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El Govern dona llum verda a la memòria preliminar per
a la reforma de la normativa que regula els serveis
funeraris


La nova normativa vol ser un revulsiu que faciliti l’entrada al
mercat de nous operadors que incrementin l’oferta i rebaixin els
preus tot garantint la qualitat dels serveis



El text de la memòria preliminar estarà exposat a consulta pública
a través del portal http://participa.gencat.cat/ fins al 30 de
setembre



S’estima que la posada en marxa de la futura llei podria suposar
una reducció del 30% del cost mitjà dels enterraments a Catalunya

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre
serveis funeraris. El text, que s’exposarà a consulta pública aquesta mateixa
setmana a través del web http://participa.gencat.cat/, vol revisar la normativa
actual i ser un revulsiu de manera que afavoreixi una situació de competència
efectiva en el mercat dels serveis funeraris, que eviti situacions de monopoli,
facilitant l’entrada al mercat de nous operadors que incrementin l’oferta i
rebaixin els preus, tot garantint la qualitat dels serveis.
En aquest sentit es proposa treballar en una triple direcció: afavorir la
competència efectiva entre les empreses que ofereixen aquests serveis, obrint
l’entrada al mercat de nous operadors; vetllar pel benestar dels usuaris, tot
assegurant que puguin disposar d’un major grau d’informació sobre l’oferta de
serveis funeraris; i reforçar la seguretat jurídica amb un marc normatiu més
clar i harmonitzat.
La situació actual: poca competència i transparència, preus
excessivament alts i manca de llibertat d’elecció dels consumidors
El text aprovat avui, en el qual han treballat conjuntament els departaments de
la Presidència, de Governació, de Salut, i de la Vicepresidència, i d’Economia i
Hisenda, conclou que, d’acord amb diversos estudis realitzats per diferents
organismes i entitats (l’ACCO, l’OCU, el Síndic de Greuges o la CNMC), el
sector dels serveis funeraris a Catalunya es caracteritza per un grau reduït de
competència i transparència; una manca de llibertat d’elecció per part dels
consumidors; i l’existència de preus excessivament alts i que de mitjana poden
arribar a superar els 6.000 euros a Barcelona, la qual cosa la situa com la
ciutat amb els serveis funeraris més cars.
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Segons els mateixos estudis, el problema de la manca de competència deriva,
en part, del marc normatiu vigent que data de finals dels anys 90 (Llei 2/1997,
de 3 d’abril, sobre serveis funeraris; Decret 209/1999, de 27 de juliol) i el
conjunt d’ordenances municipals que no s’han adaptat als canvis legals
introduïts en el marc de la liberalització dels serveis funeraris.
Una segona problemàtica rau en el fet que la mateixa legislació ha situat la
figura del tanatori com un factor estratègic per competir en el mercat, ja que
vincula la prestació d’aquest servei amb la resta de serveis funeraris, la qual
cosa genera situacions de monopoli en l’àmbit local. Així, l’empresa que no
disposi d’un tanatori té poques, o nul·les, oportunitats d’accedir i mantenir-se
en el mercat. També les ordenances municipals estableixen molts requisits en
forma de barreres d’entrada per a potencials competidors com, per exemple,
comptar amb un nombre mínim de vehicles autoritzats i de fèretres, un
personal determinat o una experiència mínima en el sector, entre d’altres.
Actualment a Catalunya hi ha 294 tanatoris: 144 de privats i 150 de públics,
dels quals 101 han delegat la seva gestió mitjançant concessió a una empresa
privada.
Finalment, els estudis també destaquen que els usuaris disposen de poca
informació respecte al funcionament del sector. En primer lloc, per falta
d’experiència. I, en segon lloc, per les condicions personals, emotives i
psicològiques en què es troben a l’hora de prendre la decisió sobre la
contractació dels serveis. Per aquest motiu, moltes vegades acostumen a
sol·licitar el conjunt de serveis a una mateixa empresa, que normalment està
establerta en un àmbit geogràfic de proximitat. També, que el fet que gran part
de les defuncions es produeixen en hospitals o geriàtrics, fa que aquests
centres es converteixin en punts principals d’accés a la demanda dels serveis
funeraris. Segons la memòria aprovada avui, algunes empreses funeràries
podrien aprofitar aquesta circumstància per dur a terme conductes irregulars
per captar clients que afectarien a l’àmbit de la competència. Com també ho
és l’existència de paquets de productes i serveis que ofereixen amb “caràcter
obligatori” algunes d’aquestes empreses, de manera que redueix el ventall
d’ofertes i d’informació que reben els consumidors. S’estima que la posada
en marxa de la futura llei podria suposar una reducció del 30% del cost mitjà
dels enterraments a Catalunya.
La millor opció: reformar la normativa i impulsar altres mesures
complementàries
Per posar solució a tota aquesta problemàtica, el Govern considera que la
millor opció és articular una nova llei que derogui la Llei 2/1997, revisar el
règim sancionador i fixar un termini per a l’adaptació de les ordenances
municipals a la nova legislació.
La memòria preliminar també contempla la possibilitat d’impulsar altres
mesures no normatives, però sí complementàries com ara la creació de nous
3
Acords de Govern. 18.07.2017
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

tanatoris de titularitat pública; o promoure campanyes de difusió d’informació
sobre l’oferta de serveis funeraris a través dels ens locals, entre d’altres.

El procés participatiu, el primer d’un avantprojecte de llei
La memòria preliminar que ha aprovat avui el Consell Executiu, amb material
de suport, serà exposada a consulta pública aquesta mateixa setmana a
través del portal de la transparència http://participa.gencat.cat/, creat per
facilitar la implicació dels ciutadans en les tasques de govern. D’aquesta
manera, i fins el 30 de setembre, la Generalitat recollirà les aportacions i
suggeriments de particulars, associacions, institucions, operadors i empreses
del sector.
Aquesta és la primera vegada que s’exposa en aquest portal la memòria
preliminar d’un avantprojecte de llei. Sí que s’han recollit, però, altres
iniciatives o processos participatius com el dels treballs per desenvolupar
l'economia col·laborativa a Catalunya o per recollir aportacions sobre la
iniciativa de la Reforma Horària, entre d’altres.

4
Acords de Govern. 18.07.2017
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern aprova la memòria
l’Avantprojecte de llei de patrimoni

preliminar

de



L’objectiu és dissenyar un nou model de gestió dels immobles i
drets patrimonials més eficient i amb paràmetres de rendibilitat



D’aquesta manera la Generalitat podrà reduir els recursos
destinats a la despesa immobiliària per invertir-los en altres
prioritats com la salut, l’educació o les polítiques socials

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de
patrimoni, que pretén configurar una regulació integral dels béns immobles i
drets que són propietat de la Generalitat i del seu sector públic empresarial.
L’objectiu és doble: primer, configurar un nou model de gestió integrat del
patrimoni de la Generalitat amb paràmetres de rendibilitat, i sota els principis
de racionalització i optimització, per aconseguir una gestió més eficient dels
seus edificis administratius. I, en segon lloc, donar major seguretat jurídica a
tots els operadors amb un únic text que posi ordre a l’actual dispersió
normativa i que eviti haver de recórrer a la legislació estatal per manca d’una
regulació pròpia catalana.
Després de gairebé 36 anys d’història, l’actual legislació en matèria de
patrimoni ha rebut una vuitantena de modificacions que han convertit els
textos normatius en una estructura de difícil comprensió. En paral·lel, el marc
competencial de la Generalitat ha evolucionat de forma substancial des de
1981, i s’ha incrementat el perímetre del sector públic empresarial de la
Generalitat, amb més de 400 ens públics.
Entre les mesures que es volen incorporar a la futura llei s’inclouen, entre
d’altres, regular i simplificar tots els procediments d’adquisició –com el que es
gestiona a través de les herències testades i intestades-, les eines de
protecció i defensa del patrimoni o els instruments de gestió de béns i drets,
diferenciant els de domini públics dels patrimonials. També es pretén regular
el contingut dels béns immaterials (la propietat intel·lectual) i incorporar-los a
l’inventari general del patrimoni, per aconseguir una defensa més efectiva del
seu contingut, de manera que reverteixi en el propi patrimoni de la Generalitat.
Rendibilitat, racionalització i optimització d’espais, estalvi i eficiència
energètica
El nou text legal també tindrà alguns impactes significatius a nivell econòmic,
social i ambiental. El nou model de gestió potencia els paràmetres de
rendibilitat del parc immobiliari de la Generalitat, amb la voluntat de reduir els
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recursos destinats a la despesa patrimonial, per tal de destinar-los a d’altres
polítiques públiques prioritàries com la salut, l’educació o els plans socials. I
des de la vessant ambiental, els nous instruments de racionalització i
optimització d’espais, estalvi i eficiència energètica han de contribuir a la
reducció dels consums energètics.
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El Govern impulsa l’Avantprojecte de llei
composició del Consell Escolar de Catalunya


de

L’objectiu és adequar la seva composició a la realitat de la
comunitat educativa del país, amb la incorporació d’entitats i
institucions no representades en l’actual normativa reguladora

El Govern, a proposta del Departament d’Ensenyament, ha aprovat la
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de composició del Consell
Escolar de Catalunya (CEC), que té l’objectiu d’adequar la seva composició a
la realitat de la comunitat educativa del país, amb la incorporació d’entitats i
institucions no representades en l’actual normativa reguladora. Així mateix,
també es vol donar compliment a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, que estableix
que la composició del CEC ha de regular-se per llei i preveu un termini de vuit
anys des de la seva publicació per fer-ho, així com establir mecanismes per
afavorir la flexibilització de la seva composició i funcionament a la realitat de la
comunitat educativa catalana.
En aquest sentit, en aquesta memòria preliminar es considera que la
composició del CEC s’hauria de fonamentar en criteris de flexibilitat, obertura i
actualització, de manera que enumerés els sectors que l’han d’integrar, amb
una àmplia representació qualitativa de la comunitat educativa i dels àmbits
socials relacionats amb els nivells educatius no universitaris, però sense
detallar el nombre de membres de cada sector, que es concretaria en un
decret de desplegament posterior d’acord amb unes pautes de proporcionalitat
i de representativitat. Aquesta fórmula permetria renovacions i recomposicions
més adaptables a cada moment i circumstància.
La memòria també preveu que s’hauria d’establir que el Govern nomenés els
membres del Consell, com dicta l’article 171.6 de la LEC, i que el mandat fos
de quatre anys i només renovable una vegada. Es podria ampliar així la
mobilitat dels membres dels diversos sectors representats.
Finalment, a diferència de la Llei 25/1985, del 10 de desembre, es considera
que la regulació de la composició del CEC no hauria d’incloure temes referits
a la normativa de règim jurídic i procediment de les administracions, i més
concretament a tot el que fa referència al règim jurídic dels òrgans col·legiats.
Aquests aspectes haurien de formar part també, amb les actualitzacions
oportunes, del decret de desplegament posterior, i molt especialment de les
normes d’organització i funcionament del CEC que, d’acord amb l’article 171.8
de la LEC, el Departament aprova a proposta del Consell.
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El Govern incrementa les dotacions de monitors de
suport per a l’alumnat amb necessitats educatives
especials


Ha autoritzat a Ensenyament l’increment d’1,35 milions d’euros per
a la seva contractació



Això ha permès un increment de les hores setmanals de 24.563
que es realitzaven al setembre de 2016 a 27.418 al setembre de
2017

El Govern ha acordat avui autoritzar al Departament d’Ensenyament a
modificar les anualitats aprovades pel Govern el 19 d’abril de 2016 per a la
contractació del servei de monitors per donar suport a alumnes amb
necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de
la conducta, escolaritzats en centres educatius dependents del Departament,
per als cursos 2016-2017 i 2017-2018. Concretament, al 2016 es van
preveure 23.830.040 euros, import que s’ha incrementat fins a 25.183.018
euros. Això ha permès un increment de les hores setmanals de 24.563 que es
realitzaven al setembre de 2016 a 27.119 al juny de 2017 i 27.418 el mes de
setembre de 2017.
Les funcions d’aquests monitors són les d’atendre alumnes que tenen
necessitats educatives especials severes i profundes que requereixen un
suport específic amb relació als següents àmbits: la cura i higiene, mobilitat i
desplaçaments, regulació de la conducta, i salut i seguretat. Aquesta atenció
individual es realitza dins de l’aula, en altres espais del centre docent i en les
sortides fora de l’escola. L’aplicació d’aquest suport ha de cercar la màxima
participació de l’alumne en les situacions educatives del centre i de l’aula i ha
d’articular-se amb la resta de mesures i suports d’atenció a l’alumnat, d’acord
amb el projecte educatiu del centre.
El detall dels imports és el següent:
Imports autoritzats
Any

Govern 19/04/2016

Modificació

Total resultant

proposada
2016

4.608.018,80 €

-138.328,96 €

4.469.689,84 €

2017

11.915.020,04 €

886.970,40 €

12.801.990,44 €

2018

7.307.001,24 €

604.336,39 €

7.911.337,63 €

TOTAL

23.830.040,08 €

1.352.977,83 €

25.183.017,91 €

8
Acords de Govern. 18.07.2017
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern aprova el protocol marc d’actuacions contra
el maltractament a infants i adolescents a Catalunya


El nou document complementa el protocol de 2016 entre els
departaments de Treball, d’Afers Socials i Famílies i
d’Ensenyament i inclou mesures transversals que impliquen
altres departaments



L’objectiu del protocol és optimitzar i millorar l’atenció dels infants
i adolescents víctimes de qualsevol maltractament, mitjançant una
intervenció coordinada i eficaç dels departaments de la Generalitat
i en la mesura del possible de la resta d’administracions abordant
tant la detecció com l’atenció i la recuperació

El Govern ha aprovat el protocol marc d’actuacions contra el maltractament a
infants i adolescents de Catalunya amb l’objectiu d’atendre qualsevol
maltractament mitjançant una intervenció coordinada i eficaç dels
departaments de la Generalitat i en la mesura del possible de la resta
d’administracions abordant tant la detecció com l’atenció i la recuperació.
El protocol esdevé l’instrument bàsic per garantir uns estàndards mínims en
l’atenció als infants i adolescents víctimes de maltractament amb
independència del seu sexe, nacionalitat, discapacitat, condició social i
ubicació territorial. D’altra banda, els departaments directament implicats en
aquesta coordinació són els competents en els àmbits social, de salut,
educatiu, de lleure, de participació i esport, policial i judicial, d’execució penal i
de polítiques de dones.
El document recull els textos normatius bàsics en la matèria a nivell tant de
legislació internacional, europea, estatal i catalana que regulen els principis
generals dels drets dels infants i adolescents amb indicació de les seves
necessitats bàsiques i que s’ha d’aconseguir que estiguin cobertes i defineix el
maltractament i les seves diferents formes, oferint criteris comuns compartits
per valorar la gravetat de la situació i la urgència del cas.
El protocol també fixa el conjunt de procediments que s’han de seguir per part
dels departaments implicats en els diferents eixos d’intervenció que són la
detecció, l’atenció i la recuperació així com garantir la coordinació en les
diferents fases d’intervenció: detecció, comunicació, avaluació, intervenció i
tractament i seguiment.
Com a novetat, el nou protocol inclou la figura del delegat/ada de protecció
contra el maltractament a infants i adolescents en els serveis on es
desenvolupin activitats organitzades amb infants i adolescents, a excepció
dels centres educatius, on aquesta figura ja està desenvolupada pel director/a
9
Acords de Govern. 18.07.2017
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

de cada escola o institut. Haurà de ser una persona amb formació específica
sobre els maltractaments i tindrà com a funció ser el professional referent del
servei o centre amb qui s’ha de contactar davant de qualsevol indici de
maltractament, assessorar la direcció i professionals del servei o centre sobre
com intervenir i com informar i fer un seguiment dels casos detectats.
Finalment, el protocol també estableix la necessitat de crear una unitat
integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals que
incorpori, com a mínim, professionals dels departaments de Treball, Afers
Socials i Famílies; Justícia, Interior; Salut, i Ensenyament.
El nou text complementa el protocol d’actuació entre els departaments de
Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció,
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i
adolescent en l’àmbit educatiu aprovat pel Govern el juny de 2016 i ha estat
impulsat per la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció
Efectiva davant els Maltractament a Infants i Adolescents creada el mes de
maig de 2016.
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El Govern amplia els casos en què els treballadors
públics podran rebre una prestació econòmica
d’incapacitat temporal


Les mesures afecten tot el personal al servei de l’Administració de
la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques
catalanes



Els nous supòsits inclouen incapacitat temporal durant la
lactància, malalties greus que no requereixin hospitalització, o les
incapacitats generades com a conseqüència d’exploracions
diagnòstiques invasives

El Govern ha acordat ampliar els supòsits excepcionals en què els
treballadors públics percebran des del primer dia el total de la retribució en cas
d’incapacitat temporal. En concret, s’amplia fins a vuit els supòsits previstos
fins ara i se n’afegeixen cinc de nous als tres casos ja recollits als decrets llei
2/2012 i 2/2013, del 25 de setembre i del 19 de març, respectivament.
Aquesta ampliació afecta tot el personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
L’ampliació dels supòsits és un dels acords assolits entre el Govern de la
Generalitat i els sindicats majoritaris de la funció pública, UGT i CCOO, el
passat juny en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció
Pública.
Fins ara, la normativa reconeixia la compensació econòmica en casos
d’incapacitats temporals de les empleades públiques embarassades (encara
que no doni lloc a una situació de risc durant l’embaràs), en cas d’incapacitat
temporal de les víctimes de violència de gènere, i la incapacitat temporal que
comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que
sobrevingui amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es
correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de
processos oncològics.
A partir d’ara s’inclouen els següents nous supòsits pels quals els treballadors
públics podran percebre una compensació econòmica per incapacitat
temporal:


La situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de
reproducció assistida o durant el període de lactància, encara que no
doni lloc a una situació de risc durant la lactància.



La situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat
causa de discapacitat amb grau igual o superior al 33%.
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La situació d’incapacitat temporal que sigui conseqüència
d’exploracions
diagnòstiques
invasives,
com
endoscòpies,
colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres de
similars.



La situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de
l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.



La situació d’incapacitat temporal per altres malalties greus i altres de
declaració obligatòria, que fins ara no estaven reconegudes, sempre
que no requereixin una hospitalització. S’inclouen en aquest apartat les
malalties greus recollides a l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29
de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el Sistema de la
Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors
afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les
cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les
malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i
III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la
xarxa nacional de vigilància epidemiològica.
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El Govern aprova el reglament de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública


La regulació garanteix la independència de la Comissió, en
defineix les funcions i l’estructura, així com els mitjans necessaris
perquè pugui exercir les seves responsabilitats

El Govern ha aprovat el reglament que regula i dona pas a la creació de la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, tal com preveu
la Llei de 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. El text aprovat avui incorpora els canvis que el Parlament va proposar
durant la tramitació per reforçar la independència de l'òrgan. Aquest reglament
garanteix la independència de la Comissió, en defineix les funcions i
l’estructura, així com els mitjans necessaris perquè pugui exercir les seves
responsabilitats.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan
encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret de les persones a
l’accés a la informació pública. Es tracta d’un òrgan adscrit al Departament
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència que gaudeix de
plena independència orgànica i funcional.
El reglament aprovat regula els procediments mitjançant els quals els
ciutadans poden tramitar les reclamacions que s’interposin contra les
resolucions en matèria d’accés a la informació. En destaca el procediment
amb mediació, que persegueix que les parts construeixin per si mateixes una
solució a la controvèrsia. També té funcions d’assessorament en la matèria, la
formació, la difusió i la recerca.
Per tal d’accedir a la Comissió i fer arribar les reclamacions, el reglament
aprovat preveu la comunicació electrònica i un portal on es publiquen els
acords i resolucions. Les respostes emeses s’han de publicar al portal en un
termini màxim de quinze dies i el mateix portal incorpora també un cercador
d’acords i resolucions.
El text aprovat també defineix la composició de la Comissió, que ha de ser
liderada per un president, i les decisions, acordades en ple. Ha de ser
integrada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres, que hauran de
ser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió
documental. Els membres hauran d’exercir el càrrec en règim de dedicació
exclusiva i la mateixa composició ha de procurar garantir la paritat de gènere.
També compta amb una secretaria tècnica i existeix la possibilitat de crear un
comitè assessor extern amb la capacitat d’emetre recomanacions i
suggeriments sempre que sigui consultat.
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El Govern dona llum verda a la creació de la Taula
Social del Transport Públic


La Taula es planteja com un òrgan de participació, informació i
seguiment dels usuaris en les polítiques de transport públic

El Consell Executiu ha estat informat avui de la consulta pública que durà a
terme el Departament de Territori i Sostenibilitat com a pas previ a l’elaboració
del decret que ha de regular la Taula Social del Transport Públic
Amb aquesta iniciativa es desenvolupen les previsions de la Llei de
finançament del sistema de transport públic, que, a l’article 24, considera la
creació d’aquesta Taula com a òrgan de participació, informació i seguiment
dels usuaris en les polítiques de transport públic i, en especial, del
finançament, els títols i el sistema tarifari.
La composició de la Taula preveu la representació de les entitats sindicals,
socials, mediambientals i de consumidors i usuaris que actuen en l’àmbit del
transport públic per tal que puguin participar en l’adopció de les mesures que
afecten al sistema de transport públic i cercar el màxim consens en la presa
de decisions.
En aquest sentit, la consulta pública que durà a terme el Departament de
Territori i Sostenibilitat té com a objectiu que les diferents entitats socials
vinculades al transport públic puguin formular les propostes i aportacions que
estimin oportunes amb relació a la redacció d’aquest Decret.
Aquestes aportacions contribuiran que la composició de la Taula reflecteixi la
diversitat de realitats que conflueixen en l’entorn del transport públic, des de la
perspectiva dels usuaris i de les entitats que els representen.
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El Govern incrementa la inversió per a les polítiques
de gènere que desenvolupen els ens locals


L’ICD impulsa la creació d’una figura tècnica referent en
transversalitat de gènere a cada ens local



S’amplia la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones en
el territori amb dos nous serveis

El Govern ha aprovat l’import per al cofinançament dels 102 contractes
programa en matèria de polítiques d’igualtat amb els ajuntaments de més de
20.000 habitants i Consells Comarcals.
Aquest import s’ha incrementat en un 5,17% i garanteix el finançament, per
part de l’Institut Català de les Dones (ICD), adscrit al Departament de la
Presidència, de 12.143.000 euros als ens locals fins l’any 2020.
En concret, aquest increment es deu a l’entrada en funcionament de dos nous
Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD): el de Vilassar de Mar,
població que ha superat els 20.000 habitants i el del nou Consell Comarcal
del Moianès. L’any 2016, els 102 SIAD de Catalunya van realitzar 88.922
atencions, que van sol·licitar un total de 26.235 dones.
A més, l’ICD, amb l’objectiu de donar compliment al desplegament de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, incrementa la
cooperació amb els ens locals per incorporar la perspectiva de gènere a les
polítiques públiques a través d’una figura tècnica referent en transversalitat de
gènere a cada ens local.
Els SIAD són serveis que depenen dels ens locals i compten amb la
col·laboració i subvenció econòmica de l’ICD segons el nombre de població de
la seva àrea d’acció. L’objectiu dels SIAD és apropar a les dones serveis
d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera
coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament en tots
aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones (laboral, social,
personal, familiar i altres). Aquests serveis també fan detecció, prevenció i
sensibilització sobre la violència masclista. Els SIAD formen part de la Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència
masclista, conjunt de serveis específics per a l’atenció integral establerts per
la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Per altra banda, el Govern també ha aprovat, fins l’any 2021, la contractació
per part de l’ICD del servei 900900120 per a l’atenció a les dones en situació
de violència masclista. Aquest servei suposa una inversió anual de 160.000
euros. El telèfon 900900120 ha atès el primer semestre d’enguany un total de
5.133 trucades (856 mensuals).
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El Govern aprova la reestructuració del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per
assumir la competència en Processos Electorals i
Consultes Populars


Assumirà una àrea funcional que comptarà amb les mateixes
atribucions que mantenia al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que preveu assumir l’Àrea de
Processos Electorals i Consultes Populars, fins ara adscrita al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquestes noves funcions
s’afegeixen a l’estructura de la Secretaria General del Departament de la
Vicepresidència. Així, la Secretaria General assumirà a partir d’ara l’Àrea de
Processos Electorals i Consultes Populars.
Aquesta divisió funcional comptarà amb les mateixes atribucions que
mantenia al Departament de Governació. D’aquesta forma, l’Àrea de
Processos Electorals i Consultes Populars coordina, programa, supervisa i
executa les activitats administratives necessàries per dur a terme els
processos electorals i consultes populars.
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda incorpora els
recursos humans i materials vinculats amb les funcions procedents del
Departament de Governació. Es preveu l’entrada en vigor d’aquest Decret
l’endemà de la seva publicació al DOGC.
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Altres Acords de Govern
Creat un programa temporal per al desplegament dels programes
Operatius FEDER
El Govern ha aprovat la creació d’un programa temporal de 3 anys que preveu
reforçar el desplegament de les actuacions i inversions del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i del Programa de cooperació territorial
INTERREG entre Espanya, França i Andorra (POCTEFA). En concret, el
programa incorpora 21 tècnics superiors i administratius als departaments de
la Presidència, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i d’Empresa i
Coneixement, com a principals agents per al desplegament dels Programes
Operatius.
L’objecte del programa és dotar la Generalitat de Catalunya de recursos
humans suficients per gestionar les funcions assumides com a Organisme
Intermedi del Programa Operatiu FEDER de Catalunya i com a Organisme
Coordinador de la zona est del Programa POCTEFA. En aquest sentit, cal
indicar que la Comissió Europea va aprovar el 2015 el Programa Operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020, amb un import total de 808.433.501 euros, i
posteriorment, l’any 2016, va ser nomenat Organisme Intermedi i Coordinador
de la zona dels respectius programes operatius.
Les 21 persones adscrites al programa temporal aprovat avui potenciaran el
seguiment i la implementació del pla d’acció de la RIS3CAT, el programa
transversal de recerca i innovació de la Generalitat que preveu vehicular fons
públics europeus cap a les empreses, les universitats i els centres tecnològics.
El cost econòmic previst per a la contractació del nou personal des de l’inici
del contracte és de 2.366.428,84 euros, una despesa que serà assumida pel
fons europeu FEDER.

Autoritzada la reducció de capital de TVC Multimèdia, SL, així com la
modificació dels seus estatuts
El Govern ha autoritzat la reducció de capital de TVC Multimèdia, SL, en
l’import de 449.880 euros per tal de restablir l’equilibri entre el capital de la
societat, que en l’actualitat és de 950.639,13 euros, i el patrimoni net disminuït
per compensació de resultats negatius acumulats.
El Consell de Govern de la CCMA té com a empresa filial a TVC multimèdia
SL. que té per objecte l'adquisició, gestió, explotació i administració de tot
tipus de drets i programes audiovisuals, la seva difusió i explotació, i l'edició i
comercialització de revistes i publicacions similars. Actualment TVC
Multimèdia, SL, duu a terme la seva activitat mitjançant la titularitat de
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participacions en altres societats. TVC Multimèdia SL ha acumulat, en els
últims exercicis, unes pèrdues de 449.880 euros. Aquesta xifra es troba al límit
del 50% del seu capital social. Per tal d’evitar que les pèrdues sobrepassin
aquest límit, la llei permet augmentar o disminuir el capital social de l’empresa.
El capital social inicial de TVC Multimèdia era de 950.639,13 euros; la
proposta actual és deixar-lo en 500.759,13. La diferència de 449.880 servirà
per eixugar les pèrdues existents.
Autoritzada l’adquisició d’accions per a l’autocartera de Creàpolis, Parc
de la Creativitat
El Govern ha autoritzat la transmissió d’accions que la Fundació Esade ha
adquirit del BBVA (anteriorment CaixaSabadell Tinelia, SA), representatives
del 4,706% del capital social, per l’autocartera de Creàpolis.
AVANÇSA participa en el projecte Creàpolis Parc de la Creativitat, SA, des del
2009, i actualment amb un 10,79%. Aquesta operació no comporta cap
despesa addicional en el pressupost d’AVANÇSA, entitat que ja havia acordat
renunciar al dret preferent d’adquisició sobre les participacions de Creàpolis
Parc de la Creativitat, SA.
Denegada la proposta de nou escut de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de l’Estartit per no ajustar-se a les normes heràldiques
El Govern ha acordat denegar la proposta de nou escut heràldic de l’Entitat
Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, perquè no respecta les normes
heràldiques que estableix l’article 36 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La Junta de Veïns de l’EMD de l’Estartit va acordar el juliol de 2015 adoptar un
nou escut que consisteix en un camper d’atzur (color) amb un corall d’or
(metall), set rocs també d’or i una faixa ondada d’argent (metall), senyals que
representen l’arxipèlag de les Illes Medes i que aquesta població és
costanera. El Govern ha denegat l’oficialització d’aquest escut, d’acord amb
els informes desfavorables de la Direcció General d’Administració Local i de
l’Institut d’Estudis Catalans.
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va fer
arribar l’informe emès per l’Institut d’Estudis Catalans a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de l’Estartit perquè formulés les al·legacions que considerés
oportunes o bé modifiqués la proposta inicial d’acord amb els criteris que
recull l’IEC, però l’EMD es va ratificar en la seva proposta d’escut heràldic i
així ho va comunicar al Departament de Governació el 4 de maig de 2017.
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NOMENAMENTS
Pere Soler i Campins, director general de la Policia del Departament
d’Interior
Nascut a Terrassa (Vallès Occidental) l’any 1967. Llicenciat en Dret per la
UAB.
Ha estat president del Tribunal Arbitral de Terrassa. Membre del Col·legi
d’Advocats de Terrassa i Cambra de Comerç de Terrassa (2008-2013).
Regidor de l’Ajuntament de Terrassa (2011-2015). També ha estat director
general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya (2013-2016).
Professionalment ha exercit d’advocat, de col·laborador i ajudant en el
Despatx Freixa Matalonga-Garcia Cascón i d’assessor jurídic del Banc de
Sabadell.
A nivell de compromís amb la societat, ha estat en camps i grups de treball al
Txad, Kenya, Wroclaw i Gal·les. També és soci col·laborador de CP’AC i del
Servei d’Ajuda al Tercer Món (Setem).

Jusèp Maria Boya i Busquet, director de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural
Nascut a Les el 1960.
És llicenciat en Geografia i Història, en l’especialitat d’Història Medieval, per la
Universitat de Barcelona.
Actualment és director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i,
anteriorment, va ser director del Museu d’Història de Catalunya. És membre
del cos de conservadors de museus de la Generalitat des de l’any 1988 i ha
estat director del Musèu dera Val d’Aran; cap de l’Àrea de Gestió
Museogràfica del Museu d’Història de Catalunya i, posteriorment, responsable
del projecte del Museu Nacional d’Història, Arqueologia i Etnologia de
Catalunya.
Va cursar estudis de museologia i conservació i de gestió del patrimoni
cultural a la Universitat de Mont-real (Canadà). Abans de dirigir el Museu
d’Història de Catalunya va ocupar el càrrec de cap del Servei de Museus i de
protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura.
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