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El Govern duu a terme la consulta pública prèvia a
l’elaboració del Projecte de decret de desenvolupament
de la Llei de l’Estatut del treball autònom a Catalunya


La norma constitueix una oportunitat per construir un veritable
espai de concertació social específic en l’àmbit del treball autònom

El Govern ha decidit dur a terme la consulta prèvia relativa a l’elaboració del
Projecte de decret de desenvolupament de la Llei l’Estatut del treball autònom
a Catalunya. L’elaboració i tramitació d’aquest nou projecte de decret
constitueix una oportunitat per construir un veritable espai de concertació social
específic en l’àmbit del treball autònom com a mecanisme per afrontar millor els
reptes de futur que presenta el món del treball.
Amb aquest Decret es pretén impulsar un Consell de Treball Autònom de
Catalunya, constituït l’any passat, i és fruit també dels treballs de concertació ja
iniciats al si d’aquest òrgan.
Ara es fa necessària una nova regulació i modificació de l’anterior decret, el
18/2010 de 23 de febrer, per adequar millor aquests reptes i les necessitats de
futur del món del treball autònom, les fronteres amb el treball per compte d’altri
i promoure el diàleg i concertació per la negociació i els consensos dels agents
socials en relació amb aquest col·lectiu, unes 500.000 persones a Catalunya
El projecte de decret proposa aquests objectius:
a) Definir la concertació i el diàleg social del treball autònom a Catalunya per al
seu progrés i promoció i, alhora, regular la resolució dels conflictes per la via de
la negociació i l’establiment d’acords i consensos que el millorin, així com definir
l’espai per definir mesures d’impuls i consolidació del treball autònom.
b) Revisar la regulació del Consell Català del Treball Autònom, consell consultiu
en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom, com a espai de
concertació i el diàleg socials del treball autònom a Catalunya, així com la seva
composició.
c) Regular el Registre d’associacions professionals del treball autònom a
Catalunya i l’adaptació a la Llei 30/2015, de procediment administratiu comú,
així com la seva adaptació a l’administració electrònica.
d) Definir els procediments del dipòsit i la publicitat dels acords d’interès
professionals a Catalunya i l’adaptació a la Llei 30/2015, de procediment
administratiu comú, així com la seva adaptació a l’administració electrònica.
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e) Establir les condicions i el procediment per a la determinació de la
representativitat de les associacions professionals del treball autònom.
f) Regular la conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb
el règim professional de les persones treballadores autònomes econòmicament
dependents.
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El Govern obre a consulta pública l’elaboració del
decret sobre l’assistència personal per a persones amb
discapacitat física


Permetrà arribar a més gent i incrementar la dotació econòmica
d’aquesta prestació, destinada a millorar l’autonomia personal de
persones amb diversitat funcional

El Govern ha estat informat sobre la consulta pública que durà a terme el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies prèviament a l’elaboració del
projecte de decret que regularà la prestació econòmica de l’assistència personal
per a les persones amb diversitat funcional a Catalunya. La normativa també
millorarà el nivell de protecció d’aquesta prestació. El Departament aposta
clarament per la inclusió plena d’aquestes persones i, si és possible, la seva
desinstitucionalització, ja que té un major benefici social i millora el nivell de
satisfacció per part de la persona atesa.
El Decret regularà la prestació econòmica de l’assistència personal a Catalunya
i recollirà les necessitats que s’han detectat a partir del Projecte Pilot
d’Assistència Personal que el Departament ha realitzat amb ECOM per a
persones amb discapacitat física, així com altres aspectes valorats en el grup
de treball d’altres comunitats autònomes o a través d’altres entitats del sector.
El projecte experimental ha permès constatar que aquesta figura ajuda a
mantenir o aconseguir la independència en la majoria de casos i per això el
Decret vol prioritzar la prestació econòmica d’assistència per sobre de l’atenció
residencial a les persones amb discapacitat física o sordceguesa que ho
vulguin.
L'assistència personal dona suport a la persona amb dependència o diversitat
funcional per realitzar les activitats que faria en absència de limitacions , li
permet gaudir del màxim nivell d'autonomia en el desenvolupament del seu
projecte de vida i li facilita l'exercici de l'autodeterminació. La persona és qui
decideix quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús d'aquest suport,
en qualsevol àmbit de la vida.
Segons el marc normatiu espanyol vigent de la Llei d’Autonomia Personal i
Atenció a la Dependència (LAPAD), una persona amb dependència pot
percebre fins a 715 euros mensuals per contractar un assistent personal. El
model català ampliarà aquesta quantitat fins als 2.520 euros al mes, per unes
140 hores d'assistència com a màxim, un increment que serà a càrrec de la
Generalitat.
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El Govern reforça el pes del sector educatiu en el
Consell Nacional de la Lectura


L’objectiu de la incorporació de representants de l’àmbit educatiu
és que el Consell gaudeixi de la màxima representativitat

El Govern ha acordat augmentar el nombre de vocalies del Consell Nacional de
la Lectura per tal de reforçar el pes del sector educatiu dins aquest òrgan
col·legiat de caràcter consultiu, que té com a missió principal participar en
l’elaboració i desplegament del Pla nacional del llibre i la lectura.
Concretament, l’Executiu ha aprovat incorporar-hi la persona titular de la
Direcció General de Currículum i Personalització del Departament d’Educació;
de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del
Departament d’Educació; un representant de l’Associació de Mestres Rosa
Sensat i un representant de la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya (FMRPC). L’objectiu de la incorporació de
representants de l’àmbit educatiu és que el Consell gaudeixi de la màxima
representativitat, tant de l’àmbit cultural com de l’educatiu.
El Consell Nacional de la Lectura inclou professionals, institucions i
associacions de l’àmbit del llibre i la lectura, tant del sector públic com del privat,
així com diversos experts. Té les funcions següents: participar en l’elaboració
del Pla i proposar mesures; efectuar el seguiment del desplegament del Pla i
proposar iniciatives de desplegament; fomentar la comunicació i la cooperació
entre els diferents agents implicats en el desplegament del Pla per assolir-ne
els objectius; proposar mesures per atendre les necessitats del sector del llibre
i per fomentar la lectura; debatre i aprovar les propostes sorgides de les
comissions de treball, i aprovar la proposta de Pla nacional del llibre i la lectura
abans que el Departament de Cultura l’elevi al Govern.
El passat mes de juliol, el Govern va aprovar encarregar al Departament de
Cultura, amb la col·laboració del Departament d’Educació, l’elaboració d’un Pla
Nacional del Llibre i la Lectura i va crear el Consell Nacional de la Lectura. A
diferència dels plans de lectura impulsats anteriorment (el 2008, el 2012 i el
2017), aquest és el primer pla que parteix d’un Acord del Govern i es fixa com
a objectiu retornar igualment al Govern una proposta de pla per a la seva
aprovació abans del mes de setembre de 2021. També per primera vegada, el
pla es desenvolupa amb la implicació tant del Departament d’Educació com de
la Secretaria d’Universitats i Recerca. El Pla Nacional del Llibre i la Lectura de
Catalunya és una eina imprescindible per conèixer l’estat actual de l’àmbit del
llibre i la lectura a Catalunya i les seves necessitats a llarg termini. Es tracta
d’un instrument transversal, que ha d’elaborar el Departament de Cultura en
coordinació amb el Departament d’Educació i que ha de servir per dissenyar les
actuacions i inversions del Govern en l’àmbit del llibre i la lectura i les propostes
de desplegament i modificació del marc normatiu actual.
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Nomenaments
Lluís Baulenas i Cases, secretari general del Departament de Cultura
Nascut a Caldes de Montbui l’any 1963.
És llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic
de Matemàtiques d’ensenyament secundari. També és diplomat en Funció
Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE i ha participat en el
programa Estratègies d’Innovació i Lideratge per a la Gestió Pública a IESE.
Fins ara ocupava el càrrec de secretari general del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC). Del 2017 fins el 2018 exercia de secretari general del
Departament d’Ensenyament. Anteriorment, el 2016, va ser nomenat director
general de Centres Públics.
Del 2011 al 2016 va ser director dels Serveis Territorials d’Ensenyament.
També ha exercit diferents càrrecs en l’àmbit educatiu: entre 2004 i 2011 va ser
inspector d’educació; entre 1992 i 2004 va dirigir l’Institut Ramon Casas i Carbó
i, anteriorment, va exercir com a professor de matemàtiques en dos centres
educatius de Vic.
Ha participat des del 2005 en el projecte per a la millora de la qualitat dels
centres educatius, ha estat dinamitzador de xarxes de centres amb pla
d’autonomia, ponent en programes de formació inicial per a l’exercici de la
funció directiva, i formador de seminaris de suport a la gestió de centres de
secundària, en gestió econòmica, acadèmica i administrativa i en planificació
estratègica com a model de gestió dels centres educatius.
Rosa Tubau Llorià, directora general de Creació, Acció Territorial i
Biblioteques del Departament de Cultura
Nascuda a Sitges l’any 1967
Diplomada en Gestió de l’Administració Pública.
Ha estat regidora de Cultura, Festes i Habitatge de l’Ajuntament de Sitges des
del 2015 al 2019. Actualment, és regidora a l’Ajuntament del mateix municipi.
També ha format part del Patronat del Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya i ha estat membre del Consell General i la Comissió
Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, entre d’altres organismes
vinculats a l’art i la cultura.
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Marta Felip Torres directora de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya (EAPC). Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública
Nascuda a Figueres l’any 1972.
És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, Postgrau en Gestió
Urbanística i en Gestió Local per la UAB i Executive Master in Public
Administration per ESADE.
En l’última etapa ha estat secretària general del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya (2018-2020) i alcaldessa de
Figueres (2013-2018).
Va iniciar la seva carrera professional al Cos de funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional, exercint com a secretària municipal en
diversos ajuntaments catalans. També ha estat professora associada del
Departament de Dret públic de la Universitat de Girona (2006-2010) i presidenta
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Girona (2007-2011).
Montserrat Ribera Puig, directora de l'Agència Catalana del Consum.
Departament d’Empresa i Coneixement
Nascuda a Guardiola de Berguedà l’any 1960.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de
Barcelona. Diplomada en Fiscalitat i Anàlisi Financer per EADA.
La seva trajectòria professional ha estat vinculada al Departament d’Empresa i
Coneixement, al capdavant de la direcció de l’Agència Catalana del Consum
(ACC) entre el 2016 i el 2018. També ha exercit com a gerent de Coordinació
Industrial i com a gerent de les Delegacions Territorials a ACCIÓ, l'Agència per
la Competitivitat de l'Empresa de la Conselleria (de 2015 a 2016 i de 2018 fins
a l’actualitat). També va ser delegada del Centre d’Informació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) a les Comarques Centrals (1988 a
2004). Anteriorment, va treballar a l’empresa privada en el sector de les
assegurances i serveis (de 1984 a 1988).
Ha estat també diputada al Parlament de Catalunya (de 2008 a 2015) i, en
l’àmbit territorial, ha estat alcaldessa de Guardiola de Berguedà (de 2003 a
2015) i presidenta del Consell Comarcal del Berguedà (de 1999 a 2008).
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Josep Ribas Seix, secretari general del Consell Interuniversitari de
Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement
Nascut a Barcelona l’any 1957
L’any 1993 es va incorporar a la Direcció General d’Universitats com a
subdirector general, on va assumir responsabilitats en els àmbits de la
programació universitària i la seva adaptació a l’Espai Europeu d’Educació
Superior, del finançament universitari, de la millora de la qualitat acadèmica de
les universitats i la transparència dels seus resultats (contractes-programa), en
la definició d’un model propi de professorat universitari (Pla Serra-Húnter), i en
la internacionalització de les universitats.
Va ser nomenat director general d’Universitats entre els anys 2009 i 2010.
Actualment, tornava a ocupar el càrrec de subdirector general d’Universitats a
la Secretaria d’Universitats i Recerca. És membre de diverses Comissions del
Consell Interuniversitari de Catalunya i de diversos patronats i òrgans de govern
d’institucions universitàries i de recerca del país.
Ribas és metge de professió (1981) i especialista en aparell digestiu (1986).
Després d’uns anys de pràctica clínica hospitalària a Barcelona, va compaginar
aquesta tasca participant en les primeres estructures de la Generalitat de
Catalunya per articular una política pròpia de Recerca, a través de l’Institut
d’Estudis Catalans (Llibre Blanc de la Recerca) i posteriorment des del
Departament d’Ensenyament i la CIRIT com a Cap del Gabinet Tècnic de
Recerca.
Diplomat en Desenvolupament Directiu per ESADE i l’EAPC (2001), també és
autor de diverses publicacions i ponències sobre política universitària i,
prèviament, sobre patologia digestiva i hepàtica a diverses revistes i
congressos.
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Altres acords de Govern
42.400 euros per contractar material perquè el Telèfon 112 de Catalunya
pugui afrontar l’augment de trucades a causa de la Covid-19
El Govern ha rebut l’informe del Departament d’Interior sobre la tramitació
d’emergència per contractar ordinadors, pantalles, adaptadors, auriculars,
llicències i altres elements tècnics per al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya. Aquesta contractació, per valor de 42.435 euros, ha
permès dotar la sala operativa addicional per fer front a l’augment de trucades
de la ciutadania al telèfon d’emergències. D’aquesta manera, s’ha evitat la
caiguda del servei en cas de contagis entre el personal de les sales on
ordinàriament s'atenen les trucades al 112.
Amb tot, moltes de les trucades ateses no eren per situacions derivades d’una
emergència, sinó per demanar informació relativa a la pandèmia. En aquest
sentit cal recordar que el telèfon 061 CatSalut Respon també ha reforçat el seu
servei per atendre aquest volum de demanda. De fet, aquesta sala addicional
es va ubicar provisionalment a l’espai BITAL del CTTI a la Zona Franca, en el
mateix edifici on el SEM va reforçar també el servei d’atenció del 061.
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya ha declarat
d’emergència una contractació, mitjançant la Resolució de 8 de setembre de
2020, feta a l’empara de l’article 5 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, en el qual s’estableix que l’adopció de qualsevol tipus de mesura
directa o indirecta per fer front a la COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar
de manera immediata, d'acord amb l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre.
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