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El Govern simplifica els tràmits al sector agrari


L'Executiu aprova un nou Decret que regula el Contracte Global
d’Explotació



Aquest és el primer Decret fruit de la Llei de mesures de simplificació
administrativa (Llei Òmnibus)



S’elimina l’obligatorietat que el contracte l’elabori una entitat
d’assessorament agrari i podrà fer-se directament pel sol·licitant,
altres entitats o empreses

Amb l’objectiu de facilitar la competitivitat i productivitat de les explotacions
agràries catalanes, i la racionalització administrativa, el Govern ha aprovat
avui el nou Decret que regula el Contracte Global d’Explotació (CGE). Es
tracta del primer decret fruit de la llei de mesures de simplificació
administrativa (Llei Òmnibus) I té com objectiu establir una nova gestió dels
ajuts per aconseguir una simplificació global de les normes i reduir l’impacte
econòmic pel sector per així facilitar-ne la seva reactivació econòmica.
La principal novetat del Decret és que elimina l’obligació que el CGE, i
específicament els documents de diagnosi i pla d’explotació, estiguin elaborats
per entitats d’assessorament agrari. Aquesta mesura, àmpliament reivindicada
pel sector i els tècnics de l’administració, suposarà una reducció de costos pel
beneficiari ja que podrà disposar d’una oferta més àmplia de professionals que
elaborin els informes i en determinats casos els podran realitzar els mateixos
sol·licitants. També es modifiquen els requisits dels signataris, i s’elimina els
compromisos no exigibles per normativa europea (assegurances, formació,
comptabilitat, entre altres).
El Contracte Global d’Explotació articula drets i deures derivats de la
normativa europea i preveu la producció de beneficis més amplis per a les
explotacions agràries, i en contrapartida preveu ajuts en el marc de la Política
Agrària Comuna en Desenvolupament Rural. El nou Decret també simplificarà
les ordres de convocatòria dels ajuts associats al Contracte Global
d’Explotació que es publiquin a partir d’aquest any.
En la situació actual de crisi, el Govern, a través del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, fa un esforç
important facilitant l’accés a aquests ajuts, destinats a fomentar la
modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, així com a
fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi
ambient.
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El Govern aprova el contracte programa entre la
Generalitat i Ferrocarrils
 Estableix un marc de finançament per al període 2011-2012 per
facilitar l’exercici de les competències que FGC té assignades i el
compliment de la planificació estratègica de la companyia


L’aportació de la Generalitat és de 129,9 milions d’euros

El Govern ha aprovat la subscripció del contracte programa entre la
Generalitat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per al període 20112012 amb l’objectiu d’assegurar el finançament d’aquesta empresa fins a
finals d’aquest any. L’aportació total de la Generalitat és 129,9 milions d’euros:
64,78 milions d’euros per al 2011 i 65,12 per al 2012.
El nou contracte programa permetrà establir un marc de finançament que
faciliti l’exercici de les competències que FGC té assignades i el compliment
de la planificació estratègica. Les aportacions de la Generalitat van adreçades
a finançar:
 Línies metropolitanes
 Línia Lleida-La Pobla de Segur
 Promoció i foment del sector turístic (La Molina, Espot, Port Ainé, Vall
de Núria, Montserrat i ferrocarril turístic de l’Alt Llobregat)
 Infraestructura ferroviària de FGC
Aquest nou contracte preveu la potenciació del transport públic com a mitjà
per atendre les necessitats de mobilitat i solucionar la congestió del trànsit.
Així com la gestió dels serveis i les infraestructures ferroviàries assignades a
FGC amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat a Catalunya.
El contracte programa permet la definició d’un marc estable de finançament
compatible amb l’escenari pressupostari de la Generalitat. Així mateix,
garanteix l’optimització dels recursos humans adequant-los a les necessitats
de cada moment i activitat d’acord amb l’escenari pressupostari de la
Generalitat. A més, el conveni col·lectiu s’ajustarà a la Llei de Pressupostos i a
altres normatives.
La signatura del nou contracte programa es deriva de la finalització de
l’anterior, vigent des del 2005 fins el 31 de desembre de 2010. D’altra banda,
la signatura d’aquest contracte és necessària per poder disposar del préstec
de 122,3 milions d’euros, signat amb el BEI el 6 d’octubre i també resulta
indispensable per poder iniciar la negociació del darrer tram de 137,7 milions
d’euros inclòs a l’avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat 2012.
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