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El Govern augmenta la protecció dels usuaris a l’hora 
de contractar crèdits o préstecs hipotecaris 
 

• El Consell Executiu aprova una modificació de la Llei del Codi de 
consum, que fixa un interès de demora màxim que no pot superar 
en 2,5 vegades l’interès legal del diner. Qualsevol clàusula que 
inclogui un tipus superior es considerarà abusiva 

 
• Es pretén millorar i ampliar la informació prèvia que es lliura als 

consumidors i evitar la publicitat enganyosa dels préstecs i crèdits 
hipotecaris, entre d’altres  

 
• Es crea un nou Directori de serveis públics de consum que 

gestionarà l’Agència Catalana del Consum i que permetrà als 
ciutadans obtenir informació dels serveis més propers 
 

El Govern ha aprovat avui una modificació del Codi de consum per 
incrementar la informació i les garanties de les persones que contractin crèdits 
o préstecs hipotecaris. L’objectiu de la reforma és millorar i ampliar la 
informació prèvia que s’ha de lliurar al consumidors. Així, s’adverteix, entre 
d’altres, de la possibilitat d’increment dels tipus d’interès, el risc de perdre 
l’habitatge en cas d’incompliment dels compromisos derivats del contracte, els 
serveis accessoris que estan obligats a contractar i les clàusules contractuals 
que generin més risc.  
 
En aquest mateix sentit, es reforcen les obligacions dels notaris d’informar les 
persones consumidores dels drets i obligacions que comporta la subscripció 
del contracte, així com el dret a disposar de l’escriptura pública del contracte 
de crèdit o préstec hipotecari amb una antelació de 3 dies hàbils a la 
formalització.  
 
La reforma impulsada pel Govern també pretén evitar la publicitat enganyosa. 
Així, es regula el contingut mínim de les comunicacions publicitàries i la 
publicitat dels préstecs i crèdits hipotecaris, que en cap cas podran generar 
falses expectatives als consumidors sobre la disponibilitat o el cost del 
producte financer. A més, s’incrementen les obligacions de transparència amb 
relació als preus i es fixa un tipus d’interès de demora màxim que no pot 
superar en 2,5 vegades l’interès legal del diner. Qualsevol clàusula que 
inclogui un tipus superior es considerarà abusiva.  
 
La reforma  promou l’ús de la mediació i l’arbitratge per a la resolució dels 
conflictes, amb especial incidència als casos d’execució hipotecària de 
l’habitatge habitual. Per complir amb el criteri de simplificació administrativa, 
se substitueix el Registre de serveis públics de consum i es crea un Directori 
que gestionarà l’Agència Catalana del Consum, on els ciutadans podran 
obtenir informació dels serveis més propers, d’àmbit municipal o comarcal.  
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El Govern dóna llum verd a la contractació del nou 
model TIC de la Generalitat de Catalunya 
 

• Les empreses presentaran properament la seva oferta final i a 
mitjan juliol el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI) adjudicarà els contractes 

 
 
El Govern ha donat llum verd avui a contractar el nou model TIC de la 
Generalitat de Catalunya, que pretén rebaixar la despesa de l’Administració en 
aquest àmbit i modernitzar els seus serveis, a partir de la millora tecnològica i 
l’eficiència pressupostària. El Consell Executiu ha autoritzat el Centre de 
Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI) a realitzar els quatre 
contractes de col·laboració público-privada que serviran per implantar el nou 
model. Es tracta dels contractes d’aprovisionament i manteniment 
d’aplicacions; aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari; 
aprovisionament d’infraestructures de CPD, i aprovisionament de connectivitat 
i telecomunicacions. 
 
El CTTI és l’organisme encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i 
el subministrament de solucions TIC de tota l’Administració de la Generalitat. 
El 30 d’octubre de 2011 el Govern va licitar els 4 contractes de col·laboració 
público-privada i es va obrir un procés de negociació, el que es coneix com a  
diàlegs competitius, amb les empreses participants. Ara, el CTTI convidarà les 
empreses a presentar les ofertes finals, d’acord amb els plecs de condicions 
que es publicaran en les pròximes setmanes. A mitjan juliol decidirà 
l’adjudicació dels contractes. 
 
La creació d’un nou model TIC pretén, d’una banda, rebaixar la despesa de la 
Generalitat en aquest àmbit 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. 
 
De fet, s’emmarca en el 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. 
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El Govern promou la Llei del canvi climàtic de 
Catalunya 
 

• Ha aprovat la memòria prèvia a la tramitació de l’Avantprojecte de 
llei, que situarà Catalunya com a referent internacional 
 

• La nova norma pretén contribuir a avançar a cap a una economia 
competitiva i innovadora, de baixa intensitat en carboni  

 
 
El Govern ha aprovat avui iniciar la tramitació parlamentària de l’Avantprojecte 
de llei del canvi climàtic, que contribuirà a facilitar la transformació en 
profunditat de la societat catalana cap a una economia competitiva i 
innovadora. La nova norma s’emmarca en la política climàtica de la Unió 
Europea, que situa com a objectiu geoestratègic l’abandonament progressiu 
dels combustibles fòssils en favor de les energies renovables, amb una menor 
dependència de l’exterior i una aposta per l’autogeneració i l’autoconsum 
energètic. 
 
La futura llei del canvi climàtic aposta per una economia de baixa intensitat en 
carboni, on tinguin cabuda els sectors industrials existents i els emergents, 
relacionats amb les energies renovables, els biocombustibles de segona 
generació, l’electrificació del transport, les tecnologies o serveis d’eficiència 
energètica, entre d’altres. L’objectiu és refermar la capacitat de Catalunya de 
crear riquesa i reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic. 
 
Amb l’aprovació de la Llei del canvi climàtic, que es preveu per a aquesta 
legislatura, Catalunya esdevindrà un referent internacional i se situarà al nivell 
d’altres estats i regions de tot el món capdavanters en la lluita contra el canvi 
climàtic. És el cas de la Gran Bretanya, amb la Climate Change Act (2008); 
Escòcia, amb la Scotland Climate Change Act (2009); Suècia amb la Bill 
National climate policy in global cooperation, o el Quebec amb l’Environment 
Quality Act.  
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Catalunya i Massachusetts col·laboraran en recerca i 
innovació tecnològica i industrial 

 
• El Consell Executiu ha aprovat avui l’acord que signaran aquesta 

setmana els dos presidents 
 

• A banda de la col·laboració institucional, que els dos governs van 
iniciar fa 20 anys, també es fomentarà la cooperació empresarial i 
acadèmica 

 
 
El Govern de la Generalitat i l’Estat nord-americà de Massachusetts 
cooperaran en recerca i innovació tecnològica i industrial. Així ho recull l’acord 
de col·laboració que el president de la Generalitat i el governador de 
Massachusetts signaran aquesta setmana als Estats Units i amb el qual 
consolidaran les relacions econòmiques i institucionals entre els dos països.  
 
Catalunya i Massachusetts, que han mantingut relacions institucionals des que 
l’any 1992 van signar un Memoràndum d’Entesa, comparteixen el seu 
compromís amb la recerca i la innovació com a instrument de competitivitat 
per l’economia del país. De fet, tal com recull el Pla de Govern 2011-2014, es 
tracta d’elements clau per al creixement i el futur econòmic de Catalunya. La 
recerca i la innovació també són dos eixos prioritaris per a l’estat de 
Massachusetts, que l’any passat va signar acords de cooperació industrial, 
innovació i recerca amb Israel, Xile i el Brasil.  
 
És per això que aquest serà un dels àmbits prioritaris en què es concretarà la 
cooperació entre els dos països. En concret, l’acord estableix 3 àmbits 
prioritaris de col·laboració:  
 

• Cooperació bilateral en l’àmbit de la recerca i la innovació tecnològica i 
industrial. 
 

• Cooperació empresarial i desenvolupament econòmic en sectors 
productius clau, especialment en ciències de la salut, energies 
renovables, tecnologies de la informació, manufactura avançada i 
infraestructures. 
 

• Cooperació acadèmica. 
 
La cooperació entre els dos territoris es farà a través d’organitzacions i 
institucions públiques i privades.  
�
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El Govern aprova la venda del tercer edifici públic i el 
posterior lloguer a favor de la Generalitat  
 

• L’immoble, que acull la Direcció General de Medi Natural i 
l’Agència de Residus de Catalunya, a Barcelona, s’ha adjudicat 
per 14,5 milions d’euros  
 

• L’operació s’emmarca en el programa d’alienació d’immobles per 
reduir dèficit públic i equilibrar les finances de la Generalitat   

 
 
El Govern ha aprovat avui la venda i el posterior contracte de lloguer a favor 
de la Generalitat d’un immoble situat al número 80-86 del carrer del Doctor 
Roux de Barcelona. L’edifici ha estat adquirit per Vidacaixa per un import de 
14,5 milions d’euros. Amb una superfície de 7.983 metres quadrats –repartits 
en 5 plantes, una planta baixa i un soterrani–, actualment acull els serveis de 
la Direcció General de Medi Natural i l’Agència de Residus de Catalunya. 
D’acord amb el contracte de compravenda, la Generalitat continuarà a l’edifici 
durant un mínim de 15 anys, amb un lloguer anual d’1.116.504 euros.   
  
L’operació s’emmarca en el programa de privatitzacions que el Govern ha 
dissenyat per aconseguir reduir dèficit públic amb l’import íntegre de 
l’operació. Es tracta d’uns ingressos atípics que s’han previst per equilibrar les 
finances de la Generalitat, la mateixa fórmula que han utilitzat altres empreses 
i entitats en els darrers anys. Els ingressos aconseguits també es destinaran a 
reduir endeutament, ja que permetran cancel·lar els censos amb els quals es 
troben gravats els immobles. En concret, l’edifici del carrer del Doctor Roux 
tenia un cens de 5.300.000 euros. 
 
Des de començaments d’any el Govern ja ha tancat tres operacions. La 
primera, el 27 de març passat, quan l’empresa Bancalé Servicios Integrales es 
va adjudicar la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, situada al 
número 2-6 de l’avinguda Josep Tarradellas de Barcelona, per un import de 52 
milions d’euros. La segona operació es va autoritzar el 22 de maig, amb la 
venda del número 221 del carrer de Muntaner de Barcelona a Mutual Mèdica 
de Catalunya i Balears per un total de 2,5 milions d’euros.  
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El Govern premiarà les bones pràctiques 
d’institucions i ens públics en la reducció i supressió 
de càrregues administratives a les empreses  
 

• Per primera vegada, l’Executiu crea uns guardons adreçats a 
entitats i organismes públics amb l’objectiu de reconèixer i 
distingir les iniciatives en la reducció i supressió de les càrregues 
i barreres administratives per a les empreses 
 

• Impulsats pel Departament d’Empresa i Ocupació, els guardons 
són de caràcter honorífic i volen incentivar el canvi de model de 
relació entre les empreses i les administracions públiques, per 
facilitar l’activitat econòmica i millorar la prestació de serveis a les 
empreses 
 
 

El Govern ha aprovat avui la creació dels Premis a la Millor Pràctica de les 
Administracions Públiques catalanes en la reducció i supressió de les 
càrregues administratives a les empreses. Per primera vegada, i a instàncies 
del Departament d’Empresa i Ocupació, l’Executiu impulsa uns guardons 
adreçats a estimular i reconèixer l’esforç que fan les institucions en l’àmbit de 
la reducció de càrregues i barreres administratives a l’activitat econòmica i 
empresarial.  
 
Els premis, de caràcter honorífic, volen identificar i reconèixer les iniciatives 
locals, supramunicipals o autonòmiques que estan contribuint a reduir els 
tràmits administratius vinculats a l’activitat econòmica i empresarial dins de 
l’àmbit del sector públic català i, alhora, incentivar el canvi de model de relació 
entre les empreses i les administracions públiques. S’atorgaran en un acte 
públic presidit pel president de la Generalitat.  
 
La primera convocatòria dels Premis es publicarà demà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC). Podran optar-hi totes les entitats i 
organismes públics que el 2011 hagin implementat projectes innovadors, que 
estiguin contribuint de manera contrastada a la supressió o reducció de 
càrregues administratives per a les empreses. 
 
Es concediran tant a la institució responsable del projecte presentat –a través 
del seu representant polític–, com al directiu públic responsable del 
desenvolupament del projecte i a l’equip de treball que l’ha realitzat. Un jurat 
format per representants del món empresarial, del món acadèmic, de les 
cambres de comerç i de l’Administració (tant de la Generalitat com de 
l’Administració local) valoraran els projectes presentats en funció dels criteris 
establerts en la convocatòria. 
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Reducció de barreres a l’activitat econòmica, una prioritat del Govern 
 
Impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració de 
la Generalitat per facilitar l’activitat econòmica i millorar la prestació de serveis 
a les empreses és una prioritat del Govern. L’empresa ha de gaudir d’un 
entorn favorable per poder desenvolupar la seva activitat i, per aconseguir-ho, 
cal establir un marc administratiu àgil, col·laborador i facilitador de l’activitat 
econòmica.  
 
Amb aquesta finalitat el Govern ja va impulsar a principis de legislatura el Pla 
per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), que vol 
promoure l’activitat empresarial mitjançat la simplificació administrativa i l’ús 
de les noves tecnologies per apropar l’Administració a l’empresa i per reduir al 
màxim possible el temps necessari per posar en marxa una activitat o 
modificar-la. 
 
El pla es va dissenyar amb la voluntat de contribuir al canvi de model a través 
de dos instruments. En primer lloc, amb l’eliminació, simplificació i 
racionalització dels procediments per reduir càrregues administratives que no 
aporten valor i que esdevenen innecessàries. I, en segon lloc, amb la posada 
en marxa de la Finestreta Única Empresarial, que ha d’esdevenir un punt de 
referència dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació 
amb l’Administració. 
 
Des de setembre de 2011, la Generalitat de Catalunya treballa per complir 
amb aquest objectiu. A data d’avui s’han suprimit 42 tràmits i se n’han 
optimitzat 69. La Finestreta generarà un estalvi de 640 milions d’euros per a 
les empreses un cop estigui totalment implantada, l’any 2014.  
 
Per assolir aquests objectius el Govern està treballant en tres fronts: 
l’organitzatiu (posant en marxa mesures de simplificació que impactin 
directament en la cultura administrativa i en els hàbits de treball adquirits al 
llarg del temps); el jurídic (revisió de la normativa vigent i adequació a la nova 
situació); i el tecnològic (implantació de sistemes de tramitació electrònica 
complexos que permetin que els procediments siguin senzills per a l’usuari). 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent:  
 
 
Eugènia Serra i Aranda, directora de la Biblioteca de Catalunya 
  
Nascuda a Barcelona l’any 1959. 
 
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona 
(B) i llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). 
 
L’any 1983 va començar a treballar com a subalterna a la Biblioteca de 
Catalunya, on ha ocupat diversos càrrecs. Entre 1989 i 1995 va exercir com a 
cap del Servei d’Accés i Obtenció de Documents de la institució i entre 1995 i 
2002, com a cap de l’Àrea de Tecnologia de la Informació.  
 
Des de l’any 2002 i fins a l’actualitat ha estat la responsable de Coordinació 
General de la Biblioteca de Catalunya. Des d’aquest càrrec ha impulsat els 
dos plans estratègics de la institució per als períodes 2004-2008 i 2009-2012.  
 
Entre 2003 i 2006 va presidir el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya. 
  
Ha exercit com a professora associada a la UB i és autora de diversos articles 
sobre biblioteconomia i documentació en  revistes professionals com Item: 
revista de biblioteconomia i documentació, Bid: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació o Métodos de información (MEI). Destaquen 
La Biblioteca de Catalunya i l’accés al patrimoni digital, amb Karibel Pérez i 
Ciro Llueca (2011); Digitalització? Parlem-ne? (2010), o Deu pinzellades de la 
història recent de la Biblioteca de Catalunya, amb Dolors Lamarca (2007). 
 
 
 
 


