Acords de Govern
6 de novembre de 2012

El Govern rep la proposta final de l’Acord Nacional per
la Cultura
• El document és la culminació d’un procés que reflecteix la feina
feta pel Govern, els grups parlamentaris i les entitats
municipalistes i que, un cop ja finalitzat, està pendent de la
signatura de les parts
• La intenció és lliurar-lo a la presidència del Parlament de
Catalunya perquè es pugui prendre en consideració tan bon punt
s’iniciï la propera legislatura
• L’Acord Nacional per la Cultura és una proposta sobre el marc i el
full de ruta que permeti sostenir el sistema cultural català i
desplegar estructures homologables a qualsevol
estat
contemporani
El Consell Executiu ha rebut avui la proposta final de l’Acord Nacional per la
Cultura, que al llarg dels darrers dos anys el Govern ha treballat conjuntament
amb els grups parlamentaris i les entitats municipalistes. Es tracta d’un dels
principals compromisos de legislatura de l’Executiu en aquesta matèria. La
intenció és lliurar-lo a la presidència del Parlament de Catalunya perquè es
pugui prendre en consideració tan bon punt s’iniciï la X legislatura.
El document actual és la culminació d’un procés que reflecteix la feina feta per
tots els participants i que, un cop finalitzat, només està pendent de signatura
de les parts. Els treballs han consistit a definir les bases comuns del sistema
cultural català i les polítiques culturals que el sustenten. Durant aquest any de
treballs s’han consensuat les matèries a tractar, s’ha fet una primera redacció
de les bases i un document articulat.
L’Acord Nacional per la Cultura és una proposta sobre el marc i el full de ruta
que permeti el sosteniment del sistema cultural català i el desplegament
d’estructures homologables a qualsevol estat contemporani. Ha de ser un
acord que situï la cultura: com a expressió transformadora i viva de la identitat;
com a eina per evitar la fragmentació i l’atomització social; com un dret dels
ciutadans en el marc bàsic de l’estat del benestar; com un sector d’oportunitat
estratègica des del punt de vista del desenvolupament econòmic i social, i
com a centre del projecte col·lectiu del país.
El contingut
El document consta d’una part declarativa sobre la centralitat de la cultura en
la societat catalana, els seus referents contemporanis, el projecte nacional
(societat civil, institucions i empreses) i un full de ruta davant dels nous reptes.
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En aquest sentit, inclou tot un seguit d’acords i compromisos sobre els temes
següents:
1. Llengua
2. Identitat cultural
3. Societat civil
4. Cohesió social i la seguretat cultural
5. Cultura: competència exclusiva, compromís institucional.
6. Cultura i administracions.
7. El sistema d’equipaments culturals.
8. El finançament de la cultura.
9. Les dimensions culturals
10. Catalunya cultura internacional
El document ha estat treballat amb els partits polítics que integren la Comissió
de Cultura del Parlament de Catalunya: Convergència i Unió, Esquerra
Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa, Partit Popular de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Solidaritat Catalana per la Independència. També hi ha participat l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
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El Govern impulsa la Comissió Interdepartamental de
nitrats i dejeccions ramaderes
• La comissió elaborarà, definirà i coordinarà estratègies i polítiques
del Govern en matèria de gestió, tant dels purins com dels residus
orgànics procedents de la indústria agroalimentària
• La finalitat és assegurar la protecció de les aigües subterrànies,
els sòls i la salut de les persones, i el compliment de la normativa
europea de nitrats
El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret de creació de la Comissió
Interdepartamental de nitrats i dejeccions ramaderes (purins). La creació de la
comissió respon a la necessitat d’elaborar, definir i coordinar estratègies i
polítiques del Govern en matèria de gestió de la matèria orgànica i fertilització,
especialment dels purins, però també dels residus i subproductes orgànics
procedents de la indústria agroalimentària i del tractament d’aigües. La finalitat
és assegurar la protecció de les aigües subterrànies, els sòls i la salut de les
persones, i el compliment de la normativa europea de nitrats.
La Comissió té caràcter interdepartamental, ja que afecta competències de
diversos departaments i està integrada pels departaments de la Presidència;
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Territori i
Sostenibilitat; Empresa i Ocupació, i Salut.
Catalunya és un dels clústers agroalimentaris més importants d’Europa on la
ramaderia intensiva té un paper essencial. Això comporta la necessitat d’una
gestió integral i sostenible dels subproductes que genera mitjançant el
desenvolupament d’un model avançat de gestió del nitrogen. En aquest
context el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural ha impulsat l’elaboració d’un Pla estratègic estructurat en 3 línies de
treball:
• Impulsar i fomentar la millora en la gestió de les dejeccions
ramaderes. Generar tècniques i mètodes adequats i innovadors, per tal
de millorar els agents que actuen en la gestió dels purins i de la
fertilització.
• Impulsar i fomentar un marc d’actuació en la gestió de la
fertilització, per optimitzar la seva aplicació com a fertilitzant.
• Establir i fomentar mecanismes de transferència tecnològica,
divulgació, coordinació i foment del treball en xarxa, per assegurar que
els diferents agents del sector adopten les millors tecnologies
disponibles.
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El Govern atorga el Premi Justícia de Catalunya al Col·legi
de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
• Reconeix el compromís del Col·legi de procuradors amb els
ciutadans i la justícia al llarg de la seva història
• La Junta del Col·legi de Notaris de Catalunya, el magistrat Luis
Rodríguez Vega i el secretari judicial Jaume Herraiz i Pagès han
estat distingits amb les Medalles d’Honor de la Generalitat pels
serveis excepcionals a la justícia
El Govern de la Generalitat ha acordat avui atorgar el Premi Justícia de
Catalunya al Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona en
reconeixement al compromís que ha assumit amb els ciutadans i la justícia al
llarg de la seva història.
Amb la concessió d’aquest premi es vol destacar la col·laboració del Col·legi
de Procuradors dels Tribunals de Barcelona amb el Departament de Justícia
en la modernització de l’Administració de justícia a Catalunya, així com la seva
participació activa en el foment de l’ús del català a la justícia i en la prestació
del servei d’assistència jurídica gratuïta. L’atorgament del guardó coincideix
amb la celebració del 500 aniversari de la constitució de la primera corporació
de procuradors de Barcelona.
El Premi Justícia de Catalunya, instaurat l’any 2003, s’atorga a les persones o
institucions que s’han distingit per la seva contribució a la renovació, aplicació
i difusió del dret propi de Catalunya; per la realització d’actuacions que
afavoreixin la modernització, l’eficàcia i l’eficiència en la prestació de serveis
relacionats amb la justícia; per l’adaptació de l’Administració de justícia a la
realitat social que l’envolta; per l’especial dedicació a l’enfortiment dels drets
de defensa i representació de les persones més desafavorides en l’àmbit de
l’assistència jurídica gratuïta, així com per les actuacions notòries i rellevants
en el camp de la justícia de pau.
Medalles d’Honor pels serveis excepcionals a la justícia
El Govern també ha acordat avui els premiats amb les Medalles d’Honor pels
seus serveis excepcionals a la justícia. Els guardons s’han atorgat a:
• Junta del Col·legi de Notaris de Catalunya, per la seva tasca de
conformació i implementació del dret civil català i de foment del seu ús i
difusió en els àmbits del món jurídic i la ciutadania.
• El magistrat Luis Rodríguez Vega, per la seva trajectòria professional
com a jutge i magistrat a Catalunya i per la seva contribució a les
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comissions i grups de treball en els quals participa, per millorar el
funcionament dels jutjats i tribunals de Catalunya.
• El secretari judicial Jaume Herraiz i Pagès, per la seva trajectòria
professional com a secretari judicial i secretari coordinador provincial de
Girona i per la seva contribució a la implementació de l’oficina judicial a
Girona, i alhora, com a màxim representant dels secretaris de Girona.
Vol ser un reconeixement a la labor realitzada per tot el col·lectiu
d’aquesta ciutat a l’oficina judicial.
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Altres acords del Govern
Conveni de col·laboració en matèria estadística aplicada a l’àmbit
agroalimentari
El Govern ha donat llum verd a la signatura d’un conveni entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí per a l’elaboració d’estadístiques
agroalimentàries en l’àmbit de les seves respectives competències. La finalitat
del conveni és harmonitzar i comparar les estadístiques elaborades per les
dues administracions, així com establir una única font de recollida d’informació
per evitar duplicitats, divergències i molèsties a l’informant i minimitzar el cost
de l’execució del Programa d’Estadístiques 2012.
En concret es detallen 18 indicadors a recollir, entre els quals destaquen
superfícies i produccions anuals de cultius, els preus conjunturals de
productes agrícoles i ramaders i estadístiques mensuals i anuals de preus i
salaris agraris.
El Govern impulsa millores en un dipòsit d’aigua que abasteix Sant Pere
de Ribes (Garraf)
El Govern de la Generalitat ha impulsat avui una sèrie de millores en un
dipòsit d'
aigua que abasteix el municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf).
Mitjançant una inversió superior als 146.400 euros es construirà una
conducció soterrada que farà possible el transport de l'
aigua que s'
evacua a
través del desguàs i del sobreeixidor del dipòsit de Costa. L’aprovació
d’aquest acord farà possible iniciar el desenvolupament del projecte i
començar l’adquisició dels terrenys per poder iniciar les obres.
El desguàs i el sobreeixidor recullen l’aigua que no es destina al
subministrament domèstic (recurs utilitzat en tasques de neteja del dipòsit).
Fins ara aquesta aigua arribava a un camí públic i amb aquesta actuació es
transportarà fins a una llera pública. Els treballs consistiran a construir dues
canonades –de 93 i 470 metres– i tindran una durada aproximada de 3
mesos.
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