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El Govern sol·licita al Consell de Garanties
Estatutàries un dictamen sobre la llei estatal del Tercer
Sector d’Acció Social


El Govern estima que la nova regulació espanyola envaeix
competències de la Generalitat i discrimina les entitats que actuen
només a Catalunya

El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un
dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat de la
Llei 43/2015, del Tercer Sector d’Acció Social. En concret, l’Executiu català
considera que els articles 6 i 7 i les disposicions addicional sisena i transitòria
única de la Llei vulneren les competències de la Generalitat i plantegen un
tracte discriminatori cap a totes les entitats que no siguin d’àmbit estatal, com
les que actuen exclusivament a Catalunya.
La normativa espanyola aprovada aquest octubre estableix una regulació
marc de les entitats del Tercer Sector i defineix les mesures de foment que els
poders públics podran adoptar a favor de les que tinguin àmbit estatal i actuen
en més d’una comunitat autònoma. Tanmateix, el text només preveu l’acció de
foment de l’Estat i sembla excloure tota intervenció autonòmica en l’aplicació
de les mesures de foment. L’article 7, per exemple, confereix a l’Estat la
potestat d’aprovar un programa d’impuls de les entitats del Tercer Sector que
reflecteixi el finançament públic d’aquestes entitats i la potenciació dels
mecanismes de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i les
entitats del Tercer Sector, pel desenvolupament de programes d’inclusió social
de persones o grups vulnerables en risc d’exclusió i d’atenció a les persones
amb discapacitat o en situació de dependència, amb especial atenció a l’ús de
concerts i de convenis.
Així doncs, en la mesura que aquest article no fa cap esment a la participació
de les comunitats autònomes, sembla conferir a l’Administració de l’Estat una
habilitació per actuar en l’àmbit de l’assistència social al marge i sense cap
participació de la Generalitat ni de les altres comunitats autònomes que han
assumit la competència exclusiva en aquesta matèria.
D’altra banda, la redacció del text admet que les entitats d’àmbit estatal i que
actuen en més d’un territori són les úniques que tenen la possibilitat d’acollirse a les mesures de liquiditat previstes per les obligacions de pagament
pendents respecte dels proveïdors de les comunitats autònomes i ens locals.
Restarien excloses, doncs, les que només actuen a Catalunya, un fet que el
Govern català considera un tracte discriminatori i totalment injustificat.
Finalment, la Llei concedeix a trenta-set entitats del Tercer Sector d’Acció
Social subvencions directes per al sosteniment de les seves estructures
centrals, cinc mesos després que la Sentència del Tribunal Suprem
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2421/2015, de 21 de maig, hagi reconegut de nou la competència de la
Generalitat de Catalunya per concedir-les i hagi declarat la il·legalitat i nul·litat
del Reial decret 535/2013, de 12 de juliol, que havia establert les bases
reguladores d’aquestes subvencions.
Aquesta sentència confirma la reiterada doctrina dels tribunals sobre les
subvencions estatals en matèries que no són de la seva competència. La
doctrina constitucional deixa clar que en aquells assumptes que són
competència de les comunitats autònomes com ara els serveis socials preval
la distribució territorial dels fons perquè siguin les comunitats les que regulin i
duguin a terme les convocatòries.
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El Govern durà la reforma de la Llei de patrimoni
natural i de la biodiversitat al Consell de Garanties
Estatutàries


La nova Llei modifica una desena d’articles, que podrien vulnerar
la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de medi
ambient establerta a l’Estatut

El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un possible recurs
d’inconstitucionalitat a la Llei estatal 33/2015 que modifica la Llei 42/2007, del
patrimoni natural i de la biodiversitat. Atès que la nova Llei altera els
instruments que configuren el règim de protecció i gestió, aquests podrien
vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de medi
ambient prevista a l’Estatut. La reforma introduïda per la nova Llei té com a
objectius incorporar instruments recollits en acords internacionals i en normes
i decisions de la Unió Europea, reafirmar les competències de l’Estat en els
espais marins protegits, i completar els instruments de protecció i gestió dels
espais protegits.
Els principals dubtes sobre la modificació es plantegen en la nova redacció de
l’article 15 de la Llei 42/2007. Aquest és un dels pocs preceptes de la reforma
que comporten una incorporació en el catàleg d’instruments que ja preveia la
Llei. La nova redacció d’aquest article preveu un nou instrument de
planificació: el Marc estratègic de la infraestructura verda i de la connectivitat i
la restauració ecològica, mitjançant el qual es pretén aplicar la Comunicació
de la Unió Europea Infraestructura verda: millora del capital natural d’Europa i
el Conveni europeu del paisatge. El Marc estratègic, però, no es limita a donar
compliment a les mesures previstes en els instruments esmentats, sinó que,
incidint en àmbits de competència de la Generalitat, preveu l’adopció d’unes
directrius que, a més d’identificar els espais protegits i els hàbitats en perill,
determinen i condicionen la planificació territorial i sectorial que la Generalitat
pugui dur a terme en els àmbits de la seva competència.
La Generalitat demanarà un dictamen jurídic complet que analitzi en
profunditat si totes les modificacions, de fins a 10 articles de la Llei i una
disposició final, s’ajusten als preceptes de la Constitució espanyola i de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Els altres articles posats en dubte són:


El 25.2, que regula el Catàleg Espanyol d’Hàbitats en Perill d’Extinció.
D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, la Generalitat
considera que la inscripció en aquest registre correspon a les
comunitats autònomes, i no a l’Estat.
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El 27.2, sobre l’adopció d’estratègies i plans de conservació i
restauració. Ha quedat alterat i ara no preveu que les estratègies
s’adoptin en el marc d’instruments de cooperació entre l’Estat i les
comunitats autònomes. Una exclusió que podria ser lesiva de les
competències de la Generalitat en matèria de medi ambient.
El 46.4, que regula les mesures de conservació de la Xarxa Natura
2000.
El 48, relatiu a la vigilància i seguiment de l’estat de conservació dels
hàbitats i les espècies.
El 55, relatiu a la reintroducció de les espècies de la fauna i flora
silvestres autòctones extingides.
El 56.2, sobre el Llistat d’Espècies Silvestres de Protecció Especial.
El 4.3 i 60.2, que habiliten l’Estat per executar les obres necessàries
per a la conservació i restauració dels espais protegits, de les espècies
amenaçades i dels hàbitats en perill d’extinció, amb la declaració prèvia
de l’obra com d’interès general; declarar la situació crítica d’una
espècie; i coordinar les actuacions que han de dur a terme les
comunitats autònomes.
El 78.3, que regula el Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

5
Acords de Govern. 03.11.2015
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern adjudica a CaixaBank les tasques d’emissió,
promoció i dinamització del Carnet Jove fins al 2026


Més de mig milió de joves catalans d’entre 14 i 29 anys són titulars
del Carnet, el 10% del total europeu



L’any vinent s’ampliarà la franja d’edat dels titulars des dels 12
fins als 30 anys

El Govern ha adjudicat a CaixaBank les tasques d’emissió, promoció i
dinamització de les targetes del Carnet Jove per al període 2017-2026. El
Carnet Jove és un servei de la Generalitat dirigit a les persones joves d’entre
14 i 29 anys que té per objectiu facilitar-los l’accés a serveis, propostes i
avantatges en diferents àmbits, prioritzant la cultura i la mobilitat internacional i
contribuint a la seva integració social com a ciutadans. El programa es va
iniciar l’any 1986 i des de l’any 1998 ha estat recolzat per “La Caixa”.
La renovació de l’acord entre la Generalitat i CaixaBank s’ha fet a través d’una
contractació administrativa en lloc de per conveni de col·laboració com s’havia
fet fins ara per millorar la transparència. El perfil, condicions i licitació del
contracte es va publicar abans de l’estiu i s’ha resolt concedir-lo a CaixaBank.
Gràcies a la renovació de l’acord amb CaixaBank per la via de la contractació
administrativa s’han assolit una sèrie de millores en la prestació del servei. Per
exemple, l’aportació anual de l’entitat financera passa de 440.000 a 550.000
euros, es milloren les condicions dels titulars i es continua garantint una
àmplia expedició del Carnet arreu del territori gràcies a l’àmplia xarxa
d’oficines de l’entitat, que supera les 1.400 sucursals a Catalunya.
Més de mig milió de joves catalans tenen el Carnet Jove
L’any 2014 (darreres dades tancades) es va assolir el rècord històric de
titulars del Carnet Jove amb 528.899 joves (504.480 amb residència a
Catalunya i 24.419 a fora). Aquesta xifra suposa el 10% del total de carnets
joves expedits a Europa i més del 20% dels carnets joves de l’Estat espanyol
A més, quatre de cada deu joves catalans tenen el Carnet, concretament un
40,36%.
El 84,19% dels titulars del Carnet Jove que resideixen a Catalunya són majors
d’edat (entre 18 i 29 anys). Pel que fa a les dades de gènere, el nombre de
noies (53,48%) és superior al de nois (46,52%). Per territoris, el major nombre
viuen a l’àrea metropolitana (340.675), Girona (47.352), Camp de Tarragona
(43.254), Catalunya central (28.579), comarques de Ponent (24.903), terres de
l’Ebre (14.318) i Alt Pirineu i Aran (5.399). 24.419 titulars del Carnet Jove
viuen fora de Catalunya.
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El Carnet Jove ofereix als titulars 8.302 avantatges oferts per 3.721
col·laboradors (empreses i entitats que ofereixen descomptes). Es tracta
també, per tant, d’un rècord històric de descomptes i col·laboradors.
L’any passat es va implementar una nova modalitat de Carnet Jove que
incorporava una targeta moneder pensada per a les franges de menor edat
per facilitar-los l’accés a ells i a les seves famílies en l’ús d’eines financeres i
control de la despesa.
El Carnet també ha estat guardonat dos anys consecutius a l’Assemblea
Anual d’EYCA (associació europea del Carnet Jove), amb l’”EYCA
EXCELLENCE AWARDS en la categoria de “Beneficis de qualitat per als
titulars”. L’any 2014 el premi va ser pel Programa Social Connecta’t (iniciatives
orientades a potenciar i motivar el vessant cultural, social i participatiu dels
joves) i la seva acció principal, les Beques Carnet Jove, i enguany el premi ha
estat pels descomptes del carnet destacant el Pack Jove Virtual.
Principals novetats i esdeveniments de cara a l’any 2016
L’any vinent el Carnet Jove celebrarà el seu 30 aniversari, fet que el
converteix en un dels carnets pioners a nivell europeu. Aquesta efemèride es
commemorarà amb una festa dirigida als titulars. Paral·lelament també
s’ampliarà l’edat de validesa del Carnet Jove a Catalunya, que serà dels 12
als 30 anys (ara és dels 14 als 29 anys).
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El Govern aprova la marca Transports públics de la
Generalitat de Catalunya


Substituirà l’actual Transports públics de Catalunya en tots els
serveis de transports terrestres de viatgers per carretera,
ferrocarril i cable competència de la Generalitat

El Govern ha aprovat la creació de la marca Transports públics de la
Generalitat de Catalunya, que substituirà la fins ara existent Transports
Públics de Catalunya, present en la imatge corporativa dels diferents
transports competència de la Generalitat.

La implantació d’aquesta nova marca es farà en dues fases. La primera, a les
instal·lacions i el material mòbil de la xarxa de transport públic regular
interurbà per carretera i serveis de transport ferroviari operats per Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya, Renfe i Tram. I la segona, a les instal·lacions i
el material mòbil de les línies urbanes d’autobusos i servei ferroviari operat per
Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
Aquesta nova marca s’ha creat per unificar la imatge de tots els serveis
competència de la Generalitat i on l’Administració pública hi fa una important
aportació econòmica per al seu manteniment.
La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva sobre els transports
terrestres de viatgers per carretera, ferrocarril i cable que transcorren
íntegrament dins el territori de Catalunya. Aquesta competència és exercida
actualment, pel que fa el transport ferroviari, mitjançant, d’una banda, una
empresa pública pròpia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i de l’altra,
Renfe Operadora, en virtut dels acords de traspàs dels serveis de rodalies i de
regionals i Ferrocarril Metropolità de Barcelona i Tram en l’àmbit de l’Àrea
Metropolitana.
Pel que fa la xarxa de transport públic regular interurbà per carretera de
titularitat de la Generalitat, el servei és prestat mitjançant empreses privades a
l’empara dels corresponents contractes de gestió de servei públic.
Així mateix, en el marc de les autoritats territorials de mobilitat, en tant que
Consorcis que agrupen les diferents administracions competents en matèria
de transport, la Generalitat de Catalunya garanteix amb les seves aportacions
el finançament del sistema de transport públic.
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Altres acords del Govern
Subvenció per remodelar la planta de triatge d’envasos lleugers de
Vilafranca del Penedès
El Govern ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a
concedir una subvenció directa a la Mancomunitat Penedès-Garraf per millorar
la planta de selecció d’envasos lleugers de Vilafranca del Penedès.
L’atorgament d’aquesta subvenció es justifica en la necessitat imminent
d’automatitzar la planta de triatge d’envasos lleugers de Vilafranca del
Penedès, ja que totes les plantes de triatge d’envasos lleugers de Catalunya
superiors a les 3.000 tones/any estan ja automatitzades a excepció d’aquesta.
Així, el Govern autoritza l’ARC a concedir una subvenció directa de 658.000
euros a la Mancomunitat Penedès-Garraf per finançar parcialment el projecte
de subministrament de maquinària per a la conversió de l’actual planta de
selecció manual d’envasos de Vilafranca del Penedès en una planta de
selecció automàtica.
Modificació dels estatuts del consorci Centre de Recerca Matemàtica
(CRM)
El Govern ha aprovat avui la modificació i el text íntegre dels estatuts del
consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), per adequar-los a la Llei
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament,
al nou règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu a través de la disposició
addicional vintena que s’afegeix a la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El CRM s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel seu règim
pressupostari, de comptabilitat i de control aplicable, tenint en compte el
règim jurídic específic aplicable als centres de recerca de Catalunya
(centres CERCA). Els 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, si
s’escau.
Les institucions constitutives del consorci Centre de Recerca Matemàtica
(CRM) són l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Institut
d’Estudis Catalans i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El seu
objecte és la formació avançada en l’àmbit de les matemàtiques,
mitjançant la col·laboració i les sinergies amb les universitats i les
institucions de recerca de Catalunya amb l’objectiu de ser un referent
científic internacional en aquest àmbit.
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Nomenaments
Lluís Jofre i Roca, secretari d'Universitats i Recerca del Departament
d'Economia i Coneixement
Nascut a Canet de Mar l’any 1956.
Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de
Catalunya (1982) i catedràtic de Teoria del Senyal i Comunicacions a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (1989). Des
del gener del 2011, ha ocupat el càrrec de director general d’Universitats del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Anteriorment, va ser director de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (1989-1994), vicerector de Política Acadèmica de la Universitat
Politècnica de Catalunya (1994-2000), director del Pla Estratègic per a la
Societat de la Informació a Catalunya (1998-2000), director de la Fundació
Catalana per a la Recerca (2002-2004) i del programa EnginyCAT, de
promoció de les enginyeries de la Generalitat de Catalunya (2008-2011).
També ha estat professor visitant a l’Escola Superior d’Electricitat de París
(1981-1982), a l’Institut de Tecnologia de Geòrgia d’Atlanta (1986-1987) i a la
Universitat de Califòrnia a Irvine (2000-2001).
En l’àmbit de la investigació, ha treballat en el camp de les telecomunicacions
i ha dirigit i participat en diferents projectes de recerca públics i privats. Ha
dirigit més de 50 tesis doctorals i treballs finals de màsters, i ha publicat més
de 200 articles, llibres i capítols de llibres. Va liderar la creació del concepte
K2M (Knowledge to Market) a la UPC (2005) i ha participat en la creació de
dues empreses emergents: Satimo-Microvisión, i Urbiòtica.
És membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis
Catalans, Medalla Narcís Monturiol 2009 de la Generalitat de Catalunya a la
Recerca i Fellow 2011 de l’Institute of Electrical and Electronic Engineering
(IEEE).
Elsa Artadi i Vila, secretària d'Hisenda del Departament d'Economia i
Coneixement.
Nascuda a Barcelona el 1976.
És llicenciada i màster en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i màster
i doctorada en Economia per la Universitat de Harvard.
Va ser professora a la Universitat Bocconi de Milà (2006-2010) i va formar part
del Comitè Executiu del Departament d’Economia d’aquesta universitat.
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També va exercir com a professora visitant a la Universitat Pompeu Fabra
(2009-2010) i va ser “Lecturer” a la Barcelona Graduate School of Economics
(2009-2011).
És Investigadora Afiliada del Centre for Economic Policy and Research
(CEPR) de Londres i de l’European Development Research Network (EUDN)
de Namur. I també ha estat Investigadora Afiliada de l’Innocenzo Gasparini
Institute for Economic Research (IGIER) de Milà.
Va ser consultora “Impact Evaluation” del Banc Mundial (2009-2010) i membre
del Comitè Científic Glasgow 2010 de l’European Economic Association.
Elsa Artadi va ser assessora del conseller d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya durant la IX legislatura. L’any 2013 va ser nomenada
directora general de Tributs i Joc.
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