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El Govern ha rebut la proposta d’actualització del 
Pacte d’Entesa  

 
• El president Montilla, el vicepresident, Carod-Rovira i el 

conseller d’Interior, Joan Saura han rebut els representants 
dels tres partits que formen el Govern  

 
• El Govern estudiarà en les properes setmanes les noves 

propostes d’actualització del Pacte que tenen per objectiu 
establir noves prioritats per tal d’afrontar l’actual situació 
econòmica  

 
El Govern ha rebut avui la proposta d’actualització del Pacte d’Entesa de 
mans de mans dels representats dels tres partits que formen el Govern 
Manuela de Madre (PSC), Joan Ridao (ERC), i Joan Herrera (ICV-EUiA). El 
president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del vicepresident, 
Josep-Lluís Carod-Rovira, i del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, Joan Saura, s’han reunit aquest matí amb els representants dels 
tres partits que han acudit al Palau de la Generalitat per formalitzar el 
lliurament de la proposta. 
 
El Govern estudiarà en les properes setmanes les noves propostes 
d’actualització del Pacte que té per objectiu renovar el compromís polític 
assolit en l’acord programàtic que va donar contingut a l’Entesa Nacional de 
Progrés, pacte signat el novembre de 2006. Transcorreguts més de dos anys 
des de l’inici de la VIII legislatura, i a la vista de l’evolució política i econòmica 
del país, el Govern i les tres forces polítiques que el conformen han considerat 
necessari ajustar les prioritats definides en iniciar-se la present legislatura. 
 
En aquest sentit, els Departaments més implicats en les mesures que el 
Govern ha impulsat per fer front a la crisi es reuniran de forma immediata per 
estudiar la viabilitat de les iniciatives proposades, tant en relació amb la millora 
de les prestacions socials, com a la necessitat de garantir la cobertura des les 
beques-menjador als centres educatius. També avaluaran la proposta del 
document que fa referència als Plans Locals d’Ocupació, entre d’altres 
mesures. 
 
Davant la situació econòmica actual, la prioritat essencial del Govern i dels 
tres partits que el conformen és afrontar la crisi per tal de pal·liar-ne els 
efectes socials, per ajudar a mantenir la demanda i per perseverar en les 
reformes estructurals que necessita l’economia catalana, i aquest és l’objectiu 
que persegueix la renovació del Pacte. El nou document té el seu fonament en 
la continuïtat de les grans orientacions inicials i assumeix els objectius i les 
actuacions que les concreten i que estan recollides en el Pla de Govern 2007-
2010. 
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Les pimes podran finançar el seu capital circulant amb 
els crèdits procedents dels fons de titulització d’actius 
 

• La mesura vol contribuir a resoldre els problemes de liquiditat de 
les petites i mitjanes empreses i forma part del conjunt d’accions 
que impulsa el Govern per fer front a la crisi 

 
• El Govern promou que les entitats financeres que comptin amb 

una fons de titulització d’actius avalat pel Govern puguin reinvertir 
la liquiditat obtinguda en crèdits a curt termini 

 
 
Les entitats financeres que comptin amb una fons de titulització d’actius avalat 
pel Govern podran reinvertir la liquiditat obtinguda en crèdits a curt termini. 
Aquesta modificació s’ha introduït en els convenis que signa anualment el 
Departament d’Economia i Finances amb les entitats financeres, i que 
permetrà que les petites i mitjanes empreses tinguin al seu abast noves línies 
de crèdit per finançar el seu capital circulant, ja que s’ha eliminat la restricció 
que impedia a les entitats financeres concedir crèdits amb un període 
d’amortització inferior als 12 mesos.  
 
El Govern ha adoptat aquesta mesura ateses les dificultats amb què es troben 
les pimes catalanes per poder renovar les seves pòlisses de crèdit, derivades 
en últim terme de la situació dels mercats financers internacionals. Aquesta 
resolució s’emmarca en el conjunt de mesures adoptades pel Govern per fer 
front a la crisi, destinades a potenciar la liquiditat de les petites i mitjanes 
empreses catalanes, que constitueixen el 98% del teixit econòmic de 
Catalunya. L’objectiu essencial és contribuir a resoldre els problemes de 
liquiditat de les empreses.  
 
Les entitats financeres constitueixen fons de titulització d’actius aportant-hi 
crèdits cedits. Per finançar la compra d’aquests crèdits s’emeten bons que 
compten amb l’aval de la Generalitat de Catalunya. En concret, aquest 2009 el 
Govern avalarà amb 1.500 milions d’euros fins a un 80% de l’import d’emissió. 
Gràcies a aquest fet, els bons es col·loquen a un millor preu en el mercat 
secundari fruit del ràting amb què compta l’administració catalana. Amb 
aquesta operació, les entitats financeres aconsegueixen nous recursos que 
obligatòriament hauran d’invertir en préstecs per a pimes. Des del 2003, la 
Generalitat ha destinat 7.200 milions d’euros a l’aval de valors vinculats a fons 
de titulització d’actius. 
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El Govern rebaixa l’interès de demora als creditors de 
l’Administració de la Generalitat 

 
• Aprova un Projecte de llei per adequar el tipus d’interès a la 

situació actual dels mercats financers i que té com a objectiu 
impulsar l’activitat econòmica i atenuar la conjuntura econòmica 
actual 

 
• L’interès de demora aplicable per a l’exercici pressupostari 2009 

serà del 5% en lloc del 7% inicialment previst per la Llei de 
pressupostos 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei pel qual s’adequa el tipus 
d’interès de demora inicialment previst a la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de l’any 2009 a l’actual situació dels mercats financers. El text 
determina que l’interès de demora que s’aplicarà a partir d’ara als creditors de 
l’Administració de la Generalitat serà del 5%, en lloc del 7% que estableix la 
Llei de pressupostos. El text modificarà determinats preceptes de la Llei de 
finances públiques de Catalunya i de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per a l’any 2009, i té com a objectiu impulsar l’activitat econòmica i atenuar la 
situació econòmica actual. 
 
Amb aquesta mesura, que respon a la baixada coordinada dels tipus d’interès 
del diner per part dels bancs centrals, s’adapta la normativa catalana a 
l’estatal, la qual va procedir a fer el mateix justament mitjançant un decret 
aprovat a finals de març. El Projecte de llei també habilita el conseller 
d’Economia i Finances a modificar l’interès de demora previst a les 
respectives lleis de pressupostos, de manera excepcional, quan es produeixin 
canvis de l’interès legal del diner. Aquest Projecte serà tramitat per la via 
d’urgència al Parlament per tal que tingui una aprovació immediata. 
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El Govern invertirà més d’1,2 milions d’euros per 
millorar el sanejament de l’aigua d’Esparreguera   
 

• S’instal·laran més de 6.000 metres de col·lectors que permetran 
conduir les aigües residuals dels nuclis de Can Rial i Mas d’en Gall 
fins la depuradora d’Abrera 

 
• Aquesta actuació aconseguirà una important millora sanitària i 

mediambiental de la conca del riu Llobregat i de l’entorn general 
del municipi 

 
El Govern ha impulsat avui les obres que permetran millorar el sanejament 
d’aigua del municipi d’Esparreguera, a la comarca del Baix Llobregat. Amb 
una inversió superior als 1,2 milions d’euros, es construirà una xarxa de més 
de 6.000 metres de canonades que permetran recollir les aigües residuals 
dels sectors de Can Rial i Mas d’en Gall -que actualment s’aboquen a torrents 
pròxims- i conduir-les a través del col·lector en alta existent al paratge de les 
Tres Rieres d’Esparreguera fins la depuradora d’Abrera. 
 
Les obres, que tindran una durada de vuit mesos a partir de l’ocupació física 
del terrenys, consistiran en la instal·lació de dues xarxes de col·lectors, una de 
les quals recollirà les aigües de la zona de Can Rial i tindrà una longitud 
superior als 3.000 metres. L’altra xarxa recollirà les aigües de la zona de Mas 
d’en Gall i tindrà una longitud propera als 2.800 metres. A aquesta última, es 
connectarà un altre tram de canonades de 200 metres de longitud que 
recollirà les aigües que s’aboquen al Torrent del Sabater. 
 
Aquesta instal·lació, finançada amb Fons de Cohesió de la Unió Europea, 
contribuirà a la millora sanitària i mediambiental de la conca del riu Llobregat i 
de l’entorn general del municipi. Es tracta d’una actuació prevista al Programa 
de sanejament d’aigües residuals urbanes 2006-2008.  
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Altres Acords de Govern 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern nomena Jordi Pericàs secretari de Política Financera, 
Competència i Consum  
 
El Govern ha aprovat avui nomenar Jordi Pericàs i Torguet secretari de 
Política Financera, Competència i Consum del Departament d’Economia i 
Finances en substitució de Miquel Salazar.  
 
Pericàs és llicenciat en Matemàtiques i diplomat en Programació de 
computadores per la Universitat de Barcelona i diplomat en Funció gerencial 
per a les administracions públiques per ESADE. Ha exercit com a cap del 
servei d’Informàtica i com a director dels serveis de Recursos Interns i 
Sistemes de la Diputació de Barcelona, i va ser director general del consorci 
Localret entre els anys 2002 i 2006. Ha compaginat la seva tasca professional 
amb la docència en postgraus de l’Institut Català de Tecnologia i la Universitat 
Politècnica de Catalunya i en màsters de l’Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. Fins ara ha estat secretari general del Consell Audiovisual de 
Catalunya (CAC). 
 


