Acords de Govern
27 de setembre de 2011

El Govern aprova el seu propi Projecte de llei
d’estabilitat pressupostària
•

La norma fixa el sostre de dèficit estructural en el 0,14% per al
2018

•

Es crearà un Fons de Reserva que servirà per cancel·lar deute o
per evitar fer-ne de nou

•

El pagament dels interessos del deute té caràcter prioritari per
sobre de qualsevol altra partida de despesa

El Govern ha donat avui llum verd al Projecte de llei d’estabilitat
pressupostària. D’acord amb els principis de la Unió Europea, i amb l’objectiu
de garantir la sostenibilitat de les finances de la Generalitat i racionalitzar-ne el
marc pressupostari, la norma limita el dèficit estructural dels comptes públics
en el 0,14% del Producte Interior Brut (PIB) català per al 2018. D’aquesta
manera el Govern posa de manifest el seu compromís amb l’austeritat i
l’equilibri de les finances catalanes per reforçar la credibilitat davant de les
principals institucions i els mercats.
Segons el nou Projecte de Llei, el Departament d’Economia i Coneixement i
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) seran els encarregats de calcular
el dèficit estructural, a partir del saldo pressupostari (la diferència entre
ingressos i despeses) en relació amb el PIB català. Els pressupostos
s’elaboraran de manera que aniran reduint gradualment el dèficit fins arribar a
l’objectiu de dèficit estructural l’any 2018.
La norma també preveu que els límits respecte al dèficit i l’endeutament de la
Generalitat es podran revisar “en situació de catàstrofes naturals, recessió
econòmica o situacions d’emergència legalment declarades” que afectin de
forma important als pressupostos de la Generalitat, quan “així ho apreciï el
Parlament de Catalunya”.
Un fons de reserva
Amb la voluntat de millorar la sostenibilitat de les finances públiques, el
projecte de llei també inclou la creació d’un fons de reserva que “es podrà
utilitzar per a la cancel·lació de deute o per no efectuar noves apel·lacions al
crèdit”. Aquest fons es nodrirà a partir dels excedents procedents dels
ingressos de la Generalitat quan aquests “superin les estimacions
consignades als pressupostos anuals”.
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La norma també puntualitza que l’execució dels crèdits pressupostaris relatius
al pagament de la càrrega financera (interessos i capital) que l’Administració
tingui amb les entitats financeres “té caràcter prioritari sobre qualsevol altra
partida de despesa”.
Un exercici d’autonomia financera
Segons l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat establir
els límits i les condicions per assolir els objectius d’estabilitat pressupostària.
D’acord amb aquest exercici d’autonomia financera, l’Executiu 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.
El Projecte de llei d’estabilitat pressupostària s’estructura en nou articles, dues
disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.
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El
Govern
es
persona
en
el
recurs
d’inconstitucionalitat presentat per l’Estat contra la
Llei de l’occità, aranès a l’Aran
•

L’Executiu considera que el Govern espanyol nega la lletra i
l’esperit de l’article 3 de la Constitució

•

Demana l’alçament immediat de la suspensió dels preceptes
objecte del recurs

El Govern ha acordat personar-se en el recurs d'
inconstitucionalitat promogut
pel Govern de l'
Estat contra els articles 2.3, 5.4, 5.7 i 6.5 de la Llei de l'
occità,
aranès a l’Aran. A proposta dels departaments del Governació i Relacions
Institucionals i de Cultura, el Govern formularà al·legacions perquè considera
que el Govern espanyol nega la lletra i l’esperit de la mateixa Constitució, que
en el seu article 3 diu que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques
d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i
protecció”.
El Govern ha encomanat a lletrats del Gabinet Jurídic de la Generalitat de
Catalunya representar i defensar el Govern de la Generalitat i formular les
al·legacions pertinents en defensa de la constitucionalitat de la llei i sol·licitar
l'
alçament immediat de la suspensió dels preceptes objecte del recurs.
Les al·legacions que presentarà l’Executiu es basen en el fet que l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, en el seu article 6.5, declara l’aranès com “a
llengua pròpia de l’Aran, i oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen
l’Estatut i les lleis de normalització lingüística”. També en el fet que l’aranès és
una llengua minoritària definida com a tal per la Carta Europea de les
Llengües Regionals i Minoritàries, que hauria de ser preservada i protegida
com un patrimoni històric de tots, també d’Espanya, igual com ho és de la
Unió Europea.

4
2011
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern reestructura l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat
•

La mesura permetrà simplificar l’organització de l’entitat i reduir a
la meitat el seu cost de funcionament

El Govern ha aprovat aquest matí el Decret de reestructuració de l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA) amb l’objectiu de reduirne i simplificar-ne l’organització, d’acord amb els criteris d’eficiència i
austeritat, per tal de fer-la més eficient i eficaç i adequar-la a les necessitats i
realitats actuals. La nova estructura permetrà a la Generalitat reduir a la meitat
el cost de funcionament de l’entitat.
El Decret elimina les tres subdireccions generals que existien i que passen a
integrar-se en una única subdirecció general dependent de la Direcció General
de Tributs i Jocs del Departament d’Economia i Coneixement. D’aquesta
subdirecció general en depenen 5 unitats: la unitat comercial i de publicitat; la
tècnica; la jurídica i de contractació; la de gestió de personal i atenció
ciutadana, i la unitat de gestió econòmica. L’estructura anterior comptava amb
una plaça de coordinador general que també ha quedat amortitzada amb el
nou Decret.
L’EAJA s’encarrega de l’organització i la comercialització dels jocs gestionats
per la Generalitat, de la recaptació dels ingressos públics derivats d’aquesta
activitat i del pagament dels premis. La nova estructura permet tecnificar el
funcionament de l’entitat i desenvolupar amb la màxima eficàcia i amplitud les
competències de loteries que té encomanades.
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El Govern dota la Comissió de Codificació de
Catalunya
d’entitat
pròpia,
independent
de
l’Observatori de Dret Privat, que passa a ser òrgan
consultiu
•

El Consell Executiu ha aprovat el decret de reestructuració
d’aquests òrgans, amb l’objectiu de fer-los més àgils i operatius

El Govern dota la Comissió de Codificació de Catalunya d’entitat pròpia i
independent de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, que passa a ser un
òrgan consultiu i d’assessorament. El Consell Executiu ha aprovat avui el
decret que reestructura aquests òrgans amb l’objectiu de fer-los més àgils i
operatius. La Comissió de Codificació de Catalunya és l’instrument
especialitzat de l’acció política del Govern en matèria de dret privat, mentre
que l’Observatori és l’òrgan col·legiat representatiu, de consulta i
assessorament de la Comissió.
El decret al qual avui ha donat llum verd el Govern regula la composició,
organització i funcionament de la Comissió de Codificació com a òrgan
col·legiat, sota la supervisió de la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques, que té encomanada com a tasca fonamental la finalització del Codi
Civil de Catalunya.
S’estableix una nova estructura molt més àgil, amb una direcció que
coordinarà els treballs i una secretaria de suport als seus membres, amb tres
òrgans executius: Ple, Comissió Permanent i Seccions. Les modificacions
aprovades pel que fa a la seva composició responen a la necessitat de fer-la
més operativa, àgil i eficient.
La voluntat del Govern és que la Comissió de Codificació de Catalunya
esdevingui l’instrument especialitzat de l’acció política de l’Executiu en matèria
de dret privat i que actuï com a centre de seguiment, estudi, debat i divulgació
del dret català.
Per la seva banda, l’Observatori de Dret Privat de Catalunya esdevé l’òrgan
col·legiat representatiu, de consulta i assessorament de la Comissió de
Codificació. Dins de l’Observatori hi són representades totes les institucions
del món jurídic i judicial (col·legis professionals d’advocats, notaris,
registradors, procuradors dels tribunals, Consell General del Poder Judicial,
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya...) i els partits polítics.
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Altres acords del Govern
El Govern presentarà conflicte positiu de competència davant el TC
contra diversos articles que regulen l’accés a les professions d’advocat i
procurador
A instàncies del Departament de Justícia, el Govern ha acordat interposar
conflicte positiu de competència davant el Tribunal Constitucional en relació
amb diversos articles del Reglament de la Llei 34/2006, sobre l’accés a les
professions d’advocat i procurador.
El Govern de la Generalitat va formular el requeriment d’incompetència al
Govern de l’Estat en entendre que els articles 4.2, 6, 7.3, 7.4, 9, 13, 16, 17.1,
17.4, 18.1, 18.3 i 19.2 del Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, per a l’accés a
aquestes professions, vulneren les competències de la Generalitat en matèria
d’exercici de les professions titulades, d’educació i d’universitats (articles
125.4, 131 i 172 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya).
L’Executiu català entén que aquests articles contravenen l’Estatut,
especialment en reservar als ministeris de Justícia i d’Educació funcions
executives per a l’acreditació dels cursos de formació, preveure l’atorgament
de beques per part de l’Estat, regular aspectes de detall del professorat i de
les tutories de les pràctiques i determinar el caràcter i continguts únics per a
tot l’Estat de les proves d’avaluació. El Govern de l’Estat va rebutjar
íntegrament el requeriment.
És per això que el Govern ha acorat interposar el conflicte de competència i
impugnar la totalitat dels preceptes que van ser objecte del requeriment previ,
per coherència amb les posicions mantingudes per la Generalitat en el recurs
d’inconstitucionalitat que es va plantejar contra la llei, que es troba encara
pendent de sentència del Tribunal Constitucional. El termini per presentar el
conflicte finalitza el proper 13 d’octubre de 2011.
La Comissió Bilateral Generalitat-Estat negociarà les discrepàncies
competencials en diversos articles del Reial decret llei de mesures de
recolzament als deutors hipotecaris
El Govern ha acordat avui encarregar al president de la part catalana de la
Comissió Bilateral Generalitat-Estat iniciar les negociacions per resoldre les
discrepàncies competencials en relació amb diversos articles del Reial decret
llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors hipotecaris,
de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i
autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l'
activitat empresarial i
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impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.
El Reial decret estableix, entre d’altres, mesures per fomentar la rehabilitació
urbanística i d’edificis, regula les operacions de rehabilitació, imposa amb
caràcter obligatori la inspecció tècnica dels edificis i en determina els requisits,
condicions i efectes. A més, estableix el silenci administratiu negatiu en certs
procediments com els moviments de terres, explanacions, parcel·lacions,
segregacions o altres actes de divisió de finques, la tala de masses arbòries o
de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, puguin afectar el
paisatge i la primera ocupació de les edificacions.
El Govern entén que, tant per l’objecte com per la finalitat, els articles 17.1.c),
18.1, 19.2, 21, 22, 23.1 lletres a), d) i e), i .2, la disposició addicional tercera,
les disposicions transitòries primera i segona i la disposició final primera .1
lletres c) i d) d’aquest Reial decret poden envair les competències de la
Generalitat en matèria d’habitatge, d’urbanisme, d’agricultura, d’aprofitaments
forestals i de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
catalanes, recollides en els articles 137, 149, 116 i 159 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.
A l’espera del dictamen que s’ha encarregat al Consell de Garanties
Estatutàries i a proposta dels departaments de Governació i Relacions
Institucionals, de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, el Consell Executiu ha acordat encomanar al
president de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que
iniciï negociacions en el si de la Subcomissió de Seguiment Normatiu,
Prevenció i Solució de Conflictes de l’organisme abans de la possible
presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat.
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