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El Govern encarrega al SOC l’elaboració d’un 
programa específic i integral per combatre l’atur de les 
persones més grans de 45 anys 
 

• El projecte, denominat Grans Actius, té un pressupost de 50 
milions d’euros i preveu beneficiar 30.000 usuaris  
 

• Ajuts a la contractació, plans de formació i acreditació de 
competències són algunes de les mesures que s’impulsaran 
 

• El Consell Executiu ha analitzat les dades d’atur del mes passat, el 
millor març en xifres absolutes des de 1996 

 
El Govern ha acordat encarregar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
l’elaboració d’un programa específic i integral per combatre l’atur de les 
persones més grans de 45 anys. Aquest nou projecte, denominat Grans 
Actius, té un pressupost de 50 milions d’euros i preveu beneficiar 30.000 
usuaris. L’objectiu és definir i treballar polítiques concretes per a aquest 
col·lectiu i abordar de manera integral les seves necessitats, segmentant 
perfils dins del col·lectiu, i aplicant respostes concretes a cada grup de 
persones. 
 
Pel Govern, el programa s’hauria de centrar en les següents línies d’actuació:  
 

- Ajuts a la contractació de persones grans en funció de la durada dels 
contractes. 
 

- Plans de formació i contractació per a un total de 2.000 persones. 
 

- Programa d’acreditació de competències per a persones amb llarga 
trajectòria professional i a les quals els falta acreditar acadèmicament 
els coneixements o completar la formació. 
 

- Sessions grupals per a persones grans en atur per tractar i solucionar 
els problemes socials associats.  
 

- Pla de col·locació a través de les agències privades. 
 

- Línia específica a la resta de programes del SOC amb una reserva 
d’almenys el 20% per al col·lectiu. 
 

El programa, que s’hauria d’aprovar el proper mes de maig, se suma als 
esforços del SOC per atendre els col·lectius d’aturats més impactats per la 
crisi, com són els joves menors de 30 anys o els perceptors de la Renda 
Mínima d’Inserció.  
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Situació d’aquest col·lectiu 
 
Entre l’1 de gener de 2007, abans de la crisi, i l’1 de gener de 2014, la 
població de 45 anys i més a Catalunya ha passat de 2.917.291 persones a 
3.287.352, un augment del 12,7%.  
 
La població activa a partir de 45 anys ha augmentat en 243.100 persones 
(19,2%) entre el primer trimestre de 2008 i el quart de 2014, segons dades de 
l’Enquesta de Població Activa (EPA). En aquest mateix període, la població 
aturada ha augmentat en totes les franges d’edat i ha crescut en 188.800 
persones (+258,3%) en el cas del grup de 45 anys. La taxa d’atur de les 
persones de 55 anys i més ha crescut 13,8 punts: ha passat del 4,7% del 
primer trimestre de 2008 al 18,5% en acabar el 2014. A partir de l’anàlisi de la 
situació d’aquestes persones i de les dades d’atur registrat, de gener de 2008 
a febrer de 2015 la població aturada de 45 anys i més ha augmentat en 
168.760 persones (+149%). En concret, ha passat de les 113.295 persones a 
les 282.055.  
 
El millor mes de març en xifres absolutes des de 1996 
 
D’altra banda el Govern ha analitzat les xifres de l’atur relatives al mes de 
març d’aquest 2015, que ha caigut de 9.469 persones. Actualment a 
Catalunya hi ha 571.655 treballadors en atur, un 1,6% menys que el mes de 
febrer i un 8,5% menys (52.812 persones) respecte al març de 2014. Es tracta 
del vint-i-unè mes consecutiu que interanualment es redueix l’atur. En xifres 
absolutes és, per tant, el millor març de la sèrie històrica disponible, és a dir, 
des de 1996. Interanualment, a més, és el millor març des de l’any 2000 a 
Catalunya i, intermensualment, el millor des de 2005.  
 
Per edats, en menors de 25 anys, el març es va tancar amb 657 aturats 
menys que el mes anterior (-2%) i amb 3.055 aturats menys que fa un any (-
7,2%).  
 
Per sexes, l’atur a nivell interanual ha baixat de 36.858 persones en homes (-
11,7%) i, tot i que d’una manera un punt més moderada, en dones de 15.954 
(-5,1%). En relació amb el mes de febrer també hi ha hagut un descens de 
l’atur en el sexe femení, amb 3.724 aturades menys (-1,2%;) i en el masculí, 
amb 5.745 aturats menys (-2%). 
 
Per sectors, en termes intermensuals, l’atur baixa a: Construcció (867 aturats 
menys; -1,3%); Indústria (1.095 aturats menys; -1,4%); Serveis (7.847 aturats 
menys; -2%; Agricultura (178 aturats menys; -1,1%). Per contra puja a Sense 
Ocupació Anterior (518 aturats més; 1,5%).  
 
Lidera la davallada de l’atur interanual per percentatge la Construcció (amb 
16.861 aturats menys; -20,4%), seguida de la Indústria (12.200 aturats menys; 
-13,8%), i els Serveis (22.990 menys; -6,4%), mentre que registren un 
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increment la categoria de Sense Ocupació Anterior (1.864 aturats més; 5,6%) i 
Agricultura (377 aturats més; 2,5%). 
 
Per demarcacions, l’atur interanual baixa en totes les demarcacions: 
Barcelona (39.712 aturats menys; -8,6%); Girona (4.761 aturats menys; -
8,2%); Lleida (1.971 aturats menys; -6,3%) i Tarragona (6.368 aturats menys; 
-8,6%). L’intermensual, de la seva banda, també baixa en totes les 
demarcacions:  Barcelona (4.082 aturats menys; -1%), Girona (2.294 aturats 
menys; -4,1%), Lleida (750 aturats menys; -2,5%), i Tarragona (2.343 aturats 
menys; -3,4%). 
 
Pel que fa a la contractació, en termes intermensuals, el març s’ha tancat amb 
218.599 contractes, 33.798 més que al febrer. Interanualment, al març hi va 
haver 43.485 contractes més que el març de 2014, amb un augment 
percentual de la contractació indefinida (36,6%) per sobre de la temporal 
(23%). 
 
Quant al nombre d’afiliats a la Seguretat Social, a Catalunya s’ha situat en 
2.981.471. D’aquests, 2.441.394 corresponen al règim general i 533.984 al 
d’autònoms. La variació mensual ha registrat un increment de 28.135 
cotitzants i, la interanual, de 103.434 persones. 
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El Govern formula un requeriment d’incompetència a 
l'Estat contra l’ordre que regula les subvencions als 
ens locals per obres derivades de catàstrofes naturals  
 

• El Govern considera que la regulació espanyola vulnera les 
competències de la Generalitat en matèria de protecció civil i 
règim local, recollides a l’Estatut 

 
• El requeriment és el pas preceptiu previ al plantejament d’un 

conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional 
 
El Govern ha acordat formular un requeriment d’incompetència al Govern de 
l’Estat a l’ordre que regula les bases de les subvencions adreçades als ens 
locals per executar obres de reparació o restitució derivades de catàstrofes 
naturals. La norma reserva al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
la convocatòria, gestió i concessió dels ajuts estatals, així com el seguiment 
de les inversions i la verificació de la justificació o del reintegrament. 
 
El Govern entén que l’ordre vulnera les competències de regulació, 
planificació i execució en matèria de protecció civil que l’article 132 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat. Igualment, envaeix les 
competències en matèria de règim local (article 160 de l’Estatut), compartida 
pel que fa a la cooperació econòmica, mitjançant la qual l’Estat subvenciona 
obres i serveis dels ens locals.  
 
El Govern espanyol invoca la competència exclusiva de l’Estat en matèria de 
seguretat pública però, d’acord amb la doctrina consolidada pel Tribunal 
Constitucional, i al marge dels títols prevalents de la Generalitat, en aquest 
cas es produeix una concurrència competencial. Per tant, l’ordre hauria de 
recollir els mecanismes de col·laboració amb l’Estat i preveure la participació 
de la Generalitat en la gestió i concessió dels ajuts. 
 
Davant de la vulneració d’aquests títols competencials i de la doctrina del 
Tribunal Constitucional en la matèria, així com la inexistència de mecanismes 
de col·laboració, es formula un requeriment d’incompetència al Govern de 
l’Estat, previ a un possible conflicte de competència davant el TC. 
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El Govern aprova els Estatuts del Consorci del 
MACBA i del Mercat de les Flors  
 

• Al MACBA, els Estatuts preveuen que la presidència del Consell 
General i de la Comissió Delegada corresponguin a l’Ajuntament 
de Barcelona, en coherència amb l’adscripció dels diferents 
equipaments culturals 
 

• Al Mercat de les Flors, se suprimeix la Comissió Executiva del 
Consorci i es redueix el nombre de vocals amb l’objectiu de 
racionalitzar l’estructura de funcionament de l’organisme 
 

El Govern ha aprovat els Estatuts dels consorcis del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) i del Mercat de les Flors, que 
s’adeqüen a les darreres modificacions legals sobre règim jurídic dels 
consorcis. Els dos consorcis s’adscriuen a l’Ajuntament de Barcelona i es 
regeixen pel règim pressupostari, compatibilitat i control aplicable a la 
corporació local. 
 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 
Entre les principals novetats destaca l’atribució de caràcter local al Consorci, 
de manera que se li aplicarà la normativa de règim local. La presidència del 
Consell General i de la Comissió Delegada correspondran a l’Ajuntament de 
Barcelona, en coherència amb la seva adscripció al finançament de 
l’organisme. La Secretaria i la Intervenció del consorci seran exercides per 
personal habilitat de l’Ajuntament de Barcelona. També es modifiquen algunes 
funcions dels òrgans de govern del Consorci i es reforcen les funcions de la 
gerència, que nomenarà el Consell General. 
 
El Consorci es constitueix per temps indefinit i en formen part l'Ajuntament de 
Barcelona, l'Administració de la Generalitat, l’Administració de l'Estat i la 
Fundació Museu d'Art Contemporani. S’hi poden incorporar altres entitats 
públiques o privades, per acord de dos terços del Consell General. 
 
Els objectius del Consorci són la gestió del MACBA com a institució dedicada 
a l'adquisició, la conservació, l'estudi, l'exposició i la interpretació educativa 
d'obres d'art contemporani, amb una atenció especial a l'obra dels artistes 
catalans o relacionats amb Catalunya. També té com a objectius la creació 
dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de 
l'art contemporani; l'estímul i la promoció de totes les activitats del MACBA 
com a espai per gaudir de l'art contemporani en les seves diverses 
manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l'educació 
de la sensibilitat i l'esperit crític de les persones. 
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Pel que fa a la seva composició, el Consorci del MACBA compta amb un 
Consell General, una Comissió Delegada, la Direcció, que disposa d'una 
Comissió Assessora, i la Gerència. El Consell General està presidit per 
l’alcalde de Barcelona, compta amb tres vicepresidències (la primera ocupada 
pel conseller de Cultura; la segona pel secretari d’Estat de Cultura, i la tercera, 
pel president de la Fundació Museu d’Art Contemporani). 
 
Pel que fa als recursos econòmics, el Consorci compta amb les aportacions 
que acordin el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament 
de Barcelona; les subvencions públiques o privades; el producte dels serveis o 
les activitats que presti o dugui a terme el museu; el producte dels drets de 
reproducció de les obres d'art de la institució; els ingressos en concepte de 
lloguer a tercers de sales i espais, i els que li puguin correspondre d'acord 
amb les lleis.  
 
Mercat de les Flors 
 
Amb l’objectiu de millorar el funcionament de l’entitat, els nous Estatuts del 
Consorci Mercat de les Flors preveuen la supressió de la Comissió Executiva, 
les funcions de la qual passen a ser assumides pel Consell General i per la 
Direcció. S’atribueixen més funcions a la Presidència del Consorci i s’adscriu 
l’organisme a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la seva funció 
municipal o territorial. En coherència amb això, es preveu un increment del 
percentatge d’aportació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona al 
pressupost del Consorci, que, com a conseqüència, passa a disposar de la 
majoria de representants al Consell General.  
 
L’objectiu del Consorci Mercat de les Flors és gestionar l’equipament de 
manera eficient i situar-lo en l’escena internacional d’espais dedicats a les arts 
escèniques. 
 
L’organització i administració del Consorci Mercat de les Flors passa a ser la 
següent: Presidència, que recau en l’alcalde de Barcelona o regidor en qui 
delegui; Vicepresidència, que recau en el conseller de Cultura o persona en 
qui delegui; Consell General, i Direcció. 
 
El Consell General queda integrat per la Presidència, la Vicepresidència, tres 
vocalies nomenades per l’Ajuntament de Barcelona i dues nomenades pel 
Departament de Cultura. També hi participen, amb veu però sense vot, la 
Direcció i la Secretaria. Les aportacions ordinàries corrents de les 
administracions consorciades són del 60% per l’Ajuntament de Barcelona i del 
40% per la Generalitat de Catalunya.  
 
Els dos Estatuts també s’ajusten a la Llei de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació 
del consorci i la seva dissolució i liquidació.  
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Altres acords del Govern 
 
Cessió gratuïta de la Casa Pastors a l’Ajuntament de Girona per a la 
creació del Museu d’Art Modern i Contemporani  
 
El Consell Executiu ha acordat la cessió gratuïta de la propietat del 50% 
proindivís de l’immoble anomenat “Casa Pastors” de Girona, situat al número 
2 de la Plaça de la Catedral de la ciutat, a favor de l’Ajuntament, perquè el 
destini a finalitats culturals relacionades amb la creació del Museu d’Art 
Modern i Contemporani. El Consistori gironí disposa de 2 anys per dur a terme 
les finalitats previstes en l’acord i ha de destinar la finca a accions culturals 
durant 10 anys. Si els terminis no es compleixen, l’immoble cedit tornarà a 
formar part del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de manera 
automàtica.  
 
L’edifici del Patronat de la Catequística, a Figueres, declarat bé cultural 
d’interès nacional  
 
El Consell Executiu ha aprovat declarar bé cultural d'interès nacional, en la 
categoria de monument històric, l’edifici del Patronat de la Catequística, a 
Figueres, i n’ha delimitat l’entorn de protecció. Emmarcat dins l’estètica del 
racionalisme, l’edifici és una de les millors mostres d’aquest corrent 
arquitectònic i aporta un testimoni excepcional de l’arquitectura dels anys 
trenta del segle XX a la zona de l’Empordà, àmpliament reconegut i 
documentat. Els seus valors històrics, arquitectònics i culturals dins del 
moviment racionalista el fan mereixedor d’una protecció adient. 
 
Està situat a la ronda del Rector Aroles de Figueres, a la part alta del nucli 
urbà de la ciutat. La seva construcció va començar l’any 1931 i les obres van 
acabar l’any 1935, d’acord amb el projecte de l’arquitecte Emili Blanch. La 
construcció és un testimoni excepcional de l’arquitectura dels anys trenta, que 
tot i tenir encara referències noucentistes, és netament racionalista i una 
referència d’aquest tipus d’arquitectura. Això es posa de manifest en la 
composició horitzontal de les finestres allargades amb fusteria i els ràfecs de 
geometria simple, la coberta plana i practicable acompanyada de la barana 
tubular, així com la simplicitat de la façana amb absència de decoració.  
 
La definició de l’entorn de protecció pretén garantir l’equilibri entre la creació 
d’una àrea que controli l’entorn del monument i no afecti més espais dels 
estrictament indispensables per a la seva correcta percepció. La construcció 
es troba actualment en un espai lliure municipal i immers en una zona urbana 
d’edificació aïllada de baixa densitat. Inicialment, el seu emplaçament estava 
als afores del nucli de Figueres. La delimitació de l’entorn garanteix el 
predomini de l’immoble per sobre les parcel·les privades més pròximes. 
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Entorn de protecció del Castell de Palafolls 
 
El Govern també ha aprovat delimitar l’entorn de protecció del Castell de 
Palafolls, al Maresme, que el 1993 va ser declarat bé cultural d’interès 
nacional. S’ha inclòs el subsòl del monument en aquesta protecció. La mesura 
té com a objectiu conservar el llegat patrimonial i garantir la pervivència dels 
múltiples valors culturals del castell i del seu entorn en les millors condicions 
possibles. 
 
El Castell de Palafolls és un element rellevant, pel seu significat històric i 
també perquè configura una imatge paisatgística molt potent que identifica el 
lloc, no només en un marc proper, sinó sobretot a la llunyania. El perfil 
irregular i la peculiar silueta del castell esdevenen visibles des de molts punts 
per la seva situació, coronant la carena muntanyosa. Del monument original 
només en queden les restes, que s’han anat reformant i ampliant els últims 
anys per consolidar-lo i conservar-lo el, mantenint l’estètica original. També 
s’ha adaptat perquè sigui visitable. 
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