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El Govern aprova un decret llei per complir amb el Pla 
econòmic i financer de reequilibri 2012-2014 
 
El Govern ha aprovat avui un decret llei per complir el Pla econòmic financer 
de reequilibri 2012-2014, que preveu un important ajust pressupostari 
encaminat a la reducció del dèficit. Amb aquest decret llei el Govern dóna 
continuïtat a les mesures de reorganització i simplificació administrativa i de 
reequilibri de les finances catalanes.  
 
El Govern està duent a terme un procés d’aplanament dels compromisos de 
pagament dels mètodes de finançament diferits. En aquest sentit, el mes de 
maig passat l’Executiu va renegociar 24 contractes d’obres que pujaven a 688 
milions d’euros. Aquesta operació va ser possible gràcies a l’acord entre el 
Govern, les empreses constructores i les entitats financeres. Les 
constructores lliuraran a l’Executiu les obres que ja estan acabades, tal com 
estava previst, però el seu pagament es farà efectiu en un període de 5 anys. 
L’acord d’avui permet al Govern augmentar el límit d’endeutament fins a un 
màxim de 331,8 milions d’euros, per poder fer front a aquesta operació. 
 
El decret llei també autoritza el Govern a incrementar l’endeutament de la 
Generalitat, fixat a la llei pressupostària, per facilitar la licitació i cessió de la 
gestió d’Aigües-Ter Llobregat, de Tabasa i del Túnel del Cadí. En aquest cas, 
l’augment es limitarà al saldo de deute viu que tinguin en el moment de la 
subrogació. No superarà els 704 milions d’euros en el cas d’Aigües-Ter 
Llobregat, els 125,7 milions en el cas de Tabasa i el 34,1 al Túnel del Cadí. 
 
Les baixades de ràting generalitzades en el context internacional, que també 
han afectat la Generalitat, han comportat que l’Administració catalana es 
plantegi augmentar els avals per donar major seguretat a les operacions 
financeres que té subscrites amb el BEI. Així, els contractes de rènting amb 
tres societats arrendadores de trens per al Metro de Barcelona, finançats 
parcialment per aquesta entitat, veuran augmentades les garanties del 
Govern. Concretament, es reforçarà el contracte amb Arrendadora Ferroviaria 
amb un aval màxim de 295 milions d’euros, Arrendadora de Equipamientos 
Ferroviarios, amb 35,4 milions, i Alquiler de Trenes Agrupación de Interés 
Económico, amb 165 milions. 
 
Finalment, el decret llei inclou una disposició addicional que manté en vigor 
l’exempció de pagar la taxa pels serveis dels Mossos d’Esquadra a les 
federacions esportives que organitzin curses en carreteres obertes al trànsit, 
sempre que no cobrin entrada per assistir-hi i que no es financin amb drets de 
retransmissió televisiva. Aquesta disposició addicional tindrà efectes des de la 
data de l’entrada en vigor de la Llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 
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El Govern impulsa la llei per a la igualtat efectiva entre 
homes i dones  
 

• La nova normativa vol contribuir a eliminar el sexisme de les 
estructures socials, culturals, econòmiques i polítiques 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la memòria prèvia a l’inici de la 
tramitació de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat efectiva entre homes i 
dones. La nova normativa plantejarà mecanismes i mesures concretes perquè 
les administracions públiques catalanes impulsin polítiques i actuacions per 
eliminar el sexisme de les estructures socials, culturals, econòmiques i 
polítiques. 
 
La llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones pretén aconseguir la 
construcció de noves referències de relació entre dones i homes basades en 
el respecte. Així, la norma neix amb tres objectius bàsics: 
 

• Executar una política que garanteixi i desenvolupi els drets de les 
dones. 

 
• Assolir una societat on els homes i les dones siguin lliures per 

desenvolupar les seves capacitats personals i prendre decisions sense 
les limitacions imposades pels rols tradicionals en funció del sexe. 

 
• Garantir que es facin visibles, es valorin i potenciïn les tasques, 

aspiracions, experiències i necessitats dels dos col·lectius. 
 
 
Segons dades de l’Idescat, les dones representen el 50,5% de la població, 
enfront del 49,5% d’homes. La taxa d’activitat laboral, però, és superior entre 
els homes (un 69% enfront d’un 55%), així com la taxa d’atur (un 18,6% en el 
cas dels homes enfront del 16,7% de les dones). 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional 
l’església dels sants Just i Pastor, a Barcelona 
 

• També acorda delimitar l'entorn de protecció de la Torre 
Altmedieval de la Masia Can Fargas de Barcelona 
 

El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
monument històric, l’església dels sants Just i Pastor, a Barcelona, i delimitar-
ne un entorn de protecció comú amb el Palau de Requesens. Es tracta de la 
darrera de les grans esglésies catòliques de Barcelona. 
 
Ubicada a la plaça dels sants Just i Pastor, al barri gòtic, va ser construïda 
sobre els fonaments de l'anterior temple romànic. És un dels exemples 
singulars de l’arquitectura religiosa del gòtic català del segle XIV, tant per la 
tipologia de la planta i solucions estructurals, com per la seva evolució 
constructiva, cronològica i funcional, i pels seus valors històrics singulars i 
excepcionals. 
 
La primera constància documental de l’església és de l’any 965, però segons 
la tradició hi va ser enterrat el bisbe Pacià al segle IV. Era la parròquia del 
Palau Reial i de la major part de famílies nobles del moment. L'església actual 
es va iniciar el 1345 i la seva construcció va durar dos segles, encara que la 
part principal correspon al segle XIV. Hi van participar Pere Arús, Bernat Roca 
i Pere Boigues. El temple va patir la Guerra de Successió i es va enguixar de 
nou el 1774. Després de les destruccions del 1936 va ser restaurada entre 
1940 i 1944 per l'arquitecte Jeroni Martorell. 
 
La delimitació de l’entorn de protecció de l’església dels sants Just i Pastor i 
del Palau Requesens, actual seu de l’Acadèmia de Bones Lletres, s’ha fet per 
garantir una correcta visualització dels monuments des dels seus entorns 
immediats i mantenir, així, l’equilibri actual amb els espais i edificis que 
l’envolten.  
 
La situació d'aquest monument és una fita que configura una imatge 
paisatgística d'interès dins el seu marc urbà. Al mateix temps, la relació entre 
la construcció i el barri gòtic, on també s’ubica el Palau Requesens, ha 
establert un diàleg ambiental que ha donat una gran entitat arquitectònica, 
emblemàtica i cultural a la zona i al context del patrimoni cultural català en 
general. 
 
 
Delimitació de la Torre Altmedieval de la Masia Can Fargas 
 
El Govern també ha acordat delimitar l’entorn de protecció de la Torre 
Altmedieval de la Masia Can Fargas, a Barcelona, declarada bé cultural 
d’interès nacional en virtut d’una disposició addicional de la Llei del patrimoni 
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cultural català. La definició d’un entorn de protecció al voltant de la Torre es 
presenta com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus 
múltiples valors culturals en les millors condicions possibles. 
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Altres acords del Govern 
 
Impuls al Pla estratègic del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues 
de Llobregat per millorar-ne la gestió  
 
El Govern ha aprovat contractar, a través del Consell Català de l’Esport, un 
servei d’assessoria que elabori un pla estratègic per al Centre de Tecnificació 
Esportiva d’Esplugues de Llobregat per al període 2012-2016. S’analitzarà la 
situació actual i es proposaran noves actuacions per millorar la gestió i 
l’explotació del centre i rendibilitzar els seus equipaments. Així, s’identificaran 
les activitats, processos, productes i serveis susceptibles d’introduir-se al 
Centre de Tecnificació i la seva organització. 
 
El CTTE d’Esplugues del Llobregat compta amb 4 unitats: la residència 
Joaquim Blume, les instal·lacions esportives, la unitat d’esport i salut, i el 
centre docent IES Joaquim Blume. Dóna servei a 200 esportistes amb beca 
que practiquen una trentena de modalitats, com atletisme, futbol, golf, 
handbol, hoquei gel, hoquei, hoquei patins, vela, natació sincronitzada, 
pentatló modern, tir amb arc per a persones amb discapacitats, triatló, 
voleibol, bàsquet, beisbol, boccia, esquí nàutic, equitació, escacs i esgrima, 
entre d’altres.  
 
Coordinats i gestionats pel Consell Català de l’Esport, els Centres de 
Tecnificació Esportiva són unitats operatives sense personalitat jurídica 
pròpia, vinculats a federacions esportives catalanes i integrats per esportistes i 
personal tècnic que desenvolupen les tasques necessàries per assolir els 
objectius individualitzats de cada esportista integrat en la tecnificació. 
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NOMENAMENTS  
 
El Govern ha aprovat avui la renovació parcial del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS), amb el nomenament de 6 nous 
membres de l’òrgan. 
 
�

Josefina Castellví i Piulachs, vicepresidenta del CADS 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1935. 
 
És doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB).  
 
El 1960 va començar a treballar en l'actual Institut de Ciències del Mar, on va 
ser investigadora i professora d'Investigació del CSIC. Entre 1984 i 1986 va 
ser delegada del CSIC a Catalunya i el 1986, directora de Coordinació de la 
Presidència del CSIC.  
 
Ha estat la cap de la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I durant les 
campanyes 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 i 1993-94. Com a gestora del 
Programa Nacional d'Investigació a l'Antàrtida, el 1989 es va integrar a la 
Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT). Entre 1994 i 1995 
ha estat directora de l'Institut de Ciències del Mar. Aquest darrer any va ser 
vicesecretària de Coordinació de Programes d'I+D (CICYT).  
 
Expresidenta del Comitè de Microbiologia i Bioquímica de la Comissió 
Internacional per a l'Estudi Científic del Mar Mediterrani (CIESM, Mònaco), és 
membre de la Comissió Internacional de Mànagers de Programes Antàrtics 
(COMNAP), que depèn del Tractat Antàrtic. També és assessora científica en 
les delegacions espanyoles nomenades pel Ministeri d'Assumptes Exteriors 
que assisteixen a les Assemblees Generals del Tractat Antàrtic i forma part de 
l'European Committee on Ocean and Polar Sciences (ECOPS), que depèn de 
l'European Science Foundation.  
 
Entre altres distincions, ha rebut la Medalla d'Or al Mèrit Científic de 
l'Ajuntament de Barcelona (1995), la Medalla "Narcís Monturiol" al Mèrit 
Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1996), el Premi Nacional 
1998 de la Sociedad Geográfica Española, l’Encomienda al Mérito Civil (2002) 
i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2003). 
 
Entre 2004 i 2007 va ser vicepresidenta del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya. 
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Sergi Ferrer-Salat i Serra di Migni, membre del CADS 
 
Nascut a Barcelona l’any 1968. 
 
És president de Grup Ferrer Internacional i de la Fundació Ferrer 
Investigació. És fundador i propietari de Monvínic i Fastvínic (restauració) i 
copropietari de Ferrer Bobet (Celler del Priorat).  
 
És el coordinador de la subcomissió de Sostenibilitat Ambiental de la 
Comissió d’Estratègia del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 
Actualment estudia la contribució al desenvolupament ecosostenible de la 
indústria químico-farmacèutica a Catalunya. 
 
 
Cristina Gallach i Figueras, membre del CADS 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1960. 
 
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
Màster en Relacions Internacionals per la Universitat de Columbia (EUA).  
 
La seva carrera professional com a periodista s’inicia l’any 1980 com a 
subdirectora del diari El 9 Nou. Va ser redactora de la secció de política al 
diari El Noticiero Universal (Barcelona) i corresponsal als Estats Units de 
l’Avui, Catalunya Ràdio i el setmanari El Món (1984-1986). 
 
Entre 1996 i 1999 va ser portaveu del secretari general de la OTAN. De 1999 
a 2009 va ser portaveu de l’alt representant per a la Política Exterior i de 
Seguretat Comuna. 
 
Actualment és portaveu del Consell de la Unió Europea. 
 
 
Mariano Marzo Carpio, membre del CADS 
 
Nascut a Carmona (Sevilla) l’any 1951. 
 
És catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del 
Petroli a la facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona (UB). 
 
És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, on 
presideix la secció 4, de Ciències de la Terra. També forma part de la junta 
directiva del Club Español de la Energía i del Capítol Espanyol del Club de 
Roma. 
 
Participa o ha participat en diversos consells assessors en matèria energètica 
de les administracions central i autonòmiques (Secretaria General d'Energia 
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del MICYT, Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, Presidència del Govern basc-Lehendakaritza).  
 
També ha format part o és membre de consells assessors o grups de treball 
de les institucions següents: American Chamber of Commerce in Spain, 
Cátedra BP de Desarrollo Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas, 
Cercle d’Economia, Club Español de la Energía, Fundació CIDOB, Fundació 
Fòrum Ambiental, Fundació del Reial Automòbil Club de Catalunya, Institut 
Europeu de la Mediterrània, Observatorio de Política Exterior Española de la 
Fundación Alternativas, Real Instituto Elcano, i Spanish Energy Mix Forum. 
 
Així mateix, és membre de l’American Association of Petroleum Geologists i 
de la European Association of Petroleum Geoscientists & Engineers.  
 
Ha publicat més d’un centenar de treballs en revistes científiques, ha editat o 
coeditat 15 llibres i ha resentat més de 100 ponències en conferències i 
congressos.  
 
Ha format part dels consells editorials de revistes de gran prestigi internacional 
en el camp de la geologia, com Basin Research, Geology i Sedimentology.  
 
 
Isabel Pont i Castejón, membre del CADS 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1961. 
 
És doctora en Dret i professora titular de Dret Administratiu de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).  
 
Entre 1998 i 2009 va treballar com a advocada i assessora de l’Autoritat 
Portuària de Barcelona. De 1997 a 2011 va ser membre i secretària de la 
Comissió Mixta de Seguiment i Control Ambiental de les obres d’ampliació del 
port de Barcelona. Entre 2005 i 2009 va ser membre del Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
 
Des de l’any 2009, és secretària general de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Així mateix, és membre del Comitè de Recerca de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB, de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, del Comitè Científic de la Revista 
Aranzadi Medi Ambient i representant de l’Associació Espanyola de Dret 
Ambiental a Catalunya. 
 
Pertany a grups d’investigació sobre gestió integrada de zones costaneres i 
canvi climàtic. 
 
Ha assessorat administracions públiques en matèria de futures iniciatives 
legislatives i sobre problemàtiques procedimentals, aspectes relatius a la 
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distribució de competències, avaluació d’impacte ambiental de projectes i 
avaluació ambiental de plans i programes. 
 
 
Björn Stigson, membre del CADS 
 
Nascut a Suècia.  
 
És empresari. Entre 1971 i 1982 va ocupar diversos càrrecs en finances, 
operacions i màrqueting a ESAB, el proveïdor internacional d'equips per a la 
soldadura. En 1983-91 va ser president i CEO del Grup Fläkt, una empresa 
que cotitza a la Borsa d'Estocolm i és líder mundial en tecnologia de control 
ambiental. 
 
El 1991 va ser nomenat vicepresident executiu i membre del Grup de Gestió 
Executiva, ABB Asea Brown Boveri. Entre 1995 i 2011 va ser president del 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que agrupa 
més de 200 multinacionals compromeses amb la sostenibilitat.  Actualment és 
assessor d’aquesta organització. 
 
Des d’abril de 2010 és professor visitant a l'Escola de Negocis, Economia i 
Dret de la Universitat de Göteborg.  
 
Així mateix, és membre del patronat de la Prince Albert II of Monaco 
Foundation, del China Council for International Cooperation on Environment 
and Development i de l’Energy Business Council de l’Agència Internacional de 
l’Energia. També és membre de l’America’s Climate Choices Initiative del 
Congrés dels Estats Units d’Amèrica, del Comitè Assessor en 
Desenvolupament Sostenible de Veolia i del Consell Assessor sobre 
Sostenibilitat de Siemens. 
 
És Doctor Honoris Causa per la Universitat de Malardalen (Suècia). 
 
 


