que en principi 
estaven destinats a usos complementaris a dependències judicials, amb una 
compensació econòmica per a la concessionària de la Ciutat de la Justícia de 
6.111.880.81 d’euros, que s’abonaran en el termini de nou anys.  
 
El trasllat dels 30 jutjats socials està previst per a finals de l’any vinent. 
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El Govern aprova la revisió del TRANSCAT, que 
millora la planificació i la gestió de les emergències 
per accidents en el transport de mercaderies 
perilloses 

 
• Estableix que 215 municipis estan obligats a elaborar un Pla 

d'actuació municipal i a 120 més se'ls recomana fer-ho perquè 
tenen a 500 metres algun tram de via amb un perill alt o molt alt 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la revisió del Pla especial d'emergències 
per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya, el TRANSCAT, que adequa al marc legal actual tots 
aquells aspectes que han quedat obsolets. Amb la revisió, el Govern millora la 
planificació i la resposta davant d’aquestes emergències, amb l'objectiu de 
minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels 
béns, les infraestructures i el medi ambient. 
 
El nou TRANSCAT actualitza les dades dels mapes de flux de transport de 
mercaderies perilloses, tant pel que fa a la xarxa viària com ferroviària. La 
incorporació d’aquestes noves dades de flux permetrà fer una anàlisi més 
correcta i actualitzada del risc de cada part del territori. Es tracta de la 
representació cartografiada de tota la informació quantitativa de què disposa 
la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) respecte al transport de 
mercaderies perilloses per les carreteres i línies fèrries de Catalunya. A 
banda, el document incorpora els canvis en l'estructura i l'organització produïts 
al llarg dels últims anys, i adequa les funcions de Bombers, Policia, 
Emergències Mèdiques, i Protecció Civil a l'experiència i als nous 
coneixements adquirits en la gestió de les emergències. 
 
Així mateix, la nova versió del TRANSCAT concreta quins municipis, d'acord 
amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, tenen obligació o recomanació d'elaborar el 
Pla d'actuació municipal (PAM) en relació amb el risc per accident en el 
transport de matèries perilloses. El PAM és l'eina de prevenció, planificació i 
gestió de les emergències a nivell local. Així, l’hauran d'elaborar els municipis 
que tinguin al seu territori o a una distància inferior o igual a 500 metres algun 
tram de via amb un nivell de perill molt alt (obligació) o alt (recomanació). 
Actualment, 215 municipis tenen l'obligació d'elaborar el PAM i 120 més, la 
recomanació. La llista de localitats s'actualitzarà periòdicament. 
 
El TRANSCAT és el marc orgànic i funcional per fer front a totes les 
emergències derivades d'accidents que involucren unitats de transport de 
mercaderies perilloses a la xarxa viària i ferroviària que es produeixin en 
qualsevol punt del territori català in itinere, és a dir, que no tinguin lloc a 
l’interior d'una instal·lació industrial o d'una estació ferroviària catalogada com 
a estació de mercaderies perilloses.����
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Altres acords del Govern 
 
El Govern autoritza la CCMA a reduir el capital social per compensar els 
resultats negatius d’exercicis anteriors 
 
El Consell Executiu ha autoritzat la societat Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, S.A a reduir el capital social actual, de 148.014.398,95 euros, 
en un import de 123.004.083,95 euros, per compensar els resultats negatius 
d’exercici anteriors, deixant-lo establert en 25.010.315,00 euros, per restablir 
l’equilibri entre el capital i el patrimoni net disminuït a conseqüència de 
pèrdues. La reducció s’efectuarà mitjançant la disminució del valor nominal 
de cadascuna de les 21.505 accions que componen actualment el capital 
social de la societat, que queda fixat en 1.163,00 euros per acció. 
 
En data 31 de desembre de 2013, el patrimoni net de la CCMA, SA està per 
sota de les dues terceres parts del capital social, i atenent al que disposa 
l’article 327 del text refós de la Llei de societats de capital en relació amb la 
societat anònima, la reducció del capital tindrà caràcter obligatori quan les 
pèrdues hagin disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres 
parts de la xifra del capital i hagi transcorregut un exercici social sense haver-
ne recuperat el patrimoni net. 
 
 
El Govern aprova un Memoràndum d’Entesa entre l’Agència Catalana de 
Consum i l’Organització dels Estats Americans per col·laborar en 
protecció i promoció dels drets dels consumidors 
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui la signatura d’un Memoràndum 
d’Entesa entre l’Agència Catalana del Consum (ACC) de la Generalitat de 
Catalunya i la Secretaria General de l’Organització dels Estats Americans 
(OEA), amb l’objectiu de col·laborar en matèria de protecció i promoció dels 
drets dels consumidors i usuaris. L’acord pretén establir les bases d’una 
coordinació bilateral institucional que permeti posar en marxa mecanismes 
de cooperació i col·laboració en el camp de la seguretat i la salut de 
consumidors i usuaris, per garantir el subministrament de productes segurs 
a través de xarxes de consum segur.  
 
L’Organització dels Estats Americans, que reuneix 35 estats independents, 
constitueix el principal fòrum governamental polític, jurídic i social de 
l’hemisferi occidental. En virtut d’aquest acord, l’OEA insta els estats 
membres a disposar i subministrar productes de consum segurs, a través 
de resolucions específiques i d’acords amb altres organismes.  
 
L’Organització coordina la Xarxa Consum Segur i Salut, plataforma que 
difon pràctiques sobre la seguretat de productes de consum a la regió, amb 
l’objectiu de garantir el benestar dels consumidors, amb un consum 
informat i amb llibertat d’elecció, de béns i serveis segurs. La Generalitat de 
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Catalunya té competència exclusiva en la defensa dels drets dels 
consumidors, que exerceix l’Agència Catalana del Consum. 
 
 
El Govern autoritza un conveni per regular l’accés del personal de les 
institucions europees a Catalunya a l’assistència sanitària 
 
El Govern ha autoritzat avui al Servei Català de la Salut (Catsalut) a establir 
un conveni de col·laboració amb l’Oficina de Gestió i Liquidació dels Drets 
Individuals de la Comissió Europea (PMO) amb l’objectiu de regular l’accés a 
l’assistència sanitària per part del personal de les institucions europees a 
Catalunya.  
 
Les prestacions a les quals podrà accedir són les que fixa el Reial decret 
1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut. Una vegada identificats, el Catsalut 
emetrà una targeta sanitària individual (TSI) amb la qual el personal 
d’aquestes institucions europees tindrà dret a accedir a qualsevol dels centres 
i dispositius integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT), d’atenció primària, d’atenció hospitalària i 
d’especialitzada. 
 
El conveni, que es podrà prorrogar anualment, s’emmarca en les línees 
estratègiques del Pla de Govern en matèria de salut que promou un model 
assistencial sostenible i d’excel·lència al servei de les persones i que està 
orientat a la millora dels resultats d’acord amb els objectius de l’OMS per al 
2020. 
 
 
El Govern reestructura el Departament de Benestar Social i Família 
 
El Govern ha aprovat avui el decret de reestructuració del Departament de 
Benestar Social i Família, a través del qual es crea una nova secretaria 
sectorial que assumirà les competències de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS), entitat que se suprimeix, tal com estava previst en la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic. El decret entrarà en vigor l’1 de gener de 2015. 
 
En concret, el decret crea la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de 
l’Autonomia Personal, que tindrà rang orgànic de secretaria general, que serà 
la tercera secretaria del Departament, després de la Secretaria General i la 
Secretaria de Família. Disposarà de quatre subdireccions generals: la 
Subdirecció General d’Anàlisi i Programació; la Subdirecció General d’Atenció 
i Promoció de l’Autonomia Personal; la Subdirecció General de Gestió de 
Recursos, i la Subdirecció General de Prestacions Socials. 
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Les úniques competències fins ara atribuïdes a l’ICASS que no assumirà la 
nova Secretaria són les que estan previstes a l’Ordre de desplegament parcial 
de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades de gossos d’assistència. Per motius organitzatius, aquestes 
competències les assumirà la Secretaria General.  
 
La reestructuració del Departament de Benestar Social i Família s’emmarca 
en la voluntat d’avançar en la reforma de la funció pública i el dimensionament 
global de l’Administració per respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats 
i demandes de la societat catalana, mantenint la qualitat i l’eficiència dels 
serveis prestats. 
 
 
 


