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El Govern impulsa la posada marxa de la Finestreta 
Única Empresarial per simplificar les càrregues 
administratives a les empreses  
 

• L’Executiu considera una prioritat impulsar un canvi de model de 
relació entre les empreses i l’Administració que faciliti l’activitat 
econòmica i es basi en la confiança en l’empresariat 

 
• Per possibilitar aquest nou model de relació, el Govern aposta per 

la creació de la Finestreta Única Empresarial, que s’articularà a 
partir de la reconversió de l’actual Oficina de Gestió Empresarial 
(OGE) 

 
• L’Acord de Govern aprova la creació d’una Comissió integrada per 

tots els departaments i encapçalada pel Departament d’Empresa i 
Ocupació, que coordinarà els treballs per impulsar aquesta 
iniciativa 

 
El Govern ha aprovat avui les mesures per a la implantació de la Finestreta 
Única Empresarial en el període 2011-2014. El Govern considera una prioritat 
impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració, 
que faciliti l’activitat econòmica i es basi en la confiança en l’empresariat.  
 
La Finestreta Única Empresarial s’articularà a partir de la reconversió de 
l’actual l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que actua com a punt de 
tramitació unificada d 'alguns dels procediments que afecten l'activitat 
econòmica de les empreses. L’OGE disposa de 160 tràmits a la seva carta de 
serveis. Per tal que esdevingui la futura Finestreta Única Empresarial cal 
incorporar-n’hi uns 300 que poden ser necessaris per desenvolupar una 
activitat empresarial. No obstant això, tenint en compte que una de les 
prioritats del Govern és reduir les càrregues a les empreses, s’intentarà 
simplificar el màxim el número de tràmits. 
 
Així mateix, la futura Finestreta Única Empresarial, com ja fa actualment 
l’OGE, prestarà servei de forma multicanal; és a dir, tant presencialment, a 
través de la xarxa d’oficines pròpies i concertades, com telefònicament, a 
través del 012, o de forma electrònica. L’objectiu és que, amb la Finestreta 
Única Empresarial, es desenvoluparà un portal virtual de serveis i tràmits per a 
les empreses que agruparà en un espai comú la informació i la gestió dels 
procediments que afecten l’activitat empresarial, en col·laboració amb la 
Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública.  
 
Per possibilitar aquest procés, els departaments que tenen atribuïdes 
competències relacionades amb l’activitat empresarial col·laboraran per tal 
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d’assolir els objectius d’aquest acord. En aquest sentit, l’acord aprova la 
creació d’una Comissió de coordinació, de caràcter temporal, per a portar a 
terme la implantació de la Finestreta Única Empresarial, amb la participació de 
tots els departaments implicats.  
 
Finestreta Única Empresarial: el precedent de l’OGE i objectius 
 
L’any 1990, inspirant-se en la racionalització i la simplificació administratives, 
es va crear l’Oficina de Gestió Unificada per a activitats industrials amb 
l’objectiu de tramitar de manera unificada procediments administratius que 
requerien la intervenció de diferents unitats administratives i així minimitzar la 
càrrega sobre els particulars. L’any 2005 es va canviar la seva denominació i 
va esdevenir l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que ampliava la gestió de 
procediments a totes les activitats empresarials, i no únicament a les de caire 
industrial.  
 
Amb l’experiència dels darrers 20 anys gestionant procediments de forma 
racionalitzada i simplificada, el Govern vol consolidar l’OGE com a punt 
d’informació, assessorament, tramitació i, si escau, de resolució de tots els 
procediments que afecten l’activitat empresarial a Catalunya. Els valors que 
l'OGE ha aportat a les empreses durant aquest últims 20 anys són: 
 
- Proximitat a les empreses: l’OGE disposa d’una xarxa de 22 punts 
d’atenció arreu del territori on les empreses reben un tracte personalitzat. 
 
- Simplificació dels tràmits que hi ha a la carta de serveis de l’OGE. De fet, 
l’OGE ha estat pionera en l’aplicació de la figura de la Declaració 
Responsable, mitjançant la qual el titular declara que compleix els requisits 
legalment exigits en la normativa d’aplicació i que disposa de la documentació 
que ho acredita, sense haver d’aportar un gran nombre de documentació que 
l’Administració pot obtenir per altres mitjans. Amb aquesta declaració, l’OGE 
realitza el tràmit necessari i, a posteriori, l’Administració comprova per 
mostreig que, efectivament, l’empresa compleix les dades declarades. L’ús de 
les declaracions responsables ha permès estalviar als empresaris la 
presentació de més de 61.000 documents anuals. 
 
- Estandardització dels procediments. L’OGE vetlla perquè el tracte a les 
empreses sigui el mateix amb independència de la persona que presti el 
servei.  
 
- Celeritat en la tramitació. El 70% dels tràmits de la carta de serveis de 
l’OGE són de resolució immediata, és a dir, en el mateix moment que 
l’empresa s’adreça a l’OGE i aporta la documentació correcta, es resol el 
tràmit sol·licitat. Aquesta manera de procedir redueix a zero el temps d’espera 
necessari per legalitzar una activitat. 
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Canvi de model en la relació entre les empreses i l’Administració 
 
El Govern considera una prioritat impulsar un canvi de model de relació entre 
les empreses i l’Administració, que faciliti l’activitat econòmica i es basi en la 
confiança en l’empresariat. Aquest canvi de model implica, d’una banda, la 
modificació dels procediments per tal de racionalitzar i simplificar les 
càrregues administratives innecessàries, de forma que sempre que sigui 
possible l’Administració opti per l’alternativa menys restrictiva i costosa per a 
les empreses. D’altra banda, aquest nou model comporta la implementació de 
la Finestreta Única Empresarial, com a punt de referència de les persones 
emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb 
l’Administració, de manera que incorpori tots els tràmits i serveis que aquestes 
puguin necessitar per realitzar l’activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle 
de vida, amb independència de quina sigui l'administració responsable 
d'aquests tràmits. 
 
El procés d’incorporació de tràmits i serveis a la Finestreta Única Empresarial 
s’ha de fer comptant amb la participació d’empresaris i associacions 
empresarials, per tal de detectar quines són les qüestions prioritàries, i a la 
vegada amb la total implicació de totes les unitats administratives  
responsables dels tràmits, tant de l'àmbit de la Generalitat, com de 
l’Administració de l’estat o del món local. Per aquest motiu, el Govern, a través 
de la Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, promourà 
que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) posi a l’abast dels 
ens locals tràmits estàndards i simples adreçats a les empreses que permetin 
la multicanalitat en la gestió, amb la finalitat que aquestes els puguin 
incorporar a les corresponents cartes de serveis. El Consorci AOC és 
l’instrument al servei de les administracions catalanes per facilitar i fer més 
efectiva l’e-Administració.  
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El Govern acorda presentar al Parlament una proposta 
de Pla de racionalització de la despesa dels òrgans 
estatutaris i consultius  
 

• El Pla haurà de comportar una reducció de la despesa aprovada al 
pressupost prorrogat de 2010 

 
El Govern de la Generalitat ha acordat presentar al Parlament de Catalunya 
una proposta de Pla de racionalització i austeritat de la despesa 2011 dels 
òrgans estatutaris i consultius de la Generalitat. Si el Parlament es pronuncia 
a favor de la proposta del Govern, aquests òrgans hauran de presentar, en el 
termini d’un mes a partir de la data d’aprovació, un pla d’estalvi que inclogui, 
entre d’altres partides, la reducció de la despesa del capítol 1 i de personal. El 
pla hauria de permetre disminuir la despesa aprovada al pressupost prorrogat 
de 2010. 
 
Els òrgans estatutaris i consultius que haurien de presentar el pla són el 
Consell de Garanties Estatutàries; el Síndic de Greuges i la Sindicatura de 
Comptes.  
 
L’actual context pressupostari i financer exigeix l’adopció de mesures 
restrictives en l’execució de la despesa inclosa als pressupostos de la 
Generalitat per tal d'assegurar que no es vulnerin els objectius d'estabilitat 
pressupostària. Les mesures d’ajustos i reducció de la despesa s'han d'aplicar 
igualment per part dels òrgans estatutaris i consultius de la Generalitat de 
Catalunya, que gaudeixen d'autonomia orgànica i funcional i que es recullen a 
la Llei de pressupostos com a secció diferenciada. 
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El Govern aprova un pla pilot per promoure la 
convivència als barris de l’Hospitalet amb més 
immigració estrangera 
 

• En virtut d’un acord entre la Generalitat, el Govern espanyol i 
l’Ajuntament, aportarà 580.000 euros per a actuacions a Collblanc-
la Torrassa, la Florida-les Planes, i Pubilla Cases-Can Serra 

 
El Govern ha aprovat avui un pla pilot d’actuació integral als barris de 
l’Hospitalet de Llobregat que concentren més immigració d’origen estranger 
amb l’objectiu de promoure la convivència i reforçar la cohesió social. El pla 
s’aplicarà als barris de Collblanc-la Torrassa, la Florida-les Planes, i Pubilla 
Cases-Can Serra. 
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament de Benestar Social i Família 
a atorgar aquest 2011 una subvenció de 580.482 euros a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet per desenvolupar programes i accions adreçades a promoure la 
convivència a les escales de veïns, acostar la població autòctona i la 
nouvinguda, prevenir conflictes i assolir una adequada interrelació entre 
persones d’orígens culturals diferents. 
 
En concret, el pla pilot treballarà tres eixos: el diagnòstic i la millora de les 
necessitats individuals; l’acollida i la formació d’entorn; i la dinamització 
cultural i esportiva. A la pràctica, l’esforç permetrà, per exemple, fomentar 
bones pràctiques de civisme a l’entorn veïnal, acompanyar i derivar les 
persones amb importants dèficits de formació i de coneixement del municipi, o 
facilitar l’ús esportiu i constructiu de l’espai públic entre els joves. 
 
La mesura s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a 
través del Departament de Benestar Social i Família, i el Ministeri de Treball i 
Immigració i que està cofinançat pel Fons Europeu per a la Integració de 
nacionals a tercers països. Enguany també es duu a terme en barris de 
Badalona, Terrassa, Salt, i el Vendrell, amb una inversió global de 2,5 milions 
d’euros. 
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El Govern acorda cobrir tot tipus de baixes laborals 
per garantir el bon funcionament dels jutjats 
 

• Es podrà nomenar personal interí i fer contractacions temporals 
de personal laboral per cobrir fins al 50% dels llocs de treball 
destinats a l’Administració de justícia, incloent-hi els jutjats de pau 
i els tècnics de patologia forense, per fer substitucions de baixes 
per malaltia, permisos i llicències 

 
• Aquest Acord se suma a l’anterior, del 8 de febrer passat, que ja 

permetia cobrir el 50% dels llocs de treball vacants dels jutjats i 
del personal de reforç  

 
• El Govern també aprova una excepció per cobrir les vacants del 

personal d’administració i serveis dels centres educatius 
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui una nova modificació de les 
limitacions establertes en matèria de despeses de personal a l’article 9 del 
Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació 
de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest 
any mentre no siguin vigents els de 2011, en relació amb el personal al servei 
de l’Administració de justícia, per permetre substitucions fins a un màxim del 
50%. 

Aquest nou Acord permet que el Departament de Justícia nomeni personal 
interí i pugui fer contractacions temporals de personal laboral per substituir 
personal de l’Administració de justícia dels cossos de metges forenses, de 
gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i 
d’auxili judicial i de la categoria laboral de tècnics de patologia forense, per 
qualsevol causa prevista a la normativa com baixes per malaltia, permisos i 
llicències derivats de la conciliació de la vida familiar i laboral o llicències de 
funcionaris en pràctiques.  

L’anterior Acord, de 8 de febrer de 2011, ja ha permès cobrir fins a un 50% els 
llocs de treball vacants dels jutjats i del personal de reforç per garantir el 
funcionament de l’Administració de justícia durant els mesos de pròrroga 
pressupostària i renovar una part dels llocs de reforç per atendre les 
necessitats més urgents. 

Ara, amb aquesta nova modificació i fins que no siguin vigents els 
pressupostos de 2011, es podrà dotar un 50% de les vacants i baixes de tot el 
personal al servei de l’Administració de justícia que depèn de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Cobertura de les baixes del personal d’administració a centres i serveis 
educatius 
 
El Govern també ha acordat avui una modificació de les limitacions establertes 
en el mateix Decret per tal de permetre la reposició d’un 50% de les vacants 
que es produeixin entre el personal d’administració i serveis adscrit a centres i 
serveis educatius del Departament d’Ensenyament. Es tracta de personal que 
realitza tasques de suport essencial a l’activitat docent i d’atenció directa a 
l’alumnat en àmbits com el primer cicle de l’educació infantil (0 a 3 anys), 
l’educació a infants amb necessitats educatives especials o el suport 
administratiu a la preinscripció, matriculació, gestió i el manteniment dels 
centres docents de titularitat de la Generalitat de Catalunya. 
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El Govern impulsa els regadius del Garrigues Sud i de 
la Conca de Tremp 
 

• L’Executiu ha aprovat dos acords que representen el final del 
projecte del Garrigues Sud i l’inici de l’ampliació i modernització 
del regadiu de la Conca de Tremp  

 
• Les obres de la quarta etapa del Garrigues Sud, amb un cost que 

supera els 67 milions d’euros, beneficiarà 250 regants 
 

• Pel que fa a les obres previstes a la Conca de Tremp, tenen un 
import total de gairebé 69 milions d’euros i beneficiaran 966 
propietaris 

 
El Govern ha aprovat avui els acords per tirar endavant les obres d’execució 
del projecte de la quarta etapa de la fase 6 del regadiu Garrigues Sud, als 
termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i els Torms, i el projecte 
d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp.  
 
El projecte de regadiu Garrigues Sud,  etapa IV,  té el seu àmbit d’actuació a 
la part alta més allunyada de la Plana d’Urgell i de la Vall del Segre, on el 
sector agrari és el més important. Aquestes s’han adjudicat a través de 
REGSA per un import de 20.744.917 milions d’euros i beneficia uns 250 
regants. L’import total de l’actuació de l’etapa IV puja a 67,41 milions d’euros. 
 
Cal dir que les anteriors tres etapes del projecte ja han transformat en reg 
5.165 hectàrees i que, actualment, s’estan executant les obres de les 5.500 
hectàrees de l’etapa IV, de la qual ja han entrat en servei unes 3.735 
hectàrees. Ara queden per completar les 1.764 restants d’aquest nou acord. A 
més, es preveu que en el futur es pugui ampliar el reg als termes municipals 
de la Pobla de Cérvoles i d’Ulldemolins. 
 
El projecte comprèn, entre altres actuacions, l’ampliació d’una estació de 
bombament; tres embassaments de regulació -amb una capacitat total 
d’emmagatzematge de 157.938 metres cúbics d’aigua-; la infraestructura per a 
la distribució secundària que preveu l’execució de 96 hidrants i el traçat de 
canonades que connectaran cada embassament; la infraestructura de 
distribució terciària, que comprèn l’execució de 296.616 metres de canonades, 
i la construcció de 724 preses d’aigua a peu de finca.  
 
 
Projecte d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp 
 
El projecte d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp, que 
capta l’aigua de l’embassament de Sant Antoni, al riu Noguera Pallaresa, té un 
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àrea regable que s’estén sobre una superfície de 4.508 hectàrees, amb una 
dotació de 6.460 m3/hectàrea i any per a conreus de farratges, cereals i 
fruiters. En aquest sentit, el Govern promou la modernització ampliació i 
consolidació del reg d’una zona situada a la comarca del Pallars Jussà, que 
per la seva ubicació i per les seves característiques agronòmiques i 
edafològiques, -la composició i naturalesa del sòl- és molt apta per al reg. 
Actualment, el regadiu existent és un regadiu tradicional, amb sèquies i canals 
en estat molt deteriorat i amb erosions importants que són causa de filtracions 
amb les consegüents pèrdues de cabals. Les obres de la captació i impulsió 
s’han adjudicat, a través de REGSA, per un import de 6.837.320 euros i 
beneficiaran, quan s’acabin totes les actuacions, 966 propietaris. L’import 
previst per a tota l’actuació és de 68,8 milions d’euros. 
 
Les obres projectades comporten la modernització, l’ampliació i la 
consolidació de la zona regable en els termes municipals de Castell de Mur, 
Gavet de la Conca, Llimiana, Talarn, i Tremp, mitjançant la transformació del 
reg actual per gravetat a un sistema de reg a pressió amb la xarxa 
pressuritzada. 
 
Les obres a executar en aquest projecte afecten terrenys dels termes 
municipals de Talarn i de Tremp i comporten la captació a la presa de Talarn i 
la construcció de 54 metres de canonada fins a l’edifici on hi ha la canonada 
de transport de l’aigua que regarà les terres ubicades al marge dret i esquerre 
del riu Noguera Pallaresa.  
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El Govern interposa un recurs contra l’Ordre del 
Govern d’Aragó que declara béns inventariats del 
patrimoni cultural aragonès 86 obres del Museu de 
Lleida, Diocesà i Comarcal  
 
El Govern ha acordat avui interposar un recurs contenciós administratiu, 
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
d’Aragó, contra l’Ordre de 28 de gener de 2011, del departament d’Educació, 
Cultura i Esport del Govern d’Aragó, per la qual es declaren béns inventariats 
del patrimoni cultural aragonès 86 béns mobles pertanyents a parròquies 
aragoneses de la diòcesi de Barbastre-Monzó, dipositades en el Museu de 
Lleida, Diocesà i Comarcal. 
 
El director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya ja 
havia presentat prèviament al·legacions a la Resolució de 3 de novembre de 
2010 del Govern d’Aragó per la qual s’incoava el procediment per incloure en 
el patrimoni cultural aragonès els béns esmentats i que ha finalitzat amb 
l’Ordre que el govern català ha acordat recórrer.  
 
Les al·legacions de la Generalitat reclamaven la improcedència d’incoar 
aquest procediment i que s’arxivés l’expedient, basant-se en el fet que 
aquests 86 béns estan protegides per la Llei del patrimoni cultural català per 
als béns catalogats, règim jurídic al qual estan subjectes aquestes obres des 
de l’any 1999. 
 
El Govern d’Aragó va desestimar aquestes al·legacions i ha dictat l’Ordre de 
28 de gener de 2011, contra la qual el govern català ha decidit interposar 
recurs contenciós administratiu. 
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Altres Acords del Govern 
 
Josep-Ramon Sanromà, president de l’Institut Català del Crèdit Agrari 
 
El Govern ha acordat autoritzar Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller 
delegat de l’Institut Català de Finances, a ocupar, per raons d’especial interès 
públic, el lloc de president de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). El 
Govern ha acordat que Sanromà no percebi, en cap cas, més d’una retribució 
de caràcter fix i periòdic. 
 
L’Institut Català de Finances i l’Institut Català de Crèdit Agrari són entitats que 
actuen com a instruments de la política de crèdit de la Generalitat de 
Catalunya. Ambdós ens comparteixen un àmbit funcional comú de foment, 
coordinació i canalització de la política de crèdit a Catalunya, per la qual cosa 
es considera que existeix un interès públic especial perquè s’encarreguin al 
conseller delegat de l’Institut Català de Finances les funcions que corresponen 
al president de l’Institut Català del Crèdit Agrari. 
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Nomenaments del Govern 
 
El Govern ha aprovat diversos nomenaments. Són els següents: 
 
Departament de la Presidència 
 

• Miquel Vila Regard, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
Departament d’Empresa i Ocupació 

 
• Josep Moragas Freixa, conseller delegat d’ACC1Ó 
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Currículums 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
Miquel Vila i Regard, delegat territorial del Govern a França 
 
Nascut a Barcelona l’any 1963. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. 
 
Va ser conseller delegat i editor d’Editur Edicions Turísticas S.A., empresa 
editora de revistes professionals i especialitzades en turisme (1993-2009). Va 
fundar Editur Catalunya, revista sobre el sector turístic en català. Ha estat 
president de l’Asociación de Prensa Profesional. Juntament amb altres 
empresaris, va fundar la societat Central de Compras de Prensa S.L. Va ser 
membre de l’Association Internationale d’Experts Scientifiques en Tourisme, i 
membre fundador i vicepresident de l’Asociación española de expertos 
científicos en turismo (AECIT). Va fundar i exercir com a administrador de la 
societat Stock Gloves S.A. 
 
Fins a l’actualitat ha estat cònsol honorari de la República de Lituània a 
Catalunya i Aragó. També ha estat president d’honor de ConeQtia, Asociación 
de contenidos multimèdia y prensa profesional. Ha estat membre del consell 
d’administració d’Introl S.A. (OJD) i del comitè executiu d’aquesta societat, i 
assessor per a assumptes relacionats amb els mitjans de comunicació 
catalans, i president d’honor de l’Associació Catalano-Lituana. És advocat 
col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1992. 
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
Josep Moragas Freixa, conseller delegat d’ACC1Ó 
 
Nascut a Barcelona l’any 1959. 
 
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció i 
Administració d’Empreses per ESADE i diplomat en Perfeccionament Directiu 
per IESE Business School.  
 
Des de 2006 ha estat director general de Negocis Minoristes d’Energia a Gas 
Natural SDG. De 1991 fins a 2006 va ocupar diferents càrrecs de 
responsabilitat al Grup Damm, primer com a director comercial i posteriorment 
com a subdirector general de l’empresa. 
 
Va iniciar la seva carrera professional treballant en l’àrea de màrqueting 
d’empreses com Solís i Agfa Geavert. El 1986 es va incorporar al departament 
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de màrqueting del Grup Pepsico, on entre el 1988 i 1990 va exercir de cap de 
màrqueting de l’empresa Matutano. 
 


