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El Govern engega accions legals perquè l’Estat pagui 
els 759 milions d’euros de la Disposició Addicional 
Tercera de l’Estatut que deu a  Catalunya 

  
• La Comissió Mixta Bilateral Generalitat-Estat va acordar el 19 de 

juliol fer efectiu aquest 2011 el pagament a la Generalitat de la 
Disposició, que figura en la llei dels Pressupostos Generals de 
l’Estat per a aquest exercici 
 

• La presentació del requeriment és el pas previ a la interposició 
d’un recurs contenciós administratiu  

 
 
El Govern ha autoritzat el conseller d’Economia i Coneixement a formular un 
requeriment davant del Ministeri d’Economia i Hisenda, previ a un recurs 
contenciós administratiu, per no haver fet efectiva la transferència 
corresponent a la liquidació de l’exercici 2008 de la Disposició Addicional 
Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DA3). En la reunió de la 
Comissió Mixta Bilateral Generalitat-Estat del 19 de juliol passat, les dues 
parts van fixar formalment en 759 milions d’euros l’import a percebre per part 
de la Generalitat. Aquesta quantitat està consignada als Pressupostos 
Generals de l’Estat (partida 32.01.755) per al 2011 i, per tant, també inclosa 
en els comptes públics de la Generalitat per a aquest mateix exercici.  
 
Davant l’incompliment d’aquest acord de la Comissió Bilateral, i després que 
la vicepresidenta econòmica del Govern i titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda en funcions, Elena Salgado, hagi manifestat públicament que la 
transferència no es farà efectiva aquest exercici, el Govern de la Generalitat 
ha decidit formular aquest requeriment previ davant del Govern espanyol. Si 
en el termini d’un mes l’Administració catalana no ha rebut la quantitat 
acordada, la Generalitat interposarà un recurs contenciós administratiu per 
defensar els seus drets, sens perjudici d’altres accions jurisdiccionals.   
 
La Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
preveu que la inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures s’haurà 
d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut (PIB) de 
Catalunya amb relació al PIB de l’Estat per un període de set anys. El primer 
any d’aplicació d’aquest acord era el 2007.  
�
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El Govern impulsa el nou Acord estratègic per a la 
competitivitat de l’economia catalana 2012-2015 
 

• S’inspirarà en les línies d’actuació de l’Estratègia Europa 2020 i 
tindrà set eixos estratègics, entre ells la innovació, l’economia 
sostenible, les infraestructures estratègiques, una nova política 
empresarial o la cohesió social 
 

• La voluntat de l’Executiu és tenir el text redactat en un període de 
dos mesos, per consensuar-lo amb els agents econòmics i socials 
del país 

 
El Govern ha donat el vistiplau perquè els diferents departaments de la 
Generalitat, coordinats per la Conselleria d’Economia i Coneixement, 
comencin a treballar en la redacció d’un nou Acord estratègic per a la 
competitivitat de l’economia catalana per al període 2012-2015. L’objectiu del 
Govern és tenir elaborat el document en un període de dos mesos per poder 
consensuar-lo amb les principals organitzacions empresarials i sindicals de 
Catalunya.  
 
El nou Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana 2012-
2015 s’inspirarà en l’Estratègia Europa 2020, un document elaborat per la 
Comissió Europea com a full de ruta per fer front als reptes econòmics i 
socials per tal d’aconseguir un futur més sostenible. Així es va acordar en les 
reunions dels mesos de juliol i octubre passats de la Comissió de Seguiment 
de l’Acord, de l’òrgan de Govern del qual  formen part els signants del 
document (Generalitat i agents econòmics i socials).  
 
En aquest sentit, el nou Acord estratègic haurà de girar entorn a set eixos 
estratègics: la innovació, l’economia sostenible, les infraestructures 
estratègiques, una nova política empresarial, l’aposta pels joves, les noves 
qualificacions i llocs de treball, i la cohesió social.  
 
La voluntat del Govern és fer de l’Acord estratègic un instrument per orientar 
les polítiques de competitivitat a mitjà i llarg termini, d’acord amb les prioritats 
de la UE i les necessitats del país, i millorar la coordinació, l’eficiència i 
l’eficàcia en la gestió de les polítiques públiques. L’objectiu final és alinear els 
esforços i les polítiques econòmiques del Govern amb les prioritats de la UE i 
millorar el posicionament de Catalunya en el context internacional.    
 
La continuïtat de l’Acord estratègic va ser una de les conclusions adoptades 
en el marc de la Cimera Econòmica del 25 de març de 2011. Inicialment, el 
compromís es limitava a esgotar l’actual acord, que s’acaba el 2011, però en 
les diferents converses amb els agents econòmics i socials s’ha vist la utilitat 
d’impulsar-ne un de nou al voltant dels set eixos presentats a l’Estratègia 
Europa  2020. 
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Una nova estructura permetrà als Mossos d’Esquadra 
exercir com a policia integral del país 
  

• La reorganització del cos vol donar resposta als nous reptes de la 
seguretat a Catalunya, potenciant la planificació i la coordinació 
territorial 

 
 
El Govern ha aprovat el Decret d’estructura de la funció policial de la Direcció 
General de la Policia (DGP), que dota la Policia de la Generalitat–Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) d’una nova estructura orgànica i funcional en 
consonància amb el creixement de l’organització i la seva consolidació com a 
policia integral i amb plenes competències en matèria de seguretat a 
Catalunya.   
  
L’etapa de consolidació del Cos de Mossos d’Esquadra i del sistema de policia 
de Catalunya, una vegada finalitzat el desplegament a tot el territori, exigeix 
una estructura organitzativa de la funció policial moderna, de qualitat i adient a 
les competències atorgades per l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a 
policia integral, per tal que esdevingui un referent en el sistema de seguretat 
pública, capaç d’adaptar-se als importants canvis que en els darrers anys ha 
viscut el país, tant de tipus demogràfic, social, econòmic com tecnològic, que 
incideixen de forma quantitativa i qualitativa en la seguretat.  
  
Amb el nou decret s’enceta un procés de canvi profund que persegueix aquest 
salt qualitatiu de la PG-ME amb tres objectius bàsics: 
 

• Satisfer la visió de la seguretat com un pilar de l'estat del benestar i una 
condició inexcusable per a l'exercici dels drets i les llibertats. 

 
• Fer front millor als canvis estructurals de l'activitat delictiva, que també 

s'adapta a la globalització i el canvi tecnològic. 
 

• Aprendre de les noves concepcions del funcionament de les 
organitzacions (la xarxa, el coneixement, la flexibilitat estructural, 
l'emprenedoria interna, la millora continuada). 

 
Així mateix el decret comporta un reforç de la direcció professional del cos, un 
reforç de la planificació i una nova coordinació territorial. 
  
El decret que avui s’aprova només conté una part de la reestructuració de la 
DGP, la que correspon a la funció policial, al qual en breu seguirà un segon 
decret que abordarà els serveis administratius de suport a la tasca policial. 
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El Govern negocia la venda de 26 edificis d’oficines 
propietat de la Generalitat 
 

• S’amplia fins al 31 de gener de 2012 el termini per tancar els 
serrells de l’operació 

 
• L’oferta presentada per l’empresa Moor Park & Och-Ziff és la que 

més s’ajusta a les condicions exigides pel Govern 
 
El Govern ha acordat avui ampliar el termini d’execució del contracte de venda 
de 26 immobles de la Generalitat fins al 31 de gener del 2012, per intentar 
millorar les condicions contractuals de l’oferta presentada per Moor Park & 
Och-Ziff. L’acord de Govern que establia el procés per dur a terme aquesta 
alienació fixava el 16 de desembre com a data màxima per formalitzar 
l’escriptura pública corresponent a la compravenda dels edificis.  
 
L’informe de valoració de les empreses mediadores, les UTE formades per 
Aguirre Newman i Deloitte per al lot 1, i Jones Lang Lasalle i Roca Junyent per 
al lot 2, ha conclòs que, de totes les ofertes presentades, la de Moor Park & 
Och-Ziff és la que més s’ajusta a les condicions mínimes de preu, durada i 
renda que exigia el Govern. Tot i així, la complexa situació econòmica dels 
mercats financers aconsella endarrerir el termini per negociar amb l’empresa 
la resta de condicions contractuals i no essencials que queden pendents, com 
ara l’estructura financera de l’operació o els acords de manteniment dels 
edificis.  
 
Amb aquesta pròrroga, l’Executiu vol disposar de més temps per assegurar un 
millor resultat de l’operació, però no descarta poder arribar a acords amb 
l’empresa abans del 31 de desembre del 2011. Un cop tancades les 
negociacions, previ informe favorable de l’Assessoria Jurídica del 
Departament d’Economia i Coneixement, el Govern adjudicarà a Moor Park & 
Och-Ziff l’adquisició dels 26 immobles inclosos als 2 lots objecte d’aquest 
contracte.  
 
 
26 edificis per 450 milions d’euros 
 
El Govern va treure a concurs la venda de 26 edificis d’oficines propietat de la 
Generalitat per un pressupost mínim de sortida de 450 milions d’euros. Els 
immobles estan situats a Barcelona i ocupats per dependències 
administratives de diferents departaments de la Generalitat. L’Executiu 
continuarà ocupant els edificis i, a canvi, abonarà un lloguer màxim de 37 
milions d’euros l’any. Actualment, ja paga 29 milions en concepte de censos 
emfitèutics per aquests mateixos edificis i, per tant, amb aquesta transacció 
només augmentarà un màxim de 8 milions la despesa anual en lloguers. 
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L’operació s’emmarca dins el programa de privatitzacions que el Govern ha 
dissenyat per aconseguir liquiditat. Es tracta d’uns ingressos atípics que s’han 
previst per fer front a la situació de les finances de la Generalitat, la mateixa 
fórmula que han utilitzat altres empreses i entitats en els darrers anys. 
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El Govern aprova el reglament que desplega la llei de 
l’impost sobre successions i donacions 
 

• El reglament, el primer que inclou en un únic text tota la normativa 
aprovada per la Generalitat sobre aquest impost, suposa un pas 
en la simplificació administrativa i la reducció de càrregues 
formals per al contribuent 

 
 
El Govern ha aprovat avui el reglament que desplega la Llei 19/2010, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions, així com la seva 
modificació posterior introduïda el juny del 2011. Es tracta del primer 
reglament que comprèn en un sol text tota la normativa vigent aprovada per la 
Generalitat sobre aquest impost, tant pel que fa a la regulació com als 
procediments de gestió i liquidació. 
 
Fins ara, el Govern havia exercit la seva competència per regular l’impost en 
el marc de l’actual sistema de cessió de tributs, però la normativa que fixava 
els procediments d’aplicació (terminis de pagament, documentació exigida, 
supòsits especials...) estava fragmentada en diferents lleis i reglaments 
estatals. Ara, tots els aspectes del l’impost en què la Generalitat té 
competència normativa queden integrats en un únic reglament d’àmbit català, 
la qual cosa garanteix un millor compliment del principi de seguretat jurídica.  
 
El reglament aprovat avui no introdueix novetats substancials respecte de les 
normes estatals vigents fins ara, però concreta alguns conceptes legals i dóna 
un pas en matèria de simplificació administrativa i reducció de càrregues 
formals per al contribuent. Això afecta especialment l’aplicació de beneficis 
fiscals en casos com la transmissió de l’empresa familiar o de participacions 
en entitats. A partir d’ara, per gaudir d’aquests beneficis només caldrà 
presentar la documentació davant l’Administració Tributària si així ho 
requereix l’òrgan gestor o l’inspector, mentre que abans el tràmit era obligatori.  
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El Govern aprova el pla d'actuació pluriennal 2012-
2014 per a la prevenció i control de la mosca negra a 
les comarques afectades  
 

• Es destinaran 1.694.000 euros en actuacions a les Terres de l’Ebre, 
el Segrià, el Gironès i el Baix Empordà, les comarques afectades 
per la plaga �

 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el pla d’actuació pluriennal 2012-2014 per 
lluitar contra la plaga de la mosca negra a les Terres de l’Ebre, el Segrià, el 
Gironès i el Baix Empordà. L’acord preveu un finançament màxim d’1.694.000 
euros a actuacions de prevenció i control a les comarques afectades per la 
proliferació d’aquest insecte. 
 
Tenint en compte l’experiència i el coneixement acumulats els darrers anys, el 
Govern ha constatat que el programa pluriennal millorarà de manera 
significativa l’efectivitat de les actuacions, ja que permetrà garantir la 
continuïtat dels treballs. Des del 2007 les actuacions de prevenció i control de 
la mosca negra han estat de caràcter anual. 
 
Amb el pla aprovat avui l’Executiu vol garantir la possibilitat de planificar les 
accions de prospecció des dels mesos d’hivern (principis d’any) i millorar el 
control de les primeres larves de mosques que es desenvolupen en aquest 
període, i reduir així l’afectació global i posterior de la plaga. 
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El Govern obre una línia de préstecs per als pescadors 
afectats per l’aturada temporal 
 

• La flota d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície i 
marisqueig de petxina lluent es podrà beneficiar dels ajuts, amb 
un import total de 2 milions d’euros 

 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català de Finances a obrir una línia de 
préstecs de 2.091.255,99 euros per avançar l’ajut destinat per les diverses 
parades temporals que la flota d’arrossegament, encerclament, palangre de 
superfície i de marisqueig de petxina lluent dels ports de Catalunya farà entre 
els anys 2011 i 2012. 
 
Podran accedir a aquests crèdits 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 Afers Marítims.  
 
Els préstecs seran concedits per l’Institut Català de Finances a un tipus 
d’interès fix del 7% anual, amb un termini màxim de dos anys amb 
amortització de capital i venciment d’interessos al final del termini. No 
s’aplicarà comissió d’estudi i la comissió d’obertura serà del 0,5% de l’import 
formalitzat.  
 
La línia està bonificada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, que aportarà 312.000 euros per bonificar les 
despeses notarials de formalització, la comissió d’obertura i els interessos 
durant el termini dels préstecs. 
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El Govern impulsa el Campus Motor de l’Anoia 
 

• L’Executiu destinarà 2 milions d’euros del pla d’ajudes a la 
reindustriailtzació del Ministeri d’Indústria al futur centre de 
tecnificació esportiva i industrial de Castellolí, que també inclourà 
un centre de formació referent a niell internacional 

 
El Consell Executiu ha autoritzat una subvenció de 2 milions d’euros al 
Consell Comarcal de l’Anoia per finançar el desenvolupament del projecte 
Campus Motor, el centre de tecnificació esportiva i industrial que l’organisme 
supracomarcal està impulsant a l’entorn del circuit de velocitat Parc Motor de 
Castellolí. La subvenció prové del pla d’ajudes a la reindustrialització del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que busca impulsar la regeneració i la 
creació de teixit industrial en determinades àrees. 
 
El Campus Motor de l’Anoia és una iniciativa del Consell Comarcal que té 
l’objectiu de crear un pol especialitzat en el sector de l'automoció i la moto. 
Estarà ubicat a la mateixa zona del circuit de velocitat Parc Motor de Castellolí 
i donarà servei a les empreses que en són usuàries, amb espais de co-
working, laboratoris industrials i espais d’innovació. 
 
El Campus Motor també preveu la creació d’un centre de formació referent a 
nivell internacional en els àmbits d’instrucció de pilots, gestió esportiva, 
mecànica de competició i de formació en carrosseria de competició. 
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El Govern racionalitza l’organització dels laboratoris 
de sanitat ramadera i vegetal 
 

• Es passarà d’11 a 8 centres, amb un estalvi anual de 233.000 euros 
 

El Govern reorganitzarà els laboratoris de sanitat ramadera i de sanitat vegetal 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb l’objectiu de racionalitzar i optimitzar la seva estructura, i adaptar-la a les 
necessitats actuals. El Govern compta actualment amb 5 laboratoris, dels 
quals depenen 11 centres. La reorganització permetrà concentrar l’activitat en 
4 laboratoris, dels quals dependran 8 centres, i estalviar 233.000 euros anuals 
en concepte d’instal·lacions i serveis.  
 
El Departament d’Agricultura compta amb diversos laboratoris per a l’exercici 
de les seves funcions. El model actual d’aquests equipaments es va definir els 
anys 80 i ha esdevingut obsolet arran dels canvis legals, tecnològics i de 
demandes socials que s’han produït durant tot aquest temps. El model de 
laboratori ha de garantir la qualitat tècnica de les anàlisis, obtenir els resultats 
amb la màxima eficiència i celeritat i, atès el context actual, amb el menor cost 
possible. El Govern considera totalment imprescindible concentrar en menys 
laboratoris o centres les tasques analítiques, per millorar i racionalitzar la 
gestió dels equipaments i per optimitzar i aprofitar els recursos.  
 
La reorganització que ha acordat el Govern és la següent. 
 

• Laboratoris de Sanitat  Ramadera. Traslladar l’activitat del Laboratori 
de Sanitat Ramadera de Barcelona (centres de Barcelona i de Reus) i 
del centre de Girona que depèn del Laboratori de Sanitat Ramadera de 
Vic i redistribuir les seves tasques entre el laboratori de Vic i el de 
Lleida (centres de Lleida i la Seu d’Urgell). També ha acordat 
especialitzar el centre de la Pobla de Segur com a unitat de qualitat. 

 
• Laboratori de Sanitat Vegetal de Barcelona. Traslladar l’activitat del 

Laboratori de Sanitat Vegetal de Barcelona, que es troba a la Zona 
Franca, al laboratori que es troba al centre de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Cabrils. Els motius són una 
infraestructura insuficient, la manca de requeriments tècnics de futur de 
les instal·lacions i el cost del manteniment de l’equipament. Així mateix, 
es pretén aprofitar les sinergies tècniques entre el laboratori de l’IRTA 
de Cabrils i el de sanitat vegetal, així com utilitzar altres instal·lacions 
de les quals es disposa a Cabrils (com els hivernacles) per millorar les 
tècniques de diagnòstic.  
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Altres acords del Govern 
 
La Generalitat signa un conveni amb el Ministeri de Sanitat per finançar 
el programa ‘Minuts menuts’ 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la signatura d’un conveni entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Ministeri de Sanitat, Política 
Social i Igualtat a través del qual el Govern espanyol atorgarà una subvenció 
de 251.700 euros per finançar el cost del programa Minuts menuts al llarg 
d’aquest 2011. Es tracta d’una iniciativa de conciliació personal i familiar per 
als pares amb fills menors de 3 anys.  
 
Els centres que formen part del programa Minuts menuts, més d’una trentena 
distribuïts en diferents municipis del territori, ofereixen temps personal a les 
famílies amb infants de 0 a 3 anys. Es tracta d’un servei de guarda de nens 
per tal que els pares puguin realitzar aquelles activitats no previstes o puntuals 
que són més complicades en companyia dels infants.  
 
El Departament de Benestar Social i Família gestiona aquests serveis, 
col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals. Les 
administracions treballen en xarxa i utilitzen els espais ja creats o habilitats per 
a la primera infància. 
 
 
El Govern i el CSIC col·laboren en investigació i formació d’agents rurals 
en matèria marítima 
 
El Consell Executiu ha donat llum verd a un conveni de col·laboració entre el 
Govern de la Generalitat i el Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC) per tal de col·laborar en la investigació i la formació del Cos d’Agents 
Rurals en matèria marítima. 
 
En concret, el document preveu que un membre del Cos d’Agents Rurals 
pugui participar en l’exercici de les funcions de patró d’embarcació marítima a 
la base antàrtica espanyola Juan Carlos I, ubicada a l’illa Livingston, a 
Argentina, i en activitats de formació en protocols d’actuació en abocaments 
de combustible a mar i assaigs en matèria de vestuari i equipaments en 
situacions meteorològiques extremes. Una formació de gran interès per a la 
seva aplicació posterior en operacions terrestres i marítimes pròpies del Cos 
d’Agents Rurals. Amb aquest conveni es dóna continuïtat a la col·laboració 
iniciada el 2008 entre les dues parts. 


