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El Govern aprova decret d’establiments d’allotjament 
turístic i d’habitatges d’ús turístic 
 

• Ordena, regula i classifica empreses turístiques d’allotjament en el 
marc del procés de racionalització normativa endegat per 
l’Executiu 
 

• En línia amb els objectius de les lleis òmnibus, el text simplifica 
els tràmits administratius per exercir l’activitat i  incrementa els 
estàndards de qualitat mínima exigibles a aquest tipus 
d’allotjaments  

 
El Govern ha aprovat el decret d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic, que ordena, regula i classifica de manera conjunta i 
sistemàtica les empreses d’allotjament turístic a Catalunya. Per primera 
vegada s’integren en un únic text els establiments d’allotjament turístic i els 
habitatges d’ús turístic, regulats fins ara separadament pels decrets 183/2010, 
de 23 de novembre, i 164/2010, de 9 de novembre. La nova norma suposa un 
avenç important en el procés de racionalització normativa endegat pel Govern 
en matèria turística, que concreta i completa el marc normatiu delimitat per les 
lleis òmnibus. 
 
Amb l’aprovació del decret el Govern dóna compliment al compromís 
d’integrar els habitatges d’ús turístic amb la resta de modalitats d’allotjament. 
De fet, els titulars de l’activitat són considerats empresa turística a tots els 
efectes, atesa la seva importància estratègica i econòmica per al país. 
 
D’acord amb l’estratègia de reducció de càrregues administratives a l’activitat 
econòmica, la nova reglamentació simplifica al màxim els processos per 
accedir a l’activitat i, al mateix temps, potencia els criteris de control i garantia 
de qualitat dels allotjaments.  
 
El decret també consolida la delimitació dels establiments d’apartaments 
turístics (edificis no destinats a habitatges), on es garanteix la prestació de 
serveis turístics, distingint-los dels habitatges d’ús turístic. Es tracta 
d’establiments que se cedeixen per realitzar estades curtes de temporada, 
inferiors a 31 dies.  
 
 
Categorització voluntària dels allotjaments 
 
El nou marc jurídic incrementa els estàndards de qualitat mínima exigible als 
allotjaments turístics de Catalunya. També facilita als habitatges d’ús turístic 
l’accés a processos de categorització de caràcter voluntari. Es tracta d’una 
eina que la Generalitat posa a disposició de les empreses turístiques per 
millorar la distinció i el posicionament de la seva activitat en el marc de 
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l’estratègia de potenciar la qualitat com un valor essencial de la destinació 
turística catalana. 
 
Pel que fa a altres modalitats turístiques, el decret introdueix ajustos en la 
regulació dels establiments de turisme rural per eliminar barreres d’accés a 
l’activitat, preservant les característiques intrínseques a aquesta modalitat, i 
incorpora algunes novetats a les modalitats hoteleres i de càmping per 
adequar-los a les noves tendències de la demanda turística.  
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El Govern aprova la reglamentació de les agències de 
viatge 
 

• Afavoreix  l’exercici de la intermediació turística a Catalunya, amb 
la supressió de les restriccions que contenia la regulació anterior i 
la simplificació dels tràmits administratius per iniciar l’activitat 
 

El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret 168/1994, de 30 de maig, 
de reglamentació de les agències de viatge, que liberalitza la intermediació 
turística a Catalunya i afavoreix l’exercici d’aquesta activitat. La nova 
reglamentació proporciona un escenari econòmic i jurídic flexible i amb menys 
càrregues administratives i facilita la capacitat d’ampliar el negoci dels 
professionals i/o empreses del ram. La modificació del decret completa el 
procés d’adequació de l’ordenament turístic català a la Directiva de Serveis en 
el Mercat Interior.  
 
El nou decret adequa la definició d’agent de viatges, que podrà ser tant una 
persona física com jurídica i no estarà obligada a dedicar-se en exclusiva a 
l’activitat de mediació i/o organització de serveis turístics. Se suprimeix, a 
més, la classificació dels agents de viatges, que restringia la lliure prestació 
dels serveis, En conseqüència, qualsevol agent de viatges podrà elaborar i 
organitzar tota mena de serveis i viatges combinats, tant per vendre-ho a 
altres agents de viatges com de forma directa als usuaris o consumidors.  
 
El text consolida la declaració responsable que s’ha de presentar davant 
l’Administració del Govern de la Generalitat i estableix el procediment 
d’inscripció de l’agent al Registre de Turisme de Catalunya per iniciar 
l’activitat.  A més, modernitza el règim jurídic de la garantia que han de tenir 
els agents. En concret, estableix tres modalitats de garantia: individual, 
col·lectiva i per a cada viatge combinat. L’import de la garantia individual es 
determina pel volum de negoci i no pel nombre de sucursals com fins ara, en 
tractar-se d’una dada més adient per determinar l’import mínim que ha de 
cobrir la garantia dels agents de viatges.   
 
La nova reglamentació facilitarà l’activitat als agents de viatges, gràcies a la 
supressió de les restriccions per exercir l’activitat que contenia la regulació 
anterior i al procediment d’inscripció basat en la presentació d’una declaració 
responsable que simplifica i facilita l’inici i l’exercici de l’activitat. Al mateix 
temps, el text contribuirà a la dinamització turística del territori, ja que facilita 
als emprenedors l’accés a l’activitat d’intermediació turística i a la creació del 
producte turístic a partir de l’oferta i dels recursos turístics existents al país.  
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El Govern aposta per la diplomàcia pública com a 
estratègia per a la projecció internacional de 
Catalunya 
 

• El Govern converteix el Patronat Catalunya Món en el PCM-
DIPLOCAT, entitat público-privada que desenvolupa una estratègia 
de diplomàcia pública dirigida a la societat civil internacional 

 
El Govern ha aprovat transformar el Patronat Catalunya Món en el Patronat 
Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-
DIPLOCAT), una entitat público-privada al servei del Govern. Desenvoluparà 
una estratègia de diplomàcia pública dirigida a la societat civil internacional 
que contribueixi al coneixement i al reconeixement de Catalunya.  
 
L’Executiu considera que per dur a terme una acció exterior eficaç, la política 
de relacions internacionals ha d’anar acompanyada d’una estratègia amb 
l’objectiu d’influir positivament en l’opinió pública internacional. El PCM-
DIPLOCAT hi contribuirà posicionant la imatge, la reputació i la projecció 
internacional de Catalunya mitjançant l’exportació de coneixement, actius, 
valors únics i experiència en aquells àmbits en què excel·leix i pot ser útil al 
món. 
 
L’acompliment d’aquesta missió repercutirà directament en una major atracció 
d’inversions, coneixement, institucions i persones, i la generació d’una opinió 
pública positiva a l’exterior. Estableix relacions de confiança al món. 
 
Els 6 objectius estratègics del PCM-DIPLOCAT són:  
 

1. Donar suport a l’estratègia de diplomàcia pública del Govern. 
 

2. Consensuar la marca Catalunya i impulsar el seu posicionament a 
l’exterior. 
 

3. Fomentar el coneixement de Catalunya i els seus actius i valors únics a 
l’exterior. 
 

4. Promoure la vinculació de Catalunya amb organitzacions internacionals. 
 

5. Impulsar la participació de la societat civil catalana en les activitats de 
diplomàcia pública. 
 

6. Fomentar la formació en diplomàcia pública per tal de sensibilitzar i 
millorar la capacitat d’internacionalització de la societat catalana. 
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El Govern presentarà un requeriment contra el reial 
decret espanyol d’FP dual per invasió de 
competències 

 
• La Generalitat considera que la normativa vulnera les 

competències constitucionals i estatutàries i és una invasió en 
l’organització i l’execució de l’FP 

  
• El reial decret espanyol fixa com a norma bàsica marcar els 

horaris i la periodicitat de les reunions  
 
El Govern ha aprovat avui presentar un requeriment d’incompetència contra el 
Reial decret espanyol 152/2012, de regulació de la formació professional dual 
en el sistema educatiu, en considerar que vulnera la distribució competencial 
constitucional i estatutària i constitueix una invasió de les competències 
pròpies de la Generalitat. La interposició del requeriment és el pas previ a la 
sol·licitud d’un informe preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries per si 
escau arribar fins el Tribunal Constitucional. 
  
El Govern considera que el reial decret espanyol regula aspectes organitzatius 
de la formació professional dual que no li pertoquen, tal com estableix la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional dictada en diverses sentències 
sobre aquesta matèria.  
 
En el reial decret s’indica que la regulació de l’FP dual es fa a l’empara de 
l’article 149.1.30 de la Constitució espanyola, que reserva a l’Estat les 
condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i 
professionals però, paradoxalment, el reial decret d’FP no crea cap títol nou. 
En realitat, la norma espanyola vol regular l’horari d’estada a les empreses, la 
periodicitat de les reunions amb les empreses, els projectes pedagògics i, fins 
i tot, el control dels alumnes fins a dos anys després de finalitzar la seva 
formació i preveu que aquestes mesures siguin enteses com a normativa 
bàsica. 
 
A mode d’exemple, l’article 30.2 del reial decret marca el mínim d’hores de 
formació a les empreses. El Govern de la Generalitat entén que aquest és un 
element de gestió i que la responsabilitat del Govern espanyol s’hauria de 
limitar a establir els mínims comuns i no a entrar en l’horari concret. D’altra 
banda, l’article 31.2 estableix que quan una empresa col·labori amb l’FP dual 
en dues comunitats autònomes distintes, el projecte educatiu l’haurà d’aprovar 
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. El Govern considera que es tracta 
d’una intromissió absoluta que es contradiu amb el principi del mateix reial 
decret que reclama, que els projectes estiguin vinculats directament amb 
l’entorn de cada centre educatiu.  
 



 

�

����������	�
���������������� �

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

7

El Govern aprova el Pla estratègic de polítiques de 
dones 2012-2015 
 

• El document defineix les línies de treball i les directrius que han 
d’orientar l’activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat 
efectiva de dones i homes 

 
• També incideix en la prevenció i l’actuació contra la violència 

masclista per aconseguir eradicar-la definitivament 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015, 
que defineix les línies d’intervenció, els processos de treball i les directrius que 
han d’orientar l’activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva 
de dones i homes, i donar resposta a les preocupacions, necessitats i 
aspiracions de les dones. Els objectius del pla són fer més eficaces totes les 
polítiques i actuacions governamentals incorporant la perspectiva de gènere, 
assolir la igualtat efectiva de dones i homes, i prevenir i actuar contra la 
violència masclista per aconseguir eradicar-la definitivament. 
 
Els departaments del Govern són els encarregats de concretar les actuacions 
a desenvolupar per assolir aquests canvis socials a través dels seus plans 
operatius. Es tracta, per tant, d’una estratègia de treball dual. D’una banda, les 
polítiques transversals d’igualtat, a través del desenvolupament de la 
incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques catalanes. 
I, de l’altra, les polítiques específiques d’igualtat establertes als programes 
operatius departamentals. 
 
Els objectius estratègics d’aquest Pla són:  
 

1. Augmentar les accions encaminades a aconseguir la plena igualtat 
entre dones i homes al conjunt de la societat catalana, en tots els 
àmbits i sectors.  

 
2. Incrementar el valor i la visibilització de l’emprenedoria, la carrera 

professional i el talent femení al mercat de treball.  
 

3. Millorar la coordinació interdepartamental i la cooperació 
interinstitucional en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i 
homes.  

 
4. Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència 

masclista.  
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Major igualtat, font de creixement econòmic 
 
El pla constata que en els darrers anys no s’han observat gaires avenços en la 
representació de les dones en la presa de decisions polítiques, econòmiques, 
socials i culturals, i que aquesta poca presència suposa una pèrdua del talent 
femení. Actualment únicament hi ha un 14% d’alcaldesses a Catalunya. Les 
dones representen un 33,3% del Consell General del Poder Judicial i als 
consells d’administració de l’IBEX 35 únicament hi ha un 11% de conselleres i 
un 8% de vicepresidentes. Segons un estudi realitzat per la Cambra de 
Comerç de Barcelona, el cost econòmic de la pèrdua del talent femení, se 
situa al voltant dels 1.000 milions d’euros a l’any, l’equivalent a l’1% del PIB. 
 
 
Evolució de les estratègies polítiques 
 
Aquest nou pla, el setè a Catalunya, és hereu d’una llarga tradició de 
planificació en matèria d’igualtat entre dones i homes per part del Govern de la 
Generalitat. El document aprovat avui manté aquesta tradició i avança en la 
transversalització de la perspectiva de gènere, la posada en marxa de 
mesures per assolir-la, alhora que continua apostant per les mesures d’acció 
positiva. A més, incorpora els avenços legislatius en aquest camp que han 
tingut lloc en els darrers anys, com la Llei 5/2008, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i la Llei 
orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
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El Govern estableix els requisits per instal·lar 
desfibril·ladors externs en centres no sanitaris  
 

• Simplifica els tràmits administratius i regula els programes de 
formació per al personal no sanitari i l’autorització de les entitats 
formadores  

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix els requisits per instal·lar 
desfibril·ladors externs en centres no sanitaris i per autoritzar entitats 
formatives per utilitzar-los. Es tracta d’aparells electrònics portàtils que 
diagnostiquen i tracten l'aturada cardiorespiratòria. 
 
El nou decret desplega les bases del Reial decret 365/2009, de 20 de març, 
que estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la 
utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de 
l'àmbit sanitari i s'adapta a la normativa europea. 
 
Seguint el compromís de supressió d'obstacles administratius i simplificació de 
tràmits, per instal·lar l'aparell caldrà únicament una comunicació prèvia 
mitjançant declaració responsable de compliment dels requisits legals, amb 
inscripció d’ofici al registre corresponent. Fins ara era obligatòria una resolució 
d’inscripció prèvia al registre de desfibril·ladors i la presentació de la 
documentació acreditativa establerta pel règim anterior. 
 
El text aprovat també regula l’organització dels programes de formació, inicial i 
continuada, perquè el personal no sanitari pugui usar els desfibril·ladors, així 
com l’autorització de les entitats formadores.  
 
Finalment, amb l’objectiu de controlar el compliment de les disposicions, el 
decret crea el Registre de desfibril·ladors de centres no sanitaris, on s’han 
d’inscriure els aparells instal·lats arreu de Catalunya fora de l’àmbit sanitari. 
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El Govern reconeix els mèrits laborals de 14 persones 
i 6 empreses amb les medalles i plaques al treball 
President Macià 2012 
 

• Són un reconeixement als treballadors, empreses i entitats que 
s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa 
en el treball 

 
• El Govern ha acordat concedir la medalla, a títol pòstum, a Jordi 

Comas Matamala en reconeixement a la seva trajectòria com a 
destacat empresari del sector turístic català, i a Jesús Farga i 
Muntó en reconeixement a la seva trajectòria professional com a 
empresari, fundador i president de l’empresa de gelats i 
pastisseria Grup Farga-Farggi 

 
El Govern ha acordat avui concedir la Medalla al treball President Macià 2012 
a 14 persones (2 a títol pòstum) i la Placa al treball President Macià 2012 a 6 
empreses i entitats amb seu a Catalunya. Els guardons reconeixen 
treballadors i empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a 
l'impuls de l’economia catalana. També són un reconeixement als treballadors 
i empreses que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit 
d’iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores i 
iniciatives de progrés en l’ordre laboral. Els guardons es van crear l’any 1938 i 
són oberts a qualsevol persona o entitat. 
 
Medalles al treball President Macià 
 
El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les 
persones següents: 
 

• Jordi Comas i Matamala (1945-2012) (Girona) 
Empresari. En reconeixement per la seva trajectòria professional i empresarial 
en el sector hoteler i de la restauració formant part de la primera promoció 
d’Empresarials a Girona. La seva trajectòria empresarial s’associa també a la 
participació activa en l’àmbit de la representació empresarial. Des de l’any 
1996 ha exercit diferents càrrecs en institucions rellevants de la demarcació 
de Girona entre les quals destaquen el de president de la FOEG càrrec que 
tenia  des de 2009, i el de vocal de la Junta Directiva de la CEOE, entre 
d’altres. Cal destacar que va se designat membre d’honor de l’Skal Club 
Inernacional. 
 

• Jesús Farga i Muntó (1935 – 2011) (Barcelona)  
Empresari. En reconeixement a la seva trajectòria professional com a 
empresari català, fundador i president de l’empresa de gelats i pastisseria 
Grup Farga-Farggi. Va convertir els seus establiments en tot un referent a la 
ciutat de Barcelona. 
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• Joan Buscà Ambrós (Barcelona) 

En reconeixement a una llarga carrera professional desenvolupada en el 
sector de l’assessorament empresarial, el món financer i de la consultoria. 
Experiència professional que ha traslladat a la seva vessant docent com a 
fundador i professor del Màster d’assessoria fiscal d’ESADE. Cal destacar el 
seu paper dintre de PIMEC com a membre del Comitè Executiu (1998-2010) i 
membre de la Junta Directiva des del 1998 fins a l’actualitat, fet que l’ha fet 
valedor de la distinció com a soci honorari de PIMEC 2011.   
 

• Gregorio Lalmolda Arguís (Barcelona) 
Empresari. En reconeixement a la seva carrera empresarial en el sector del 
metall com a propietari des de l’any 1962 de l’empresa familiar Talleres de 
Manutención, SA (TAMANSA), dedicada a la fabricació d’estructures 
metàl·liques. Destaquem la seva contribució a l’associacionisme empresarial 
com a membre dels òrgans de govern de PIMEC (des de 1987), fet que l’ha 
fet valedor de la Medalla de Reconeixement Empresarial de PIMEC (2011) i 
com a president del Gremi de Serrallers, càrrec que té des del 2001. 
 

• Josep Reverté Vidal (Barcelona) 
Empresari. En reconeixement a la seva carrera professional en el sector de 
les indústries extractives i el tractament industrial de minerals al capdavant de 
la direcció de l’empresa familiar (Reverté Minerals SA) que ha estat en 
constant procés d’expansió internacional i d’innovació tecnològica. Gràcies a 
la seva carrera professional ha estat valedor de diverses distincions entre les 
quals destaquen el 2n premi a l’eficiència i l’estalvi energètic de la Generalitat 
Catalunya (1994). 
 

• Anna Hero i Sirvent (Barcelona) 
En reconeixement de la seva tasca en la consecució d’avenços en la 
negociació de convenis col·lectius, en els assoliments en matèria d’igualtat 
entre homes i dones i en la defensa de la llengua catalana en l’entorn laboral. 
Va ser membre fundadora de la Federació d’Alimentació de CCOO de 
Catalunya. Vinculació amb el sindicat que arriba fins al dia d’avui ja que és 
membre de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO i col·labora 
activament en el Servei de Normalització Lingüística de CCOO. Destaquem el 
seu paper com a membre i col·laboradora del “Voluntariat per la Llengua”.  
 

• Joan Pericas Garriga ( Barcelona) 
Empresari. En reconeixement per la seva carrera professional en l’àmbit de la 
indústria metal·lúrgica. Actualment, és president de Dinamic, una empresa de 
la indústria metal·lúrgica que compta amb 235 empleats i que aposta per la 
innovació i la internalització per a la millora del seu posicionament dins el 
sector. Cal destacar que Dinamic Grup va rebre al 2008 el Premi a la 
Internalització de la Cambra de Comerç de Manresa.  
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• Lluís Casanovas i Riera (Barcelona) 
En reconeixement a la seva tasca en l’àmbit dels joves, l’entorn obrer i en els 
moviments de cooperació desenvolupada a Sabadell. Tasca que va portar a 
terme des de la docència en un primer estadi de la seva trajectòria laboral i 
des de diverses empreses del sector del metall, el transport, la química i el 
tèxtil en les quals va treballar posteriorment. Destaquem que durant 20 anys 
va ser delegat de CCOO d’empresa de l’Ajuntament de Sabadell i actualment 
està afiliat al Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO i participa amb 
l’Entesa per Sabadell.  
 

• Bonaventura Rebés i Torra (Barcelona) 
Metge. En reconeixement als seus 40 anys com a metge al Palau de la 
Generalitat amb una dedicació i compromís exemplar en l’exercici de la seva 
professió. Cal destacar la seva participació com a membre en el Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral del Departament de la Presidència i de la SESLAP-
Sociedad Española de Salud Laboral en l’Administració pública fins a la seva 
jubilació.  
 

• Francesc Xavier Llovera Sáez (Barcelona) 
Doctor i catedràtic. En reconeixement els seus 47 anys d’exercici professional 
en l’àmbit de la docència, recerca i gestió universitària com a catedràtic jubilat 
i professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb una 
formació acadèmica multidisciplinar que comprèn des de la sociologia fins al 
dret passant per l’arquitectura tècnica, actualment és un professional referent 
en l’àmbit universitari.  
 

• Jordi Grau i Dillet (Girona) 
Empresari. En reconeixement a la seva tasca professional al capdavant de 
l’empresa Vins i Licors Grau, empresa líder en la distribució de vins i licors a 
les comarques gironines. Destaca que l’any 2007 i l’any 2009 Vins i Licors 
Grau és denominat primer distribuïdor de vins i licors a nivell espanyol per la 
Guía de distribuidores Indisa 2007 i 2009.  
 

• Maria Rosa Rubio Sau (Girona) 
En reconeixement a la seva trajectòria professional en els Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Girona donant rellevància al tracte humà i tutoritzant el 
col·lectiu educador amb una dedicació en benefici dels interessos de la 
societat. 
 

• Joan Escolar Pujolar (Lleida) 
Psicòleg i pedagog terapeuta. En reconeixement a la seva experiència i 
professionalitat donant impuls i fent créixer les entitats de serveis dedicades a 
les persones discapacitades al territori de Lleida. Destaquem la seva feina 
com a director del Centre Casa Nostra de l’Associació ASPROS dels del 1975 
i com a director tècnic dels Centres i Serveis de la Fundació ASPROS des del 
1990. Destacar que ha estat coautor de diverses publicacions i guardonat amb 
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el Premi Jaume I d’Actuació Cívica Catalana de la Fundació Jaume I l’any 
1996. 
 

• Esteve Blasi Ferran (Salou) 
Empresari turístic. En reconeixement a la seva trajectòria reiterada i eficaç a 
favor del municipi de Salou. Inicia la seva activitat professional l’any 1972 amb 
l’obertura del càmping Sangulí de Salou, que el 1988 obté el Diploma Turístic 
de Catalunya, que atorga el Govern de la Generalitat. Ha estat reconegut amb 
altres distincions com el Premi al millor càmping del sud d’Europa (1994), el 
premi al millor càmping d’Espanya (1996) o el Premi Ecocamara de la Cambra 
de Comerç de Tarragona (2004). 
 
 
Plaques al treball President Macià 
 
El Govern ha acordat atorgar la Placa al treball President Macià a les 
institucions i empreses següents. 
 

• Girbau SA (Barcelona) 
Girbau SA, és una empresa familiar, que s’ha consolidat com un dels 
principals grups internacionals en la fabricació d’equips per a tot tipus de 
bugaderies. S’ha introduït en el mercat internacional aportant disseny i 
tecnologia en el producte i aposta per una filosofia de fidelització exemplar. 
Actualment amb una trajectòria de 50 anys, l’empresa Girbau es planteja nous 
reptes per poder créixer i continuar en primera línia a nivell global. 
 

• Constructora Calaf (Barcelona) 
Fundada l’any 1964, Constructora Calaf és una empresa familiar que des dels 
seus inicis ha estat capaç d’adaptar-se a les necessitats canviants del sector 
de la construcció. En l’actualitat l’activitat de la constructora està 
complertament diversificada, col·labora també en el Postgrau sobre integració 
de sistemes de gestió que imparteix  imparteix el Centre Tecnològic de 
Manresa de la Fundació Politècnica de Catalunya. D’altra banda, remarcar la 
seva presència en nombroses associacions empresarials d’àmbit comarcal, 
autonòmic i estatal de caràcter específic i multisectorial, entre les quals 
destaquen la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, el Gremi de 
Constructors d’Obres, o l’Associació de Promotors i Constructors de 
Catalunya. 
 

• Jutjats Mercantils de Barcelona (Barcelona) 
L’entrada en vigor l’any 2004 de la Llei Concursal va suposar la creació dels 
jutjats mercantils com a òrgans especialitzats de la jurisdicció civil. Els Jutjats 
Mercantils de Barcelona han destacat per la seva eficàcia per resoldre les 
controvèrsies derivades de les crisis empresarials, per agilitzar les situacions 
concursals, tot resolent-les amb eficiència i professionalitat. Els Jutjats 
Mercantils de Barcelona demostren la qualitat de l’Administració com a 
institució al servei del ciutadà. 
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• Trias Galetes-Biscuits SA ( Girona) 

L’empresa gironina Galetes Trias, neix el 1908, quan Joaquim Trias obre la 
primera pastisseria a Santa Coloma de Farners, i defineix les primeres 
receptes de les galetes Trias, tal com les coneixem avui dia. La història 
ascendent d’aquesta empresa es veu truncada amb la Guerra Civil i no serà 
fins al 1975, amb un relleu generacional, quan se li dóna un impuls de 
modernitat a l’empresa i es construeix l’actual fàbrica. És des de llavors i fins 
ara que la trajectòria de les galetes Trias ha estat imparable, apostant per la 
internacionalització i exportant fora de les fronteres catalanes. Galetes Trias 
conserva, encara la pastisseria on elaboraven les primeres galetes i que 
destinen a la producció de productes més artesanals.  
 

• Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya “La Torxa”(Lleida) 
L’any 1987 es creà l’actual Associació La Torxa, una entitat dirigida a oferir 
qualitat de vida social i laboral als joves disminuïts psíquics. Els orígens 
d’aquesta iniciativa els trobem al 1980, quan es crea un Club d’Esports i 
Esplai per omplir el buit que hi havia en aquella època en el món de l’oci i 
l’esport organitzat per a joves disminuïts intel·lectuals a Lleida. A partir 
d’aquest moment l’entitat La Torxa va assumir nous reptes que anaven 
adreçats principalment a donar una formació laboral i ocupacional als joves 
per preparar-los per a una futura vida laboral. Per assolir aquest objectiu es 
crea el Centre Especial de Treball, i al 2005 s’inaugura un nou edifici, amb el 
suport de la Generalitat, on estan actualment ubicats tots els serveis de La 
Torxa.  
 

• Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona (Tarragona) 
El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona en els gairebé 40 anys 
d’existència a Tarragona, a més de la defensa dels interessos dels col·legiats, 
està realitzant una important tasca social en estreta col·laboració amb 
l’Administració laboral, fomentant el compliment de la legislació laboral i de 
seguretat social mitjançant la informació i difusió de les novetats legislatives i 
jurisprudencials amb cursos monogràfics, revistes tècniques, escola de 
pràctica professional i les jornades sobre dret de treball i seguretat social, de 
reconegut prestigi a nivell estatal i tenint com a principals destinataris els 
col·legiats però, cada vegada més, s’obren a tots els professionals del dret i a 
tota la societat tarragonina.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova un nou contracte programa amb l’Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya 2013-2015 
 
El Govern ha aprovat avui el nou contracte programa i el conveni marc amb 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya (EADOP) per prestar serveis editorials i comercialitzar les 
publicacions encarregades pels departaments, ens, organismes i entitats de 
l’Administració del Govern de la Generalitat durant el període 2013-2015. 
 
El contracte programa, el quart des de 1997, estableix els compromisos de les 
dues parts seguint els principis de contenció de la despesa, reducció de 
costos, increment de vendes i millora del servei adreçat a sectors socials, 
professionals, ciutadans i altres administracions públiques. L’EADOP es 
compromet a garantir l’autofinançament pressupostari, de manera que la 
totalitat de les seves despeses es finançarà a partir dels recursos propis 
generats en l’exercici de les seves activitats ordinàries. Una comissió de 
seguiment s’encarregarà de vetllar pel compliment del programa.  
 
El Consell Executiu també ha aprovat el decret de reestructuració de l’EADOP 
amb l’objectiu d’assolir una estructura orgànica i funcional més equilibrada i 
ajustada a les necessitats actuals. La regulació de l’edició en suport digital del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb la Llei 2/2007, de 5 
de maig, ja va comportar un canvi tecnològic i funcional profund de l’Entitat, 
que va haver de potenciar la innovació i les noves tecnologies per garantir el 
compliment de la legislació.  
 
Creada el 1987, l’EADOP és una entitat autònoma de caràcter comercial 
adscrita al Departament de la Presidència amb personalitat jurídica pròpia que 
s’encarrega de la prestació, difusió, distribució i comercialització de serveis 
editorials, a més de l’edició del DOGC. 
 
 
Acord entre Catalunya i la Région Auvergne (França) per promoure l’FP  
 
El Govern ha aprovat avui un acord entre el Departament d'Ensenyament i la 
Région Auvergne (França) per promoure la formació professional i intercanviar 
experiències. L’objectiu és establir col·laboracions per innovar en l’àmbit de la 
formació professional a través d'activitats conjuntes d’aprenentatge i de 
mobilitat, adreçades tant a l’alumnat com als formadors, professors i centres 
de formació. 
 
Així, preveu impulsar els intercanvis d'alumnes i aprenents entre els centres 
de formació d’ambdues regions o afavorir la participació d’aquest alumnat en 
activitats formatives en altres centres, perquè la formació adquirida sigui 
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reconeguda acadèmicament. També preveu la possibilitat de promoure els 
intercanvis de professors i formadors, tant per a les matèries generals com per 
a les tècniques, així com la cooperació entre els centres de formació de 
Catalunya i la regió francesa. 
 
 
Conveni amb el Consell General del Poder Judicial per facilitar 
l’especialització de jutges i magistrats iberoamericans destinats a 
Catalunya  
 
El Govern de la Generalitat ha autoritzat avui la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial i el Govern de la 
Generalitat per finançar les activitats de l’Aula Iberoamericana, que té com a 
objectiu facilitar l’especialització de jutges i magistrats iberoamericans a 
Catalunya. El Govern impulsarà un curs sobre dret mercantil, que es farà a la 
seu de l’Escola Judicial de Barcelona durant aquest mes de novembre. Hi 
participaran 25 jutges i magistrats. L’Aula Iberoamericana és un instrument 
creat pel CGPJ, en el qual participa el Govern de la Generalitat des que el 
1998 les dues parts van signar un conveni de col·laboració. 
 
 
El Govern prorroga la vigència de contractes sanitaris durant el 2013 
 
El Govern ha aprovat el decret que prorroga la vigència de determinats 
contractes del Servei Català de la Salut per a la prestació de serveis sanitaris 
durant tot l'any 2013 a l'espera que se subscriguin els nous. D'acord amb el 
que establia el Decret 197/2010, de 14 de desembre, les pròrrogues també 
s'han produït els anys 2011 i 2012, ja que el Servei Català de la Salut ha 
prioritzat la preparació dels convenis de vinculació que s'han de subscriure 
amb els titulars dels centres de la xarxa de centres d'internament d'utilització 
pública de Catalunya.  
 
 
 

 
 


