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El Govern impulsarà processos de mediació previs per 
evitar execucions hipotecàries 
 

• L’Executiu ha aprovat els criteris que regiran els convenis que 
signarà amb les entitats financeres que operen a Catalunya per 
garantir el dret a l’habitatge  
 

• La voluntat és adoptar mesures de protecció a les famílies, com 
ajornar els terminis del préstec i els períodes de carència, la dació 
en pagament o l’ús de l’habitatge amb opció de compra 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat els criteris mínims que regiran els 
convenis signats entre els departaments d’Economia i Coneixement i de 
Territori i Sostenibilitat i les entitats de crèdit per tal de garantir el dret dels 
ciutadans a l’habitatge i protegir les famílies afectades. Concretament, el 
Govern impulsarà un procediment de mediació previ a l’inici d’expedients 
judicials d’execució hipotecària per tal d’evitar que, en cas d’impagament dels 
préstecs per dificultats econòmiques dels deutors, es produeixin 
desnonaments amb risc d’exclusió social. La mediació prèvia s’aplicarà 
exclusivament en el cas d’habitatges habituals situats a Catalunya. 
 
Els criteris mínims fixats pel Govern en relació amb les mesures de protecció 
a les famílies es concreten, principalment, en l’ajornament dels terminis del 
préstec hipotecari i dels períodes de carència, la dació en pagament o l’ús de 
l’habitatge amb opció de compra. També s’inclouen previsions respecte dels 
interessos de demora dels préstecs i crèdits hipotecaris, per tal que no siguin 
superiors a 2,5 vegades l’interès legal del diner.  
 
L’objectiu del Govern és fixar un marc comú de les entitats que operen a 
Catalunya per tal d’assolir tots o alguns d’aquests criteris. 
 
La mesura s’emmarca en el conjunt d’accions que el Govern de la Generalitat 
està adoptant per intentar pal·liar, en la mesura del possible, l’augment de les 
execucions hipotecàries i els desnonaments dels titulars dels habitatges. En 
aquest sentit, el Govern va aprovar fa dues setmanes la memòria prèvia a 
l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de modificació del Codi de Consum de 
Catalunya, que pretén ajudar els consumidors a fer una elecció racional i 
responsable en la contractació de crèdits o préstecs. 
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El Govern endega el Pla nacional per a la promoció 
dels valors a Catalunya per a una nova cultura cívica 
 

• El Consell Executiu ha aprovat el programa per tirar endavant el 
pla, amb la participació dels departaments i experts de l’àmbit 
acadèmic, universitari i social 
 

El Govern de la Generalitat impulsa el Pla nacional per a la promoció dels 
valors a Catalunya amb la finalitat de promoure una nova cultura cívica que 
garanteixi la cohesió social, la convivència i el benestar de la ciutadania. El 
Consell Executiu ha aprovat aquest matí la creació del programa per a l’impuls 
del Pla nacional dels valors, que té com a objectiu dissenyar, elaborar i 
establir les bases per a l’execució, el seguiment i l’avaluació del pla. Hi 
participaran els diferents departaments de la Generalitat, amb la col·laboració 
d’experts de l’àmbit acadèmic, universitari i social. 
 
Endegat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament 
de Benestar Social i Família, el Pla neix de la necessitat de repensar quins 
són els valors essencials que contribueixen a la convivència, l’enfortiment de 
la nació i la pervivència d’una societat que vol conservar la seva identitat, en 
un moment en què la globalització i les seves conseqüències es fan evidents 
en la quotidianitat.  
 
Així, el Pla nacional per a la promoció dels valors definirà com cal entendre el 
civisme avui, amb l’objectiu de convertir-se en una eina que promogui una 
nova cultura cívica que vetlli per la cohesió social, la convivència, el benestar i 
la pervivència de la identitat del poble català. I és que, com posa en relleu 
l’acord de Govern, el progrés i la cohesió social del país s’ha donat en bona 
part gràcies als valors compartits entre els catalans. De fet, Catalunya compta 
amb una llarga tradició en programes i actuacions de sensibilització en 
matèria de civisme. 
 
Per assolir els objectius, el programa d’impuls del Pla que avui ha aprovat el 
Govern s’organitza de la manera següent: 
 

• Un Consell Director, òrgan col·legiat superior de direcció del 
programa adscrit al Departament de Benestar Social i Família, que 
comptarà amb la representació dels departaments de la Generalitat. 
 

• Diversos grups de treball en què participaran experts de l’àmbit 
acadèmic, universitari i social amb un bon coneixement de 
polítiques i bones pràctiques en valors d’altres països. 
 

• Un coordinador, que farà el seguiment dels grups de treball, farà 
propostes i executarà els acords del Consell Director. 
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El Govern aprova la gestió centralitzada i transversal 
dels serveis TIC de la Generalitat de Catalunya 
 

• L’Executiu encarrega al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI) que impulsi les mesures i 
actuacions necessàries per dur-la a terme 

 
• L’objectiu és un nou model que permeti rebaixar la despesa en TIC 

de la Generalitat, així com modernitzar i innovar els serveis de 
l’Administració i la seva relació amb el ciutadà 

 
El Govern ha aprovat avui la gestió centralitzada, transversal i coordinada de 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i ha encarregat al Consell 
d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI), en el qual estan representats tots els departaments, que 
impulsi les mesures necessàries per implementar-la. Així mateix, a partir de 
les necessitats definides i prioritzades per cada departament, el CTTI també 
serà l’encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el 
subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat, d’acord amb el 
catàleg i les tarifes aprovades pel Govern.  
 
L’objectiu d’aquest acord és implantar un nou model TIC de relació entre el 
CTTI i l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic que permeti, 
d’una banda, rebaixar la despesa en TIC de la Generalitat de Catalunya, i de 
l’altra, modernitzar i innovar els serveis de l’Administració, a partir de la millora 
tecnològica, l’eficiència pressupostària i la governança transversal. 
 
La creació d’un nou model TIC per a la Generalitat de Catalunya respon a 
l’objectiu marcat al Pla de Govern 2011-2014 que determina que el 
desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del 
Govern, en tots els seus àmbits, i també fora, en la relació amb la ciutadania, 
les empreses i les administracions. Per complir aquest objectiu, i en el marc 
d’un context econòmic desfavorable, es fa necessària la creació d’un model de 
governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que generi 
eficiència, transformació i innovació, que impulsi un servei públic més eficaç i 
proper a la ciutadania i que incrementi la transparència i la igualtat 
d’oportunitats.  
 
En aquest sentit, existeix un ampli marge de millora, que passa 
necessàriament per eliminar situacions d’obsolescència tecnològica, reduir la 
complexitat i duplicitat de sistemes d’informació i dades, la infrautilització dels 
recursos, el consum energètic i els temps de resposta, entre d’altres, i 
incrementar els nivells de serveis i el compliment amb la legislació i les 
normatives.    
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El Govern aprova una convocatòria de beques 
pluriennal per a la recerca sobre l’organització 
territorial dels estats  
 

• Els ajuts s’adrecen a joves investigadors i professors universitaris 
i responen al foment de la recerca, un dels objectius principals de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics  

 
 
El Govern ha aprovat avui una convocatòria de beques per a la recerca sobre 
l’organització territorial dels estats per al període 2012-2014, amb un import 
total de 190.000 euros. Les subvencions estan adreçades al personal 
universitari i responen al foment de la recerca, un dels objectius principals de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA). 
 
Es tracta d’ajuts per a joves investigadors i professors universitaris interessats 
en la recerca de l’organització territorial dels estats. En total hi ha cinc tipus de 
modalitats: per a investigadors que marxen a l’estranger, per a investigacions 
individuals dins de l’Estat, per a investigadors estrangers que vénen a 
Catalunya, per a equips d’investigadors i per a col·laboradors amb l’IEA. 
 
L’activitat de la part de recerca de l’Institut d’Estudis Autonòmics es porta a 
terme a través de tres instruments: la publicació de llibres, la convocatòria de 
beques i la celebració de seminaris, i per tant, va més enllà de l’activitat 
d’assessorament als diversos departaments de la Generalitat en matèria de 
desenvolupament autonòmic. 
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NOMENAMENTS 

El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
   
Arnau Queralt i Bassa, director del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)  
 
Nascut a Granollers l’any 1975. 
 
Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Màster en Gestió Pública pel Programa Interuniversitari del Govern i 
Gestió Pública (ESADE, UAB, UPF). Diplomat en Afers Europeus per l’Escola 
Diplomàtica del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació i el Patronat Català 
Pro Europa. 
 
Entre febrer de 2001 i febrer de 2006 va exercir la coordinació tècnica del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).   
Entre els anys 2004 i 2006 va ser delegat del CADS a la Network of European 
Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Entre 
gener de 2005 i febrer de 2006 va ser secretari de la Comissió de Coordinació 
per al Desenvolupament Sostenible, adscrita al Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
També ha estat director del Patronat Català Pro Europa i membre del Consell 
de Govern i del consell acadèmic de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus. 
Des de maig de 2010 és secretari general de la Fundació Cercle Tecnològic 
de Catalunya i president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. 
 
És autor i editor de diverses publicacions en l’àmbit del desenvolupament 
sostenible i ha participat, com a ponent, en activitats formatives en diverses 
institucions acadèmiques (European Institue of Public Administration, ESADE, 
UPC, Escola d’Administració Pública de Catalunya, entre d’altres.  
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