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La Generalitat s’acull a la línia de finançament 
extraordinari de l’Estat per pagar proveïdors  
 

• El Consell Executiu ha aprovat avui sol·licitar la inclusió al Pla de 
pagaments, aprovat en la darrera reunió del Consell de Política 
Fiscal i Financera 

 
 
El Govern de la Generalitat s’acollirà al mecanisme extraordinari de 
finançament de l’Estat per pagar les factures pendents als proveïdors. El 
Consell Executiu ha aprovat avui sol·licitar la inclusió de Catalunya a la línia 
ICO-CCAA 2012 i iniciar així el procés per adherir-s’hi. 
 
Abans del proper 15 d’abril, la Generalitat farà arribar al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques una relació de les factures que té pendents de 
pagament a 31 de desembre del 2011. També inclourà les relacionades amb 
concerts subscrits en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.  
 
Per tal de fer una recollida exhaustiva de totes les factures, el Departament 
d’Economia i Coneixement ha demanat a tots els organismes i empreses 
públiques de la Generalitat, que disposen de tresoreria i comptabilitat pròpies, 
una relació certificada de les factures pendents de pagament. Aquestes 
factures han de correspondre a contractes d’obres, gestió de serveis públics i 
subministraments i serveis previstos en la Llei de contractes del sector públic. 
El certificat haurà d’anar signat pels representants de l’entitat conforme les 
obligacions trameses són certes, compleixen els requisits acordats pel Consell 
de Política Fiscal i Financera (CPFF) i estan pendents de pagament a data 
d’emissió del certificat. 
 
Les factures que queden excloses de la línia ICO-CCAA són les 
corresponents a lloguers, subvencions o pagaments a administracions 
públiques o les seves empreses dependents i la Seguretat Social. Els 
proveïdors, per la seva banda, podran decidir acollir-se a aquesta modalitat de 
cobrament o renunciar-hi. En aquest cas, es podrà reprogramar el pagament 
per part de la Generalitat. 
  
Un cop la documentació estigui en mans del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la Generalitat no podrà fer-se càrrec del pagament 
de cap de les factures incloses en la relació enviada. L’interlocutor vàlid per 
explicar l’estat dels pagaments passarà a ser el Ministeri o l’ICO, que actuaran 
com a agent amb la col·laboració de les entitats de crèdit. 
 
La creació d’aquest mecanisme de finançament extraordinari es va fixar en la 
darrera reunió del CPFF, el 6 de març passat. El dia 22 de març la Comissió 
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics va acordar la posada en 
marxa d’aquest mecanisme i els requisits per instrumentalitzar-lo.  



 

�

����������	�
�����������2012 �

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

3

El Govern destina més de 88 milions d'euros als 
ajuntaments a través del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya  
 

• El Fons permet als municipis i ens locals fer front a les despeses i 
inversions ordinàries i complementa altres inversions que 
l’Executiu realitza al món local 
 

 
Els ajuntaments de Catalunya rebran aquest any 2012 un total de 88.224.952 
milions d’euros a través del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) 
que gestiona el Departament de Governació i Relacions Institucionals. El 
Consell Executiu ha donat llum verd avui a l’acord de despesa, d’acord amb el 
que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012.  
 
Els 88 milions d’euros aprovats avui també inclouen la partida destinada a 
fomentar la prestació supramunicipal de serveis, a través de mancomunitats, 
consorcis, comunitats de municipis i consells comarcals. Així, es distribueixen 
4,2 milions d’euros per sufragar les despeses derivades de les activitats o 
inversions supramunicipals. Els consistoris les poden dedicar a una o diverses 
entitats d’aquest tipus on participin. 
 
El Fons de Cooperació Local de Catalunya és una injecció d’inversió als 
municipis i entitats locals que constitueix l'únic ingrés procedent del Govern 
que, de manera generalitzada, reben tots els municipis, comarques i ens 
locals, per fer front a despeses i inversions fruit del propi funcionament o per 
activitats diverses dins les seves competències. El Fons es distribueix d’acord 
amb els criteris de població, estructura dels nuclis, despesa associada a la 
capitalitat comarcal i despesa per la gestió del territori.  
 
Així mateix, el lliurament de la participació al Fons de Cooperació Local està 
condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament 
l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries 
anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats al Departament de 
Governació i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.  
 
A banda, està pendent d’aprovar-se també el Fons de Cooperació Local 
destinat als consells comarcals i a les entitats municipals descentralitzades.  
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El Govern aprova les condicions de treball del 
personal penitenciari fins al 2013 
  

• L’acord incentiva l’estabilitat dels professionals i garanteix la 
prestació d’un servei públic de qualitat 

 
 
El Consell Executiu ha ratificat avui l’acord que fixa les condicions de treball 
del personal penitenciari per als anys 2012-2013 i que garanteix la prestació 
d’un servei públic de qualitat. L’acord va ser aprovat per la Mesa Sectorial de 
Negociació del personal d’administració i tècnic el 16 de març passat, després 
d’un període de consulta i negociació sindical. 
 
L’acord inicial va ser assolit el 21 de gener, després de les negociacions entre 
el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals que integren el grup 
de treball d’àmbit penitenciari, en les quals s’han tingut en compte el context 
actual de contenció de la despesa pressupostària, així com les fites marcades 
per al sistema penitenciari català, per oferir un servei públic de qualitat i un 
model eficaç.   
 
El text ratificat avui pel Govern a proposta dels departaments de Governació i 
Relacions Institucionals, Economia i Coneixement, i Justícia prorroga les 
condicions de treball fixades a l’Acord 2006-2009. L’objectiu és incentivar 
l’estabilitat i la continuïtat en l’organització del servei, així com reduir l’índex 
d’absentisme laboral.  
 
Aquest nou acord permetrà millorar el funcionament de la prestació dels 
serveis penitenciaris a Catalunya, i comportarà  beneficis per a la població 
reclusa. 
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El Govern destina 4,6 milions d’euros a la gestió 
forestal sostenible 

 
• El Consell Executiu ha aprovat la convocatòria d’ajuts per al 2012 

que es destinarà a la gestió forestal sostenible, la recuperació del 
potencial forestal i la reforestació i producció de tòfona 

 
 
El Govern ha donat llum verd a la convocatòria per a la concessió dels ajuts a 
la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l’any 2012. A 
banda de la gestió forestal sostenible, els ajuts es destinaran també a la 
recuperació del potencial forestal i a la prevenció d’incendis forestals. Les 
actuacions subvencionables abasten des de la millora d’infraestructures, les 
actuacions silvícoles i les reforestacions, fins a la recuperació del potencial 
forestal i la producció de tòfones a partir de la plantació d’espècies 
micorizades.  
 
La convocatòria està cofinançada pel Govern de la Generalitat i pel Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que 
preveu el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007 – 
2013. En concret, el Govern hi aporta 3,6 milions d’euros a través del Centre 
de la Propietat Forestal, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM), imputables als anys 2012 i 2013, mentre 
que la resta va a càrrec del fons FEADER, amb un màxim del 31 per cent. La 
distribució dels 4,6 milions d’euros de la convocatòria és la següent: 
 

• 4,2 milions d’euros per a la gestió forestal sostenible 
• 250.000 euros per a la recuperació del potencial forestal 
• 150.000 euros per a reforestacions i producció de tòfona.  

 
 
L’import màxim total que podrà sol·licitar un mateix beneficiari és de 25.000 
euros.  
 
D’altra banda, els propietaris de terrenys beneficiaris de subvencions 
corresponents a les actuacions incloses en aquesta convocatòria podran 
sol·licitar a l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), en el termini de tres 
mesos a comptar des de la notificació de la concessió de l’ajut, un préstec de 
fins al 60% de la subvenció atorgada. Les persones beneficiàries que s’acullin 
a aquests préstecs cediran a l’ICCA l’import de la subvenció equivalent al 
principal del préstec concedit. La sol·licitud de préstec a l’ICCA serà 
incompatible amb la sol·licitud de bestreta. 
 
Una de les funcions del Centre de la Propietat Forestal és aplicar els 
instruments de foment forestal. El Centre acorda l’atorgament dels ajuts i els 
incentius corresponents i fiscalitza la destinació efectiva a la finalitat prevista. 
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Des de l’any 2001 l’organisme convoca, resol i tramita les subvencions a la 
gestió forestal sostenible per a finques de titularitat privada. En total a 
Catalunya hi ha 1,5 milions d’hectàrees de bosc privat, que suposa prop del 
80% de la superfície forestal del país. 
 
Les actuacions forestals com plantacions, aclarides de millora, tractament 
fitosanitaris, ratllat del suro, entre d’altres, tenen un calendari natural 
d’execució que no es pot modificar i que comprèn tot l’any natural (les 
plantacions s’han de realitzar a l’hivern o a la primavera, les aclarides a la 
tardor i la primavera en zones d’alta muntanya, les actuacions sobre el suro a 
l’estiu...). Així doncs, és necessari tot un any natural per poder executar les 
convocatòries d’ajuts i, per tant, des del punt de vista pressupostari, la figura 
adient és la de convocatòries anual imputades a dos pressupostos 
consecutius. 
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El Govern facilitarà l’adaptació de les explotacions 
catalanes a les noves normes europees de benestar 
animal 
 

• Ha aprovat una línia de 4 milions d’euros per bonificar els 
interessos dels préstecs que les explotacions porcines hagin 
sol·licitat a les entitats financeres per complir la nova normativa 
europea 

 
 
El Govern facilitarà a les explotacions porcines catalanes la seva adaptació al 
compliment de les noves normes europees de benestar animal, que seran 
d’obligat compliment a partir de l’1 de gener de 2013. El Consell Executiu ha 
aprovat una línia d’ajuts per un import de 4 milions d’euros per bonificar els 
interessos dels préstecs que hagin subscrit amb les entitats financeres, inclòs 
l’Institut Català de Finances (ICF), per poder adequar les explotacions. La 
convocatòria d’ajuts garanteix que puguin fer front a les inversions 
necessàries, ja que aportarà al sector un finançament superior als 12 milions 
d’euros. 
 
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les inversions 
necessàries per complir les nomes de recent introducció en matèria de 
benestar animal. La quantia màxima del préstec atorgat serà del total de la 
inversió subvencionable. L’ajut consisteix a bonificar els interessos de tot el 
període del préstec, calculat amb un tipus d’interès de l’euríbor + 4%, d’acord 
amb l’euríbor existent en la data de la resolució dels ajuts, que es 
descomptarà directament del capital pendent de devolució que ha de pagar la 
persona beneficiària una vegada certificat l’ajut. La inversió màxima per 
beneficiari i any serà de 360.000 euros. 
  
La persona beneficiària haurà de retornar l’import prestat en quotes mensuals 
durant un període de 7 anys amb 1 any de carència d’amortització (inclòs en 
el termini), quan l’import del préstec sigui inferior a 60.000 euros, o bé 10 anys 
amb 2 de anys carència d’amortització (inclosos en el termini), quan l’import 
del préstec sigui igual o superior als 60.000 euros.  
 
Les explotacions porcines són clau i suposen un 33,86% de la producció 
agrària del país. Els anys 2010 i 2011 el Govern ja va convocar els préstecs 
per fomentar les inversions necessàries per complir les normes mínimes de 
recent introducció en matèria de benestar animal. La convocatòria aprovada 
avui resulta necessària fins que finalitzi el termini d’obligatorietat per implantar 
les mesures. 
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El Govern aprova les commemoracions d’aquest 2012 
 

• Pere Calders, Francesc Pujols, l’Escola d’Administració Pública o 
l’obra Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, entre les 
personalitats i esdeveniments que commemorarà l’Executiu 
 

• L’objectiu és recuperar aquestes figures o esdeveniments, 
divulgar-los i projectar-los internacionalment   
 

 
El Govern ha aprovat avui els esdeveniments i les personalitats que l’Executiu 
commemorarà al llarg d’aquest 2012 amb l’objectiu de recuperar-los, divulgar-
los i projectar-los internacionalment. La proposta l’ha elaborat la Comissió de 
Commemoracions, l’òrgan col·legiat que impulsa i coordina la política 
commemorativa del Govern, i que està presidit pel president de la Generalitat. 
 
 
Les personalitats i esdeveniments que la Generalitat commemorarà 
enguany són els següents: 
 
Joan Sales i Vallès, centenari del seu naixement. (Barcelona 1912 – 
Barcelona 1983). Escriptor i editor. Intel·lectual combatiu, marcat per 
l’experiència de la Guerra Civil, nacionalista tenaç, cristià compromès amb els 
moviments renovadors, va ser un gran promotor de la llengua i la literatura 
catalana moderna. 
 
Avel·lí Artís-Gener (Tísner), centenari del seu naixement. (Barcelona 1912 
– Barcelona 2000). Escriptor, periodista i ninotaire. Comunicador popular i 
polifacètic, va exercir una activitat artística completa i diversificada conreant 
des de la narrativa i la història al periodisme, l’humor gràfic, l’escenografia o la 
publicitat. 
 
Pere Calders i Rossinyol, centenari del seu naixement. (Barcelona 1912 – 
Barcelona 1994). Escriptor, periodista i dibuixant. Autor prolífic d’obres de gran 
èxit popular, conegut principalment pels seus contes fantasiosos i irònics, va 
mantenir una activa vida literària a l’exili. 
 
Xavier Montsalvatge i Bassols, centenari del seu naixement. (Girona 1912 
– Barcelona 2002). Músic compositor. Figura clau de la música 
contemporània, la seva obra, àmplia i eclèctica, ha aconseguit una gran 
projecció internacional. Al seu talent de compositor s’unia l’acurat domini de la 
instrumentació. 
 
Creació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, centenari de la 
seva creació. (1912). Enric Prat de la Riba va promoure el 1912 les bases 
que consagrarien una escola de funcionaris amb l’objectiu de formar i 
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perfeccionar l’empleat públic propi. És la segona escola de funcionaris més 
antiga d’Europa, després de la de Düsseldorf (Alemanya). 
 
Refundació de l’Escola Protectora de l’Ensenyança Catalana, centenari 
de l’establiment de les bases de la seva refundació. (1912). L’octubre de 
1912, l’Assemblea de la Unió Catalanista va establir les bases per a la 
refundació de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, entitat que 
promourà el model d’escola catalana arreu del país.  
 
Manuel Raventós i Domènech, cent cinquantè aniversari del seu 
naixement. (Sant Sadurní d’Anoia 1862 – Barcelona 1930). Empresari 
cavista. Home emprenedor, va ser el gran impulsor de l’elaboració del cava i 
de la millora i l’expansió del sector de la vinya a Catalunya. Va transformar 
l’empresa de vins escumosos familiar en la marca Codorniu. 
 
Francesc Pujols i Morgades, cinquantè aniversari de la seva mort. 
(Barcelona 1882 – Martorell 1962). Pensador i escriptor. Polifacètic i 
autodidacte, va fer de Catalunya i dels catalans el seu tema i la seva vida. Va 
ser poeta, crític d’art, prosista, conferenciant, liceista i sobretot filòsof. 
 
Josep M. Ferrater i Mora, centenari del seu naixement. (Barcelona 1912 – 
Barcelona 1991). Filòsof i assagista. És el filòsof català més destacat del 
segle XX. El seu llegat és una obra filosòfica molt sòlida i integradora de les 
teories vigents a l’època. 
 
Publicació de Nosaltres, els valencians de Joan Fuster, cinquantè 
aniversari de l’aparició de l’obra. (1962) Es compleixen cinquanta anys de 
la primera edició d’aquest assaig d’història política, social i cultural que ha 
marcat un punt i a part en els estudis sobre la qüestió nacional, la cultura i la 
llengua catalanes. 
 
Per a més informació es pot consultar la pàgina web 
www.gencat.cat/presidencia/commemoracions. 
 
 
Comissió de Commemoracions 
 
Creada el 6 de setembre de 2011, la Comissió de Commemoracions té com a 
objectiu recuperar i divulgar la memòria de la Guerra de Successió i les seves 
conseqüències; 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 política commemorativa del Govern es regeix per aquests criteris: 
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• 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. 

 
• Atenció especial als esdeveniments i personalitats que tinguin caràcter 

institucional. 
 

• Promoció dels actes institucionals que considera adequats i establiment 
convocatòries públiques d’ajuts. 

 
• Consideració especial dels fets i activitats destinats a reconèixer el 

protagonisme femení i les aportacions de les dones. 
 
 
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. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional el 
nucli antic d’Amer 
 

• L’objectiu és preservar els valors arquitectònics, urbanístics, 
històrics i ambientals d’aquest indret, que forma part de la història 
i de la cultura de Catalunya   
 

 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de conjunt històric, el nucli antic d’Amer (la Selva), i n’ha delimitat 
l’entorn de protecció. Per les seves característiques morfològiques, 
urbanístiques, arquitectòniques, constructives i històriques, Amer és un nucli 
que conserva la configuració de l’urbanisme dels nuclis medievals catalans i 
dels creixements del segle XVII i XVIII.  
 
El conjunt arquitectònic i urbanístic d’Amer destaca per la presència de 
l’església de Santa Maria d’Amer, que va ser l’església de l’antic monestir, i 
també per la plaça de la Vila, una de les més singulars i importants de 
Catalunya. A més del conjunt d’edificis d’habitatges, espais públics i carrers, 
destaquen la plaça de Sant Miquel, la plaça de la Pietat i el conjunt d’edificis 
del carrer Girona fins a la capella de la Pietat. El conjunt és rellevant per 
l’harmonia i la continuïtat de la traça dels seus carrers, illes, places i edificis. 
 
La delimitació del conjunt té en compte el sistema viari, l’existència dels 
carrers, espais públics i edificis històrics, així com els límits posteriors de les 
edificacions i de les propietats existents. Així, l’àmbit del conjunt s’ha delimitat 
a partir dels límits històrics definits per la construcció consolidada i contínua 
d’edificis i espais urbans que formen el nucli. Són edificis i espais que estan 
històricament i visualment integrats i són reconeguts per tothom com una de 
les imatges identificatives d’Amer.  
 
La declaració respon a l’interès del Govern de preservar per al futur uns valors 
arquitectònics, urbanístics, històrics i ambientals que configuren la personalitat 
particular d’aquest indret i que forma part de la història i de la cultura de 
Catalunya.    
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NOMENAMENTS 
 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
 
Antoni Mateu i Serra, director general de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (APSC) 
  
Nascut a Barcelona l’any 1960 
 
És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida i té l’especialitat  
en Medicina Preventiva i Salut Pública. Màster en Economia de la Salut i 
Gestió Sanitària per la Universitat Pompeu Fabra (1996), té una àmplia 
formació específica en gestió sanitària i en direcció d’institucions hospitalàries, 
així com formació directiva a les escoles de negocis d’ESADE i IESE.  
 
L’any 1989 es va incorporar a l’Institut Català de la Salut com a responsable 
de la Unitat de Concerts i posteriorment va dirigir el Sector Sanitari a l’Alt 
Pirineu. Va treballar com a Cap d’Unitat de Control de Gestió del Servei Català 
de la Salut a Lleida. Entre 1998 i 2003 va ocupar la direcció territorial del 
Departament de Salut a Lleida i la gerència de la Regió Sanitària de Lleida a 
més de la vicepresidència del Consell d’Administració de l’empresa pública 
Gestió de Serveis sanitaris. 
 
De 2004 a 2007 va ser coordinador de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques a Lleida i a partir del 2007, delegat territorial d’ASISA. Des de l’1 de 
febrer de 2011 i fins a l’actualitat ha estat director territorial de les regions 
sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran. També forma part del Consell 
d’Administració de l’AECT (Agrupació Europea de Cooperació Territorial) i de 
SEMSA. 
 
 
Salvador Alemany i Mas, president del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona 

 
Nascut a Barcelona l’any 1944. 

 
És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i 
diplomat en Ciències Econòmiques per IESE. Des del 2009 és president 
d’Abertis Infraestructuras i des de 2011, de Saba Infraestructuras.    

 
En el vessant  institucional, actualment és el president del Consell Assessor 
per a la Reactivació Econòmica i el Creixement de la Generalitat de Catalunya 
(CAREC). Amb anterioritat, havia presidit el Cercle d’Economia (2008 – 2011), 
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l’Associació Espanyola d’Aparcaments i Garatges, així com la Comissió 
Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona. 

 
En el sector esportiu, va ser president de la secció de bàsquet i vicepresident 
del FC Barcelona entre 1986-2003. Va fundar l’Euroleague de bàsquet.  

 
Entre altres distincions, és Premi Economista d’Empresa del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya (2008), Medalla Ildefons Cerdà del Col·legi 
d’Enginyers de Camins de Catalunya (2008) i Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat (2011). 
 
 


