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El Govern congela l’atorgament de subvencions de 
concurrència competitiva 
 

• La reducció dels ingressos de l’Estat a Catalunya per a aquest 
2012 i els objectius d’estabilitat pressupostària i de reducció de 
dèficit públic obliguen el Govern a incorporar mesures importants 
de limitació de la despesa  

 
 
El Govern ha acordat avui suspendre, temporalment, els procediments 
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva tramitats 
per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i els procediments en 
tràmit que comportin una disposició de fons públics. Aquest acord d’estalvi no 
s’aplicarà a aquells procediments en què ja s’hagi reconegut la subvenció 
mitjançant una resolució expressa de l’òrgan competent. 
 
La situació econòmica i els objectius d’estabilitat pressupostària i de reducció 
del dèficit públic obliguen a incorporar mesures importants de limitació de la 
despesa i de l’endeutament. El Govern ha de fer front a una reformulació dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012, davant la reducció dels ingressos 
que preveuen els Pressupostos Generals de l’Estat per a Catalunya per a 
aquest any. Per tot això, l’Executiu ha acordat suspendre les convocatòries de 
subvencions, ja que l’existència de crèdit pressupostari és un requisit 
essencial per a la concessió d’ajudes.       
 
Aquesta suspensió tindrà efectes fins que s’aprovi un pla d’ajustament del 
pressupost del 2012 per al conjunt de departaments, organismes, entitats i 
empreses de la Generalitat de Catalunya.  
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El Govern encarrega a la Comissió Bilateral que iniciï 
negociacions amb l’Estat per resoldre discrepàncies 
competencials en matèria audiovisual 
 

• El Govern també ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties 
Estatutàries el dictamen previ a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat al decret espanyol de salut 
 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui encarregar al president de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat iniciar les negociacions amb el Govern espanyol per 
resoldre les discrepàncies competencials suscitades per alguns articles de la 
Llei de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, aprovada pel 
Parlament de Catalunya el mes de febrer passat i que formava part del paquet 
de les anomenades lleis òmnibus. 
 
El Govern de l’Estat ha manifestat discrepàncies en tres articles de la Llei, que 
segons el seu parer envaeixen les competències estatals en matèria de 
telecomunicacions. Davant d’aquesta situació i amb l’objectiu de defensar 
l’autogovern de Catalunya, el Govern ha encarregat al president de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat que iniciï negociacions en el si de la 
Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes per 
resoldre les discrepàncies competencials. Aquest període de negociació és 
previ a la interposició del recurs d’inconstitucionalitat i dóna marge a les dues 
parts per negociar una possible solució de la controvèrsia competencial.  
 
D’altra banda, i tal com va ja va anunciar el Govern la setmana passada en el 
marc de la bateria de mesures per defensar l’autogovern de Catalunya, 
l’Executiu ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible recurs 
d’inconstitucionalitat en relació amb diversos articles i disposicions del Reial 
decret llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema 
Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions. 
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Catalunya i Colòmbia col·laboraran en matèria de 
gestió ambiental 
 

• El Consell Executiu ha autoritzat la signatura de dos convenis per 
cooperar en la gestió de conques hidrogràfiques, el sector de 
l’aigua potable i el sanejament 

 
 
El Govern de la Generalitat i el Govern de la República de Colòmbia 
col·laboraran en la gestió de conques hidrogràfiques, el sector de l’aigua 
potable i el sanejament. El Consell Executiu ha autoritzat avui la signatura de 
dos convenis de col·laboració entre els dos països amb l’objectiu d’impulsar 
projectes d’interès comú.  
 
Els dos convenis, que signaran el Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Ministeri de l’Ambient i el Desenvolupament Sostenible de Colòmbia, 
estableixen el marc de col·laboració entre les dues administracions per facilitar 
l’intercanvi d’experiències, tecnologia i informació en el camp de la gestió 
mediambiental. Concretament, els dos territoris cooperaran en l’assistència 
tècnica, l’intercanvi d’informació, la implementació de programes de 
capacitació i la promoció de plans, programes i projectes. 
 
Els dos executius volen construir una base tècnica que permeti desenvolupar 
el sector, fomentant aliances i associacions estratègiques entre empreses 
públiques i privades, amb la intenció d’emprendre projectes d’interès comú per 
a tots dos països buscant fonts alternatives de finançament. 
 
Els dos convenis tindran una durada de tres anys. 
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La Generalitat commemorarà el centenari del 
naixement de Salvador Espriu l’any 2013�

 �
• Amb l’Any Salvador Espriu l’Executiu vol divulgar la vida i l’obra 

d’una de les principals figures de la literatura catalana 
 
El Govern de la Generalitat commemorarà l’any 2013 el centenari del naixement de 
l’escriptor Salvador Espriu. Per commemorar l’efemèride, durant l’Any Salvador 
Espriu s’organitzaran conferències, exposicions, projectes editorials i certàmens per a 
la divulgació de la vida i l’obra d’una de les principals figures de la literatura catalana.�
 �
El Govern nomenarà un comissari per al centenari de Salvador Espriu, perquè 
coordini les diverses iniciatives i activitats que es proposin des de la Generalitat per 
commemorar l’efemèride.  �
 �
Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, 1913 – Barcelona, 1985) és 
una de les figures cabdals de les lletres catalanes del segle XX. Va escriure novel·la, 
teatre i poesia, i va combinar amb habilitat diferents formes literàries: la lírica, l’elegia, 
la sàtira i la didáctica. L’any 1972 se li va atorgar el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes. �
 �
Entre les seves obres destaquen Israel; Dr. Rip; La revolta dels Sants; Laia; 
Aspectes; Els avets; Miratge a Citerea; Letizia; Ariadna al laberint grotesc; Antígona; 
Cementiri de Sinera; Primera història d’Esther; Les hores; Mrs. Death; El caminant i el 
mur; Final del laberint; La pell de brau; Les roques i el mar, el blau; Una altra Fedra si 
us plau... , Per a la bona gent. �

 
 
 
 
 
 


