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El Govern activa una llei d’estabilitat pressupostària 
pròpia 
 

• La llei garantirà l’exercici de l’autonomia financera i 
pressupostària que la Generalitat té reconeguda 

 
• Amb aquesta llei es vol evitar perdre capacitat de finançament per 

realitzar les inversions necessàries i garantir els serveis bàsics 
de l’estat del benestar. 

 
El Govern ha acordat avui donar llum verda a la memòria prèvia a l’inici de la 
tramitació de l’avantprojecte de la llei en matèria d’estabilitat pressupostària. 
Es tracta del primer pas per aprovar una llei d’estabilitat pressupostària pròpia 
que fixarà un sostre de despesa i limitarà el dèficit estructural de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, li correspon a la Generalitat 
establir els límits i les condicions per a assolir els objectius d’estabilitat 
pressupostària. D’acord amb aquest exercici de l’autonomia financera, el 
Govern referma el seu compromís amb l’assoliment dels objectius del Pla de 
Govern, amb l’austeritat i el sanejament dels comptes públics, i amb les 
exigències derivades del context europeu a nivell macroeconòmic.  
 
Un dels objectius de la futura llei que afectarà el Text refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, és racionalitzar el marc pressupostari i aconseguir captar fons 
en les millors condicions.  
 
Amb aquesta memòria i la llei d’estabilitat pressupostària, el govern vol evitar 
perdre capacitat de finançament que ha de servir per realitzar les inversions 
necessàries i garantir els serveis bàsics de l’estat del benestar. Es tracta 
d’enviar un missatge de compromís amb el reequilibri de les finances 
catalanes per reforçar la credibilitat davant les principals institucions i els 
mercats.  
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El Govern dóna el vist-i-plau al Pla per implantar la 
Finestreta Única Empresarial, que simplificarà el 68% 
dels tràmits de les empreses i n’eliminarà el 20%  
 

• També s’hi vol incorporar el 90% dels tràmits, de forma 
multicanal, i aconseguir que el màxim de tràmits siguin de 
resolució immediata.  
 

• Amb la implantació de la Finestreta Única Empresarial, s’espera un 
estalvi per a les empreses de 160 milions d’euros anuals en costos 
de constitució i legalització. Per tant, en quatre anys, l’estalvi 
previst serà de 640 milions d’euros.  
 

• La Finestreta Única Empresarial (FUE) —que prossegueix i 
optimitza la tasca duta a terme des de 1990 per l’Oficina de Gestió 
Empresarial (OGE)— serà punt de referència per a les persones 
emprenedores, empresàries i intermediàries en els tràmits que han 
de fer amb les diferents administracions públiques al llarg del cicle 
de vida de l’empresa. 

 
El Govern ha aprovat el Pla per a la implantació de la Finestreta Única 
Empresarial (FUE), a través de la qual es vol impulsar el canvi de model de 
relació entre les empreses i  l’Administració. En compliment de l’encàrrec que 
el mateix Executiu va aprovar el 15 de març, el conseller d’Empresa i 
Ocupació, F. Xavier Mena, ha informat avui l’Executiu d’aquest pla 
d’implantació 2011-2014 que preveu, entre altres objectius, eliminar el 20% 
dels tràmits administratius que han de fer les empreses, i simplificar el 68% 
dels tràmits restants. 
 
El Govern de la Generalitat considera prioritari aquest canvi del model de 
relació entre les empreses i  l’Administració, basat en la confiança en 
l’empresari, i que situa el ciutadà —en aquest cas l’empresa— en el centre 
de les polítiques públiques. Aquesta nova orientació requereix per part de 
l’Administració una transformació del marc jurídic i tecnològic, però sobretot 
un canvi organitzatiu intern.  
 
El Pla contribuirà a aquest canvi d’orientació de les polítiques del Govern cap 
a les persones empresàries mitjançant l’ús de dos instruments: d’una banda, 
la racionalització i simplificació dels procediments de l’Administració – 
alliberant les càrregues administratives innecessàries, incorporant els mitjans 
electrònics en la relació amb les empreses i  fent que la  intervenció de 
l’Administració no sigui amb caràcter previ a l’inici de l’activitat econòmica sinó 
a posteriori— i d’una altra, la implantació de la Finestreta Única Empresarial 
(FUE), com a punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i 
intermediàries en la seva relació amb l’Administració.  
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Pla d’implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2011-2014 
Prosseguint amb la tasca duta a terme des de 1990 per l’Oficina de Gestió 
Empresarial (OGE), la Finestreta Única Empresarial (FUE) és una xarxa 
interadministrativa que té per objectiu facilitar la gestió dels procediments 
administratius de les diferents administracions públiques —central, 
autonòmica i local— que afecten les persones emprenedores, empresàries i 
intermediàries, al llarg de tot el cicle de vida de l’empresa. 
 
Amb l’horitzó del 2014, el Pla es fixa com a objectius: eliminar el 20% dels 
tràmits identificats de l’àmbit de la Generalitat; simplificar el 68% dels tràmits 
identificats que no poden ser eliminats; incorporar a la Finestra Única 
Empresarial, de forma multicanal, el 90% dels tràmits; i aconseguir que el 
màxim de tràmits burocràtics siguin de resolució immediata.  
 
La implantació de la Finestreta Única Empresarial implica abordar una sèrie 
d’actuacions en els àmbits jurídic, organitzatiu i tecnològic: 
 
���� En l’àmbit jurídic: Continuant amb el camí d’eliminació i simplificació 

iniciat per les tres lleis conegudes com a Llei òmnibus, s’ha previst una 
revisió i anàlisi detallada de cadascun dels tràmits per identificar el tipus de 
norma que cal modificar per fer efectiva la proposta (llei, decret...), així com 
el seu àmbit de competència (estatal o Generalitat de Catalunya).  

 
���� En l’àmbit organitzatiu: Donada la complexitat de la implantació de la 

Finestreta Única Empresarial, tant per l’elevat nombre de tràmits com 
perquè afecta tres administracions públiques, el canvi organitzatiu esdevé 
determinant. Les actuacions a dur a terme en aquest àmbit seran definir 
els criteris organitzatius, designar els interlocutors i obrir la reforma a la 
participació d’empresaris i associacions empresarials.  

 
���� En l’àmbit tecnològic: Els principals projectes en l’àmbit tecnològic són la 

posada en marxa del portal de serveis a les empreses, el mapa de tràmits 
informatiu, el sistema d’informació dels empleats de l’OGE, la integració 
amb sistemes d’informació d’altres nivells d’administració (de 
l’Administració de l’Estat i de l’Administració  local, amb els  ajuntaments 
que vulguin prestar els serveis FUE i la integració amb les solucions 
tecnològiques del Consorci AOC i el desenvolupament de mòduls comuns 
de tramitació electrònica, amb caràcter corporatiu. 
�

 
Resultats i impacte de la implantació de la FUE: reducció del 20% dels 
tràmits, simplificació del 68%, i estalvi de 640 milions d’euros per a les 
empreses 
 
S’han identificat gairebé 600 tràmits que les empreses poden realitzar, en 
funció de quina sigui l’activitat que vulguin portar a terme: prop de 470 (78%) 
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són competència de l’Administració de la Generalitat; uns 100 (16%) són 
competència de l’Administració de l’Estat; i una vintena (4%) són competència 
de l’Administració municipal. Es tracta d’incorporar de manera progressiva tots 
aquests tràmits al catàleg de la FUE per tal d’oferir un servei integral, de 
proximitat.  
 
D’aquests tràmits, un percentatge relativament petit (7%) són tràmits 
transversals mentre la resta (93%) són sectorials. Els tràmits transversals 
tenen un impacte molt elevat sobre l’activitat econòmica, ja que l’afecten de 
manera transversal amb independència del sector d’activitat concret a què es 
dediqui l’empresa. 
 
Dels 470 tràmits identificats competència de la Generalitat, es preveu eliminar 
uns 90 tràmits, 73 totalment i 17 de manera parcial (el 20% dels tràmits 
identificats en l’àmbit de la Generalitat) i la revisió i simplificació d’un 68%.  
 
A més de l’eliminació i simplificació administrativa, la implantació de la FUE 
suposarà un estalvi de 160 milions d’euros anuals per a les empreses en 
costos de constitució i legalització, i per tant de 640 milions d’euros en els 
propers 4 anys. Així mateix, la FUE pretén millorar la relació empresa-
administració (business-friendly). L’Administració serà facilitadora de l’activitat 
econòmica: integrant serveis, oferint més celeritat i eficiència, treballant en 
xarxa, i prestant els serveis de forma multicanal amb independència de 
l’administració competent. 
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El Govern crea la comissió que s’encarregarà 
d’impulsar els actes de commemoració dels 300 anys 
del 1714 
 

• Aquesta comissió serà presidida pel Molt Honorable President de 
la Generalitat 
 

• La creació de la Comissió de Commemoracions suposa la 
supressió de les tres existents fins ara  

 
El Govern ha aprovat la creació de la Comissió de Commemoracions que 
entre d’altres objectius té, principalment, el de recuperar i divulgar la memòria 
de la Guerra de Successió i de les seves conseqüències per a l’organització 
política i institucional de Catalunya a través de la commemoració, l’any 2014, 
dels 300 aniversari del 1714. 
 
La comissió està presidida pel president de la Generalitat i integrada per un 
representant del departament de la presidència i un representant dels 
departaments competents en relacions institucionals, ensenyament, salut, 
cultura, justícia, turisme i universitats. També en formen part vuit persones 
expertes a títol individual o en representació d’alguna institució o entitat. 
 
Aquesta Comissió té com a objectiu recuperar i divulgar la memòria de la 
Guerra de Successió i de les seves conseqüències per a l’organització política 
i institucional de Catalunya; recuperar i divulgar la tradició de la cultura i el 
pensament polític; projectar internacionalment les aportacions de l’experiència 
catalana de persistència històrica d’una nació; fer un balanç del procés de 
construcció nacional impulsat per la societat i, finalment, establir, impulsar i 
coordinar iniciatives de commemoracions d’especial rellevància, relacionades 
amb la història de Catalunya. 
  
La creació de la Comissió de Commemoracions suposa la supressió de les 
tres comissions existents fins ara: la Comissió del Mil·lenari del naixement 
polític de Catalunya, la Comissió Catalunya 2014 i la Comissió de 
Commemoracions Històriques i Culturals. Amb aquesta simplificació s’adequa 
la Comissió a la nova organització de  l’Administració i a la simplificació 
administrativa.  
 
 
Així mateix s’estableixen com a criteris de la política commemorativa del 
Govern: 

• La figura, trajectòria o obra de personalitats rellevants que formin part 
del patrimoni col·lectiu dels catalans, que tenen un caràcter nacional i 
que compleixen cinquantenaris, centenaris o mil·lenari. 
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• L’atenció especial als esdeveniments i personalitats que tinguin 
caràcter institucional.  

• La promoció dels actes institucionals que consideri adequats, amb la 
possibilitat d’establir convocatòries públiques d’ajuts. 

• La consideració especial de fets i activitats destinats a reconèixer el 
protagonisme femení i les aportacions de les dones. 

 
La creació d’aquesta Comissió no representa cap cost ja que els membres de 
la Comissió no perceben cap mena de retribució.  
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El Govern subvenciona amb 5 milions d’euros cinc 
entitats federatives de lleure per finançar actuacions 
destinades a infants i joves  
 
El Govern, a través del Departament de Benestar Social i Família, 
subvencionarà amb 5.011.040 euros cinc entitats federatives juvenils de lleure 
per desenvolupar actuacions de caràcter social, formatiu, cívic i associatiu 
adreçades a infants i joves. 
 
Les federacions destinatàries de les ajudes són la Fundació Pere Tarrés i la 
Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, amb 1.418.917 
euros; els Escoltes Catalans, amb 464.465 euros; la Fundació Catalana de 
l’Esplai, amb 1.342.534 euros; el Moviment Laic i Progressista, amb 872.507 
euros; i els Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, amb 921.617 
euros. 
 
Les subvencions ajuden a promoure beques per facilitar la participació 
d’infants i joves a les activitats de les entitats centrades en els col·lectius amb 
necessitats especials; finançar monitoratge especialitzat en l’atenció d’infants i 
joves amb necessitats socioeducatives especials; impulsar el coneixement del 
català entre els nens i nenes d’origen estranger; finançar projectes 
d’intervenció en barris i poblacions de significatiu interès socials; reforçar el 
voluntariat i el teixit associatiu; i garantir l’accessibilitat als equipaments de les 
entitats, entre altres.  
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El Govern reconeix les actuacions a favor del sector 
pesquer català 
 

• El 24 de setembre s’atorgaran els guardons, 6 medalles de la 
pesca i 5 plaques a persones i entitats 

 
El Govern ha aprovat avui la concessió de guardons que es concedeixen a 
persones i entitats des de l’any 1987 per recompensar els esforços d’aquelles 
persones o institucions que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer 
català. El Consell Executiu ha donat llum verd al decret pel qual es reconeixen 
les actuacions en favor del sector pesquer català i que es lliuraran el pròxim 
24 de setembre, coincidint amb la Nit de la Pesca. 
A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i a través d’un jurat encarregat de l’avaluació es concedeixen les 
Medalles de la pesca catalana a les persones següents: 
 
Maria Rosa Costa i Costa 
 
Nascuda a Cambrils l’any 1942, en el si de la família dels “Pessic”, família 
pescadora del poble de Cambrils. El seu avi i el seu pare eren pescadors. 
L’any 1970 va rebre el llegat mariner que li pertocava, l’embarcació “Juan”, de 
la qual ha estat armadora, juntament amb el seu marit, Jaume Domènech 
Capella, “Pegaso”, o “Jaume de la Cachoca”, persona molt involucrada amb la 
Confraria, que va ser patró major en el període del 1987 al 1991. L’any 1992 
es construeix una nova embarcació, “Pessic”, que avui continua pescant de 
mans del seu fill Jaume. Es va jubilar dins el col·lectiu de “remendadores”, pel 
qual va cotitzar molts anys a l’Institut Social de la Marina, encara que durant 
els últims anys va continuar fent-ho com a autònoma. 
 
Jordi Joan Sancho i Fibla  
 
Secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases d’Alcanar. Ha treballat a 
la Confraria de Pescadors de les Cases d’Alcanar durant més de 38 anys, 27 
dels quals ho ha fet com a secretari. Ha dedicat un esforç constant envers els 
pescadors de les Cases i la salvaguarda dels interessos de l’entitat, portant a 
terme una gestió exemplar en moments difícils per al sector. 
 
 
Severino Guallar i Latorre 
 
Persona decisiva a l’hora d’impulsar la col·laboració en les tasques de control i 
de vigilància per garantir el compliment de les disposicions sobre conservació i 
gestió dels recursos pesquers vigents, entre la Direcció General de Pesca i 
Afers Marítims, membres de la Guàrdia Civil del Mar, membres del Seprona i 
altres patrulles. Ha estat especialment un element decisiu a l’hora de lluitar 
contra l’entrada de peix petit a Catalunya procedent d’altres països. 
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Maria Dolors Oms i Bassols 
 
La seva gestió pesquera durant la seva etapa d’alcaldessa de Blanes sempre 
va tenir l’objectiu de procurar facilitar la feina dels pescadors establint llaços 
de col·laboració entre el sector pesquer i l’Ajuntament d’aquesta localitat. Des 
del Consell de Ports de la Generalitat va continuar defensant els interessos 
dels pescadors i de les pescadores. 
 
Antoni Albiol i Sivera 
 
Va néixer a la Barceloneta, fill, nét i besnét de pescadors. Als 14 anys ja surt a 
la mar amb la barca del seu avi. Va col·laborar amb la Universitat de 
Barcelona i amb l’Institut de Ciències del Mar i va idear un art de pesca per a 
l’Institut de Ciències del Mar. Va ajudar a dissenyar un art que va servir 
posteriorment per a “Garcia del Cid”, un vaixell oceanogràfic. Imparteix 
conferències sobre la pesca del peix petit als biòlegs i biòlogues i persones 
controladores de la Guàrdia Civil. Juntament amb Adolfo Solsona, professor 
titular de la Universitat de Barcelona, participa en el Projecte “marieta” sobre la 
pesca del peix pelàgic. Va ser durant anys vicepresident de la Confraria de 
Pescadors de Barcelona, actualment està jubilat i és el patró més antic 
d’aquesta confraria. 
 
Josep Tomàs Margalef i Benaiges 
 
Ha dedicat tota la vida al sector pesquer, tant a la Confraria de Pescadors de 
l’Ametlla de Mar com a la resta de confraries que han requerit els seus 
serveis. Inicia la seva tasca professional com a pescador embarcat associat a 
la Confraria de Pescadors de l’Ametlla. Ha simultaniejat el càrrec de secretari 
de la Confraria de Pescadors de l’Ametlla amb el de secretari de la Federació 
Provincial de Confraries de Pescadors de Tarragona. 
 
Pel que fa a la concessió de plaques a persones i entitats s’atorguen a: 
 
Miquel i Xavier Fortuny i Foix 
 
Miquel Fortuny Foix, nascut el 1932, i el seu germà Xavier, nascut l’any 1938, 
formen part d’una nissaga de pescadors procedents del port de Cambrils 
(Tarragona) coneguda amb el motiu de “mandorri”, amb un munt de 
descendents entre els pescadors de Palamós. Des de molt joves (en Miquel 
als 9 anys), van embarcar-se als bastiments de la família, amb noms com 
“Almas en el Mar”, “Set Germans”, “San Bartolomé”, i “Normandia”. Amb els 
anys van acabar patronejant aquests vaixells, i van esdevenir armadors de les 
embarcacions d’arrossegament “Tres Hermanos”, “Montse” i “Mandorri”, 
aquestes dues darreres encara actives al port de Palamós, i ara manades pels 
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fills dels dos germans, encarregats de donar continuïtat a aquesta nissaga de 
pescadors. 
 
Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils 
 
La Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils es crea l’any 1902 amb el 
nom de “Sindicat Agrícola de Producció” i l’any 1944 va canviar de nom per 
anomenar-se Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils.  
L’any 1991, dins la seva secció de crèdit com a entitat semifinancera, va obrir 
una oficina financera a la zona de la “platja” i van creure oportú estar amb el 
sector de les persones pescadores. Aquesta va tenir una gran acceptació dins 
del sector, fins al punt que va arribar a cobrar-se el 70% dels imports de 
captures a través d’aquella oficina. D’aquí varen sortir múltiples operacions 
amb les persones associades de la Confraria tant de crèdits al consum, 
dipòsits o fins i tot finançaments de noves embarcacions. 
 
Posteriorment, la Confraria va veure oportú prendre com a exemple certes 
estratègies que ja la Cooperativa duia a terme, com és la de la venda al detall 
en la seva Agrobotiga. La Confraria, amb les mateixes inquietuds, va obrir 
l’any 2000 la seva primera peixateria. 
 
La Confraria i la Cooperativa han tingut molt bona relació als efectes de 
promoció, i han anat de forma conjunta en moltes fires, tant a nivell local com 
a nivell nacional (Alimentaria o Barcelona Degusta). A nivell promocional, 
també realitzen en conjunt i des de fa 7 anys i emmarcat dins de les “Jornades 
de la Galera i de la Cuina Marinera” tot un seguit d’actes, destacant 
principalment el que realitzen a les instal·lacions de la mateixa Cooperativa de 
la “Fregida de calçots i galeres”, acte que ja s’ha convertit en un referent  i de 
gran acceptació popular. 
 
La Confraria va iniciar l’any 2009 una línia de productes congelats que tenen 
com a base el peix de Cambrils i la Cooperativa es va convertir en un punt de 
venda d’aquests productes dins de Cambrils en la seva botiga. Vist el resultat 
d’aquesta nova línia de productes, la Cooperativa va veure convenient fer el 
mateix, però amb els seus productes com a base, passant a ser les botigues 
de la Confraria punt de venda d’aquests productes. 
 
Tarragona Blau 
 
Empresa petita que té una Escola de Pesca al port de Tarragona i que es 
dedica bàsicament a donar informació sobre la pesca a Catalunya, els arts de 
pesca, les espècies que es capturen al nostre litoral, els hàbitats d’interès 
pesquer com les fanerògames, etc. L’Escola de Pesca Tarragona Blau va ser 
autoritzada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.  
El propietari de l’empresa és un pescador de Tarragona que abans es 
dedicava a la pesca d’arrossegament. En la seva persona hi conflueixen 
diversos aspectes que el fan mereixedor d’aquest guardó. És el que avui dia 
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s’anomena un jove emprenedor, una persona que assumeix un risc i que té 
iniciativa per dur a terme una feina en la qual no copia models, sinó que crea 
una tasca diferent i innovadora. D’altra banda, la seva labor està en la línia de 
diversificació que es planteja com una solució a les dificultats per les quals 
passa el sector pesquer. 
 
MARAM, Centre d’Interpretació del Peix 
 
MARAM, Centre d’Interpretació del Peix, és una aposta de la Confraria de 
Pescadors de l’Escala per fomentar la cultura del peix, donar a conèixer la 
vida i la feina de les persones pescadores, fomentar la pesca responsable i 
transmetre valors de respecte pel medi ambient i, en especial, pel medi marí. 
La Confraria de Pescadors de l’Escala és pionera en diversos aspectes, però 
dos dels més rellevants són la venda per subhasta per intranet i la creació del 
Centre d’Interpretació del Peix. Aquestes dues singularitats, sumades a la 
pesca responsable que es duu a terme des de la Confraria i un entorn 
extraordinari, fan d’aquest projecte una actuació única i pionera a tot l’Estat.  
 
El Maram està destinat al foment de l’educació ambiental mitjançant visites 
guiades, cursets, seminaris, lloguer de sales, etc.  
 
IES Els Alfacs, de Sant Carles de la Ràpita  
 
Per la seva contribució al desenvolupament de l’aqüicultura a Catalunya des 
de la formació professional reglada. 
 
Actualment, la formació professional impartida a l’IES Els Alfacs està 
englobada en la família professional marítima pesquera. S’hi imparteixen dos 
cicles formatius: Operacions de Cultiu Aqüícola (1.700 hores, de grau mitjà) i 
Producció Aqüícola (2.000 hores, de grau superior), tots dos cicles realitzats 
durant 2 cursos. 
 
L’Escola d’Aqüicultura de l’IES Els Alfacs és l’únic centre que imparteix 
aquests cicles formatius a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i és 
una de les pioneres a nivell estatal a impartir aquests ensenyaments 
professionals. 
 
 
 


