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El Govern aprova un seguit d'actuacions per impulsar 
la renovació del Tribunal Constitucional 
 
El Govern ha aprovat un seguit d'actuacions per impulsar la renovació del 
Tribunal Constitucional: 
 

1. Sol·licitar la convocatòria de la Comissió General de les Comunitats 
Autònomes del Senat per tal que valori els efectes per a les comunitats 
autònomes de la situació actual de les propostes de candidatures a 
magistrats del Tribunal Constitucional presentades per les assemblees 
legislatives de les comunitats autònomes. 

 
2. Formular una consulta a la Comissió Jurídica Assessora per tal que 

emeti dictamen sobre quina és la situació jurídica del Tribunal 
Constitucional per la manca de renovació dels seus membres i quins 
efectes té aquesta situació sobre la idoneïtat del Ple del Tribunal per 
resoldre els recursos presentats contra l’Estatut. 

 
El Govern també ha decidit convocar als senadors del Grup de l’Entesa al 
Senat perquè presentin una proposició de Llei de reforma de la Llei 
Orgànica del Tribunal Constitucional que, entre d’altres qüestions, abordi la 
necessitat d’impedir la prolongació forçosa del mandat dels magistrats del 
Tribunal en els casos de bloqueig dels corresponents processos de 
renovació dels seus membres. 

 



 

 

Acords de Govern . 27.04.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

El Govern aprova els Estatuts del consorci Inspecció 
de Treball i Seguretat Social de Catalunya  
 

• És el mecanisme bilateral de cooperació entre l’Estat i la 
Generalitat en matèria d’inspecció laboral, i de Seguretat Social  

 
• El consorci comptarà amb un servei comú d’informació i atenció 

ciutadana 
 
El Govern ha aprovat els estatuts del consorci Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Catalunya, el mecanisme de cooperació bilateral entre l’Estat i la 
Generalitat en matèria d’inspecció laboral -les competències de la qual han 
estat traspassades a Catalunya- i de seguretat social -que corresponen a l’Estat.  
Quan els propers dies se signi el conveni de constitució del consorci amb el 
Ministeri de Treball i Immigració, aquest quedarà formalment constituït. 
 
El traspàs a la Generalitat de Catalunya de les competències d’Inspecció de 
Treball previstes a l’Estatut, que es va fer efectiu el passat dia 1 de març, fa 
necessària la creació d’aquest organisme de coordinació entre l’Estat i la 
Generalitat, ja que l’administració catalana ha assumit les competències 
inspectores en matèria laboral, però no les de Seguretat Social, que romanen 
a l’Estat. 
 
L’objectiu del consorci és garantir la prestació coordinada del servei públic 
d’Inspecció, amb recursos compartits, una oficina unificada i una gestió, 
serveis administratius i d’atenció ciutadana comuns. L’objectiu d’aquesta 
oficina comuna d’atenció ciutadana és evitar a empreses i persones 
treballadores haver d’adreçar-se a totes dues administracions per separat per 
qüestions relacionades amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
Al sí del Consorci, a més, es desenvoluparan formes d’actuació conjunta o 
coordinada, que seran compatibles amb l’exercici de les potestats d’Inspecció, 
que s’exercirà a través de la futura Agència Catalana de la Inspecció de 
Treball. 
 
La presidència del Consorci l’exercirà el conseller de Treball, mentre que la 
vicepresidència correspon a l’Administració General de l’Estat, i el seu Consell 
de Govern serà paritari entre totes dues administracions. La creació del 
Consorci no comporta per sí mateixa un cost econòmic addicional ni creació 
de nous llocs de treball, en ser bàsicament un mecanisme de cooperació entre 
els recursos d’inspecció de la Generalitat i l’Estat. 
 
Donat que els acords de traspassos garanteixen la unitat de funció i d’acte 
dels inspectors i subinspectors, durant les seves visites i actuacions aquests 
mantenen totes les atribucions per vigilar i sancionar eventualment els 
incompliments que trobin, tant en qüestions laborals -contractes, prevenció de 
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riscos laborals, horaris, jornada-, com en qüestions de Seguretat Social- alta al 
règim que correspongui, cotitzacions, etc.- independentment de a quina 
administració estiguin adscrits. 
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El Govern reconeix els mèrits laborals de 23 persones 
i 10 empreses amb les medalles i plaques al treball 
President Macià 
 

• Aquests guardons són un reconeixement als treballadors, les 
empreses i les entitats que s’han distingit per la dedicació, la 
constància i l’esperit d’iniciativa en el treball  

 
El Govern ha acordat concedir la Medalla al Treball President Macià 2010 a 23 
persones i la Placa al Treball President Macià 2010 a 10 empreses i entitats 
amb seu a Catalunya. Les plaques i medalles al treball President Macià volen 
recompensar tant treballadors com empreses pels seus mèrits laborals i la 
seva contribució a l'impuls de l’economia catalana. 
 
Aquests guardons també són un reconeixement als treballadors i als 
empresaris que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit 
d’iniciativa en el treball, i a les empreses i les entitats que han adoptat millores 
i iniciatives de progrés en l’ordre laboral. 
 
La concessió d’aquests guardons, que es van crear l’any 1938, és oberta a 
qualsevol persona o entitat. 
 
Medalles al treball President Macià 
 
El Govern ha acordat atorgar la Medalla al Treball President Macià a les 
persones següents: 
 

- Isak Andic. Cofundador del grup de moda Mango. Per la seva 
contribució al prestigi de la moda catalana i al desenvolupament de la 
nostra economia.  

 
- Josep M. Antràs i Badia. Advocat laboralista que ha participat en 

associacions en la defensa i protecció dels advocats i ha escrit diversos 
llibres sobre el dret laboral. En reconeixement a la seva capacitat de 
treball i esforç.  

 
- Pere Colls Carbó. Empresari de la fusta artesanal i propietari de la 

Fusteria Colls que destaca per la seva trajectòria al capdavant de 
l’Associació Autònoma d’Empresaris de la Fusta de les Comarques de 
Girona. Per la seva emprenedoria i treball constant en el sector de la 
fusteria artesanal. 

 
- Ramon Condal Escudé. Fundador i director general de Condis. En 

reconeixement a la seva visió empresarial i capacitat de treball. 
 



 

 

Acords de Govern . 27.04.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

6 

- Marc de San Pedro i Aresté. Enginyer tècnic agrícola. Per la seva 
tasca d’assessorament a la pagesia i l’aplicació de mesures de control 
de salut.  

 
- Josep Farràs Ricart. Tècnic en arts gràfiques. En reconeixement al 

seu paper formatiu dins de la Unió Sindical Obrera Catalana. 
 
- Maria Teresa Feliu Baquedano. Treballadora de la indústria tèxtil. Per 

la seva tasca en la  defensa dels drets dels treballadors des de les files 
de Comissions Obreres a Tarragona.  

 
- Teresa Gimpera Flaquer. Model, actriu i empresària. Per la seva 

experiència i la tasca amb la qual ha col·laborat a impulsar el sector de 
la publicitat a Barcelona. 

 
- Pilar González López. Psicòloga social. Pel seu treball en el camp de 

la psicologia social i la seva tasca com a catedràtica d’aquesta matèria. 
 
- Joan-Ramon González Pérez. Historiador i defensor de la memòria 

històrica. En reconeixement a una trajectòria marcada per la lluita per la 
protecció de la riquesa artística i històrica catalana. 

 
- Akio Hayashiya. Director de l’oficina del CIDEM a Tòquio. Per la seva 

contribució a la bona relació entre el Japó i Catalunya i a la creació de 
llocs de treball per part d’empreses d’aquest país a Catalunya. 

 
- Gemma Lienas i Massot. Escriptora. Pel seu paper rellevant en la 

literatura catalana del segle XX i XXI i per la seva contribució en 
l’activisme feminista. 

 
- Sita Murt. Dissenyadora i empresària. En reconeixement a la seva visió 

empresarial, creativitat i capacitat de treball que l’han portat a convertir 
Esteve Aguilera, SA en un exemple de superació empresarial per a la 
comarca de l’Anoia. 

 
- Joan M. Noguera Vilà. Enginyer industrial. Per la seva tasca i treball a 

Indústries Teixidó SA, des d’on ha fomentat l’exportació i la innovació 
en el sector.  

 
- M. Dolors Oms Bassols. Una de les primeres dones alcaldesses. Per 

la seva capacitat de lideratge i el seu compromís amb la millora de la 
situació dels discapacitats a través de fundacions.  

 
- Josep Pallàs Carrera. Bomber. En reconeixement a la seva valentia i 

al seu esperit de sacrifici i servei als altres. 
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- Salvador Peinado Rodríguez. Sindicalista. Per la seva defensa dels 
drets dels treballadors i treballadores del sector tèxtil-pell de Catalunya 
des de les files de la Unió General de Treballadors.  

 
- Joana Raspall i Juanola. Bibliotecària i escriptora. En reconeixement 

a la seva tasca envers la literatura catalana, especialment la dirigida als 
infants. 
 

- Àngela Rosell Simplicio. Vicepresidenta del Consell Municipal de 
Dones de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. Per la seva lluita per a 
la cohesió social a favor de les dones treballadores i gitanes.  
 

- Antonio Sánchez Vilar. Policia local i sindicalista. Per la seva tasca de 
defensa dels drets de treballadors i jubilats des de les files de 
Comissions Obreres del Bages. 

 
- Josefa Sanvisén Alíns. Empresària i dissenyadora de teixits. Per la 

seva dedicació desinteressada a programes de reinserció laboral. 
 

- Julio Sorigué Zamorano. Empresari. Per la seva visió empresarial, el 
foment de la innovació i el respecte pel medi ambient.  

 
- Laura Toribio Martínez. Advocada laboralista. En reconeixement a la 

seva tasca en la defensa de la dona i la seva igualtat des del gabinet 
jurídic de la Unió General de Treballadors. 

 
 
Plaques al treball President Macià 
 
El Govern ha acordat atorgar la Placa al Treball President Macià a les 
institucions i empreses següents: 
 
En la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat: 
 

- ACTAS-Associació Catalana de Treball amb Suport. En 
reconeixement a la tasca d’aquesta associació sense ànim de lucre per 
facilitar la incorporació al mercat de treball ordinari de persones amb 
discapacitats sensorials, físiques i intel·lectuals i malalties mentals.  

 
- Establiments Viena, S.A. Empresa catalana de restauració. Per la 

seva política de recursos humans adreçada a fomentar la conciliació de 
la vida laboral i familiar, així com de la vida laboral i estudiantil. 

 
- Fundació Privada Trinijove. Per la seva tasca d’informació, formació i 

inserció laboral de persones en especials dificultats i en situació de risc 
d'exclusió.  
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- Teixidors, S.C.C.L. Cooperativa dedicada a la producció manual de 
teixits artesanals. Per la seva integració al mercat laboral de persones  
discapacitades o amb risc d'exclusió social. 

 
En la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar: 
 

- Boehringer Ingelheim España, S.A. Empresa químico-farmacèutica. 
Per la promoció activa de mesures de conciliació i igualtat dels 
treballadors i treballadores.  

 
- SCTA Louis Vuitton, S.A. Empresa de disseny de moda i 

complements. Per la implantació d’un pla d’igualtat entres els 
treballadors i treballadores i la incorporació d’un agent d’igualtat. 

 
En la categoria de responsabilitat social empresarial: 
 

- Compostadores, S.L. Empresa d’autocompostatge. Promou estendre 
la pràctica del compostatge casolà perquè les properes generacions es 
trobin la Terra millor del que l’hem trobat. En reconeixement a una 
política exemplar de responsabilitat social empresarial.  

 
- Gepork - SGP Grup. Empresa de la comarca d’Osona especialitzada a 

oferir serveis integrals en l’àmbit veterinari. Distribueixen productes 
zoosanitaris i de genètica porcina, gestionen residus i proporcionen 
assessorament per al control de plagues. Per una política de 
responsabilitat social empresarial molt activa en la preservació del medi 
ambient. 

 
En la categoria de seguretat i salut en el treball: 
 

- Esteve Química, S.A. Empresa dedicada a la fabricació de productes 
químics farmacèutics. En reconeixement al seu esforç per tal d’evitar 
riscos i garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors.   

 
- Ercros Industrial, S.A. Empresa química fundada a Barcelona. Es 

dedica a la fabricació i el comerç de productes bàsics per a les 
indústries química i farmacèutica, així com del sector del plàstic, del 
tractament de l’aigua de piscines i de l’alimentació animal. Per la seva 
implicació en el disseny de mesures per augmentar la seguretat i la 
salut en el treball la fan mereixedora de la Placa al Treball President 
Macià.  
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El Govern incrementa en dos anys el període de 
devolució dels préstecs ramaders per l’increment del 
preu dels cereals 
 

• Aquesta acció té com a objectiu facilitar l’accés al circulant a les 
explotacions  

 
• Executa així una de les 25 mesures del Pla de xoc del sector 

agroalimentari 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a incrementar 
en dos anys el període de devolució dels préstecs ramaders que es van 
formalitzar arran del fort augment dels costos de l’alimentació pels preus dels 
cereals dels anys 2007 i 2008. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar 
l’accés al circulant a les explotacions i s’emmarca en el Pla de xoc per al 
sector agroalimentari aprovat pel Govern el passat dia 30 de març. 
 
En aquests moments, i davant de la situació de manca de liquiditat que pateix 
l’economia en general, s’ha considerat convenient donar la possibilitat 
d’ampliar en dos anys, que poden ser de carència, el termini d’amortització 
d’aquests préstecs, de manera que s’autoritza l’ICCA que puguin passar dels 
6 anys inicials fins a 8 anys els que té concedits. 
 
El 20 de novembre de 2007, i arran del fort augment en els costos de 
l’alimentació que havien patit les explotacions de ramaderia intensiva per 
culpa de l’increment del preu del cereal, el Govern va acordar autoritzar l’ICCA 
a obrir una línia de préstecs per tal que els titulars de les explotacions 
poguessin repercutir l’impacte d’aquest increment de costos entre diversos 
exercicis. 
 
Posteriorment, i en vista de la difícil situació del sector, el Govern, 
conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), 
van acordar bonificar aquests préstecs per tal de garantir la viabilitat d’algunes 
explotacions que per raons conjunturals podien veure compromesa la seva 
continuïtat. Per aquest motiu, es van aprovar les ordres AAR/179/2008 i 
APA/165/2008, que conjuntament comportaven la bonificació de fins a 4 punts 
del tipus d’interès per als primers 40.000 euros de préstec, i en cas que 
l’operació requerís aval de SAECA, la subvenció del cost d’aquest aval. 
 
Aquesta ampliació del termini d’amortització comportarà el manteniment de les 
bonificacions que hi havia establertes per a aquests préstecs, tant pel que fa 
als 4 punts del tipus d’interès que financen de forma conjunta el Govern i el 
MARM com del cost de l’aval de SAECA, però implicarà una actualització del 
diferencial del tipus d’interès, que passarà a ser de 2 punts percentuals sobre 
l’euríbor a un any. 
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A part de l’ICCA, la resta d’entitats que van concedir préstecs que van signar 
conveni amb el Govern per concedir préstecs als ramaders afectats per 
l’increment del preu dels cereals, també han mostrat interès a concedir 
aquestes ampliacions del període de devolució dels préstecs, raó per la qual 
signaran amb el Govern una addenda al conveni de col·laboració que permeti 
que aquestes ampliacions de termini es puguin beneficiar dels mateixos 
beneficis que les signades amb l’ICCA. 



 

 

Acords de Govern . 27.04.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11 

El Govern obre línies de préstecs per als pescadors i 
els armadors de Tarragona parats temporalment  
 

• També concedirà ajuts per primera vegada als pescadors de 
petxina lluent durant la veda 

 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir dues 
línies de préstecs per millorar les condicions de la flota d’arrossegament dels 
ports de Tarragona i de palangre de superfície i de marisqueig de petxina 
lluent de tot Catalunya durant l’aturada obligatòria. Aquestes línies de crèdit 
beneficien tant els treballadors com els armadors de la flota d’encerclament.  

D’aquesta forma, els armadors que acreditin que la inactivitat de l’embarcació 
durant el període de parada ha estat motivada pel Pla de paralització de la 
Direcció General de Pesca i Acció Marítima podran accedir a crèdits per valor 
d’1,17 milions d’euros per avançar l’ajut per a la paralització temporal 
corresponent a l’any 2010. 

Els préstecs seran concedits per l'ICCA a un tipus d’interès fix igual al 3,75% 
anual, i amb un termini màxim d’un any amb amortització de capital i 
venciment d’interessos al final del termini. En aquests préstecs no s’aplicarà 
comissió d’estudi i la comissió d’obertura serà del 0,5% de l'import formalitzat. 

A més, el Govern concedirà un ajut de 55.600 euros a aquesta línia de 
finançament per bonificar les despeses notarials de formalització, de la 
comissió d’obertura i dels interessos durant el termini d’aquests préstecs. 

L’altra línia de préstecs servirà per avançar les prestacions d’atur que han de 
percebre els mariners afectats per l’aturada temporal, per un import de 
578.006 euros. En aquest cas, el Govern també concedirà un ajut d’11.800 
euros per aquesta línia de préstecs. 

Els beneficiaris directes d’aquestes préstecs seran les confraries de 
pescadors de Catalunya amb flota d’arrossegament dels ports de Tarragona i 
de palangre de superfície i de marisqueig de petxina lluent de tot Catalunya, i 
seran aquestes les que faran arribar els ajuts als mariners. Els préstecs seran 
concedits per l'ICCA a un tipus d’interès fix igual al 3,75% i a 5 mesos de 
termini, no se’ls aplicarà comissió d’estudi i la comissió d’obertura serà del 
0,25% de l'import formalitzat. 

Petxina lluent 

La caiguda de la producció d’aquesta espècie al banc natural del Maresme va 
obligar el Govern a publicar una ordre el febrer de 2008, en què s’establien 
mesures excepcionals i urgents per a la protecció i la recuperació del banc 
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natural de petxina lluent localitzat a la zona compresa des del Masnou fins a 
Blanes. 

En aquesta ordre es preveuen una sèrie de mesures per promoure la 
recuperació del banc natural, entre elles l’establiment durant quatre anys d’un 
període de veda de 2 mesos l’any. Des del Govern, es va prendre la decisió 
de subvencionar aquestes aturades biològiques. 

La petxina lluent, també dita petxinot de sang o cloïssa d'Arenys, té com a 
nom científic Callista chione. Rep el seu nom més habitual per la pàtina lluent 
de color marronós que presenta a les valves i té una forma de cloïssa. 
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Altres Acords de Govern 
 
 
El Govern destina 10,1 milions d’euros per al servei d’assistència de 
monitors 
   
El Govern ha aprovat avui una dotació de 10,1 milions d’euros per al servei 
d’assistència de monitors a alumnat amb dificultats motrius o hiperactius per al 
proper curs 2010-2011. Aquesta inversió permetrà contractar prop de 680 
monitors. 
 
En els tres darrers cursos, el Govern ha invertit un total de 30,9 milions 
d’euros en atendre les necessitats d’aquest tipus d’alumnat, a partir de 
l’assistència de monitoratge amb una mitjana de 30 hores setmanals. 
 
L’assistència de monitors a alumnat amb dificultats motrius o hiperactius es fa 
amb dedicació per hores, de tal manera que els tres darrers cursos s’han 
destinat 63.147 hores setmanals a atendre aquest tipus d’alumnat.  
 
 
Lladó rep ajuts per danys de les nevades 
 
El Govern ha acordat incloure el municipi de Lladó com a beneficiari de les 
mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per les nevades del 8 de 
març de 2010, aprovades el 23 de març passat.  
 
Concretament, aquest municipi rebrà ajuts per al pagament de despeses 
extraordinàries generades per les nevades.  
 
 
Nova seu administrativa de la Delegació Territorial del Govern a l’Alt 
Pirineu i Aran 
 
El Govern ha acordat acceptar de l’Ajuntament de Tremp la cessió temporal, 
per una durada de 5 anys prorrogables i amb caràcter gratuït, del local 
conegut com a Biblioteca, situat a l’avinguda d’Espanya de Tremp, per tal 
d’ubicar-hi les noves dependències de la Delegació Territorial del Govern a 
l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Es tracta d’un local en planta soterrània i planta baixa d’una superfície 
d’aproximadament 160 m2. A partir d’avui el Govern hi realitzarà obres 
d’adequació i de millora per poder iniciar el trasllat el més aviat possible. 
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Impuls al nou Casal Cívic de la Bisbal d’Empordà 
 
El Govern ha acordat acceptar la cessió gratuïta d’una finca propietat de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), per a la construcció i 
posada en funcionament d’un Casal Cívic. La cessió comporta el dret real de 
superfície a favor de la Generalitat per un termini de 50 anys a comptar des de 
la seva inscripció en el registre de la Propietat.  
 
Es tracta d’un terreny de 1.812 m2, situat a la Urbanització Cassanyas de la 
Bisbal d’Empordà i integrat en una zona de fàcil accés i destinada a 
equipaments públics. Està previst que a finals d’aquest any s’aprovi el projecte 
de construcció del nou Casal i que a mitjans del 2011 comencin les obres 
d’execució d’aquest equipament. Un cop construït, el nou Casal Cívic formarà 
part de la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya, la Xecat.  
 
 
El Govern aprova l’oferta de 681 places del cos auxiliar 
 
El Govern ha aprovat l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de 
681 places per l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar. La publicació de 
les convocatòries corresponents a aquesta oferta s’efectuarà durant el mes de 
maig i la primera prova està prevista per al mes d’octubre. Aquesta nova 
oferta parcial d’ocupació pública respon al compromís del Govern de reduir la 
interinitat entre el personal de l’Administració. 
 
A aquesta oferta cal afegir 68 llocs addicionals per a l’escala auxiliar 
administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat per a l’any 
2010, el que suposa un total de 749 places ofertades. D’aquestes, 341 places 
formaran part del torn de  promoció interna, el 65% del total de l’oferta. 
 


