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El Govern aprova la memòria prèvia de l’avantprojecte 
de Llei de mesures en matèria d’horaris comercials  
 

• L’avantprojecte de Llei suposa restablir la regulació existent a 
Catalunya en les matèries d’horaris comercials i de determinades 
activitats de promoció amb anterioritat a l’aprovació del Reial 
Decret espanyol d’ordenació dels equipaments comercials 
 

• Es mantindran un màxim de 72 hores setmanals d’obertura de 
dilluns a dissabte, 8 dies festius anuals d’obertura autoritzada i 
l’exclusió de l’horari comercial general dels establiments 
d’alimentació amb una superfície de fins a 150 m2 

 
 
El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de 
mesures en matèria d’horaris comercials i de determinades activitats de 
promoció per iniciar la seva tramitació pel procediment d’urgència. La iniciativa 
legislativa té per objectiu garantir la seguretat jurídica als operadors i 
empresaris del sector comercial davant la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat per part del Govern de l’Estat, al Decret Llei 4/2012, 
sobre horaris comercials. 
 
El Govern de la Generalitat va aprovar aquest text per tal de clarificar la 
normativa aplicable a Catalunya davant el Reial Decret espanyol d’ordenació 
dels equipaments comercials, d’acord amb el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, a l’espera de resoldre els conflictes competencials 
amb l’Estat Espanyol.  
 
L’avantprojecte de Llei recollirà el marc normatiu establert pel Decret Llei 
actualment recorregut i, per tant, suposa establir la regulació existent a 
Catalunya. Pel que fa a l’horari comercial, la normativa catalana manté un 
màxim de 72 hores setmanals d’obertura de dilluns a dissabte, 8 dies festius 
l’any d’obertura autoritzada i, l’exclusió de l’horari general dels establiments 
comercials d’alimentació en una superfície de fins a 150m2. 
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El Govern recorrerà davant del TC la llei espanyola 
que regula les taxes de l’Administració de justícia 
 

• D’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
l'Executiu entén que la norma envaeix competències de la 
Generalitat i suposa un impediment desproporcionat per accedir a 
la justícia 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
davant del Tribunal Constitucional contra els articles que van de l'1 a l’11 de la 
Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes 
en l’àmbit de l’Administració de justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i 
Ciències Forenses, impulsada pel Govern de l’Estat. 
 
El Govern entén que la quantia de les noves taxes judicials espanyoles, 
notablement més alta que les que estaven vigents fins ara, pot suposar un 
impediment desproporcionat per accedir a la justícia. L'Executiu considera que 
això pot vulnerar el dret fonamental a la tutela judicial efectiva que reconeix 
l’article 24.1 de la Constitució espanyola.  
 
D’altra banda, el Govern adverteix que la llei espanyola pot acabar envaint les 
competències en matèria de justícia que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya. La nova norma atribueix implícitament a la definició del fet 
imposable de la taxa judicial “l’exercici de la potestat jurisdiccional” en un 
sentit molt ampli, no només a jutges i magistrats, membres del Ministeri Fiscal 
i secretaris judicials, sinó també a tots aquells altres serveis materials i 
personals al servei de l’Administració de justícia. Aquests darrers, 
competència exclusiva de la Generalitat. 
 
Així ho ha determinat el Consell de Garanties Estatutàries al dictamen 
preceptiu emès el 17 de gener passat a petició del Govern i en el qual també 
apreciava la inconstitucionalitat de l’article 4.1.f, relatiu a les exempcions a la 
taxa. 
 
A més de la possible vulneració de competències i del greuge que suposen 
aquestes taxes en l’accés a la justícia, l’Estat recaptaria sobre un àmbit 
competencial propi de la Generalitat sense saber si aquesta contribució 
repercutiria finalment a Catalunya. 
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El Govern convoca els ajuts del Contracte Global 
d’Explotació 2013 per un import de 25,5 milions  
 

• El Consell Executiu ha autoritzat el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a convocar els ajuts 
associats al CGE, les sol·licituds dels quals es podran presentar 
fins al 30 d’abril d’enguany 
 

 
El Govern ha autoritzat avui el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM) a convocar els ajuts associats al Contracte 
Global d’Explotació (CGE) per un import de 5,5 milions d’euros corresponents 
al 2013, 12,5 per al 2014 i 7,5 per al 2015. Els ajuts del CGE estan destinats a 
fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, 
així com els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi 
ambient. 
 
Als 25,5M� aportats per la Generalitat, se n’hi ha d’afegir 43,4 M� addicionals, 
atès que es tracta d’uns ajuts cofinançats per la UE i per l’Estat. En total això 
representa una injecció de 69M� de despesa pública dirigida al sector. 
��

La convocatòria dels ajuts del Contracte Global d’Explotació és una aposta 
important del Govern per les explotacions agràries del país, especialment 
rellevant en el context de crisi econòmica actual, ja que contribueix a la 
creació de llocs de treball, a la dinamització econòmica del sector i a la seva 
adaptació constant perquè esdevingui competitiu i, alhora, impulsi activitats 
agràries amb un grau de sostenibilitat elevat, en benefici del conjunt de la 
població.  
 
El termini per presentar les sol·licituds a la nova convocatòria del CGE 
finalitzarà el proper 30 d’abril, d’acord amb l’Ordre de regulació de la 
Declaració Única Agrària (DUN) per a l’any 2013. La sol·licitud haurà d’anar 
acompanyada de la documentació requerida per a la presentació de la DUN, 
així com l’especificada en les bases reguladores dels ajuts. 
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El Govern aprova els estatuts de l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya  
 

• La seva missió és avaluar el sistema sanitari del país per garantir-
ne la qualitat i l’eficiència 
 

El Govern ha donat llum verd al decret d’aprovació dels nous estatuts de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que té 
com a objectiu avaluar el sistema sanitari i garantir-ne la qualitat i l’eficiència. 
L’AQuAS, abans denominada Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en 
Salut, dóna resposta als reptes que afronta el Govern de la Generalitat per 
assolir millores d’eficàcia en el sector públic, d’acord amb la Llei 11/2011, del 
29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat 
administrativa. Aquesta norma perseguia millorar l’eficàcia en l’atenció al 
ciutadà i implementar els mecanismes d’estalvi en la despesa i racionalització 
de l’estructura del sector públic. 
 
La missió de l’Agència és generar coneixement rellevant per contribuir a la 
millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de 
Catalunya, posant l’èmfasi en l’avaluació i utilitzant com a instruments 
principals la informació, el coneixement i les tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC).  
 
La difusió del coneixement ha de facilitar la presa de decisions a la ciutadania, 
als professionals, als gestors de l’àmbit de la salut i als òrgans responsables 
de la planificació en salut. També ha d’afavorir la implicació dels professionals 
sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les 
finalitats comunes i la qualitat de l’atenció. Amb la creació de l'AQuAS, el 
sistema sanitari de Catalunya es dota d'una eina indispensable per potenciar 
la gestió de la informació del sistema de salut de Catalunya, en tot el seu cicle 
de vida, des de la seva recollida fins a la generació i la difusió de 
coneixement.  
  
En línia amb el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, l’AQuAS treballarà en 3 
àrees específiques per aportar valor al professional i al ciutadà: 
  

• La transparència i el retiment de comptes. Continuant amb la 
tasca realitzada per la Central de Resultats en el marc de 
l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, durant l’any 2013 
es faran transparents els resultats dels centres de l’àmbit hospitalari, 
l’atenció primària, el sociosanitari i la salut mental. Addicionalment, 
es promourà el benchmarking entre centres per estendre les millors 
pràctiques al conjunt del sistema de salut de Catalunya. 
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• L'avaluació de la qualitat de l'assistència sanitària, les 
tecnologies, els fàrmacs i l’impacte social de la recerca. Entre 
d’altres, durant l’any 2013, l’Agència realitzarà l’atles de variacions 
del SISCAT, emetrà recomanacions sobre com reduir-les i treballarà 
amb els professionals del sector per identificar pràctiques que 
aporten poc valor a la pràctica clínica. 

 
• La innovació en el sistema sanitari i la seva transferència a la 

pràctica clínica. L’AQuAS participarà en projectes nacionals i 
internacionals per promoure de manera continuada innovacions que 
millorin l’atenció als ciutadans. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern autoritza la dissolució del Centre d’Innovació del Transport 
 
El Govern ha autoritzat avui la dissolució del Consorci Centre d’Innovació del 
Transport (CENIT), una entitat creada l’any 2000 per promocionar la 
investigació, la innovació i el desenvolupament del transport i la gestió de la 
mobilitat. La dissolució del CENIT s’emmarca en l’acord de Govern sobre 
mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic, que 
té com a objectiu trobar solucions que afavoreixin l’eficiència i facilitin la 
reducció del nombre d’ens i la despesa vinculada. Les funcions d’aquest 
organisme seran assumides a partir d’ara directament pels serveis tècnics de 
la Direcció General de Transports i Mobilitat. 
 
El Govern reforça el paper de la Direcció General d’Afers Econòmics en 
la reactivació econòmica  
 
El Govern ha aprovat avui el canvi de nom de la Direcció General d’Afers 
Econòmics que, a partir d’ara, passarà a denominar-se Direcció General de 
Política i Promoció Econòmica. El canvi de nomenclatura té com a objectiu 
reforçar el paper d’aquesta unitat directiva en la reactivació econòmica i la 
millora de la competitivitat del país. La nova direcció general assumirà 
competències de promoció econòmica orientades al creixement de l’economia 
catalana i dependrà directament del conseller d’Economia i Coneixement.   
  
Entre les seves funcions, destaca la d’impulsar projectes estratègics per a la 
promoció econòmica. Per això l’Institut Català de Finances i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya quedaran adscrits a la direcció general. El primer, 
en qualitat d’instrument de política financera i, el segon, com a organisme que 
aglutina tota la informació estadística oficial de caràcter econòmic, demogràfic 
i social de Catalunya, indispensable per impulsar les iniciatives adequades a 
la realitat econòmica del país. 
 
El Govern aprova la venda d’un nou edifici  
  
El Govern ha aprovat avui la venda i el contracte posterior de lloguer a favor 
de la Generalitat de l’immoble situat al número 6-8 del carrer Fontanella de 
Barcelona. L’ha adquirit la societat mercantil Ziscal Inversiones 2012, a través 
de la societat holandesa Benetach Investment BV, per un import de 
24.975.095 euros. Té una superfície de 9.703 metres quadrats repartits en 6 
plantes, una planta baixa i un soterrani. D’acord amb el contracte de 
compravenda, la Generalitat continuarà a l’edifici durant un mínim de 20 anys, 
amb un lloguer anual de 2.057.931 euros. 
  
L’operació s’emmarca en el programa de privatitzacions que el Govern va 
dissenyar per aconseguir reduir el dèficit públic. Es tracta d’uns ingressos 
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atípics que s’han previst per equilibrar les finances de la Generalitat, la 
mateixa fórmula que han utilitzat altres empreses i entitats els darrers anys. 
Els ingressos aconseguits també es destinaran a reduir l’endeutament, ja que 
permetran cancel·lar els censos amb els quals es troben gravats els 
immobles. En concret, l’edifici del carrer Fontanella tenia un cens de 
5.500.000 euros. 
  
Des de començaments de l’any passat, el Govern ja ha tancat quatre 
operacions de venda. A la d’avui s’hi afegeix la de l’edifici situat al número 2-6 
de l’avinguda Josep Tarradellas de Barcelona, la del del número 221 del 
carrer de Muntaner de Barcelona i la del carrer Doctor Roux 80-86.  
 
El Govern aprova l’alteració dels termes municipals d’Osona i el Pla de 
l’Estany per garantir la continuïtat urbana dels seus nuclis 
 
El Govern ha aprovat avui l’alteració dels termes municipals de les Masies de 
Roda i de Manlleu (Osona) i de Porqueres i Camós (Pla de l’Estany), ratificant 
així els acords presos pels consistoris. Els nuclis de població formen un sol 
conjunt amb continuïtat urbana que fa necessària i aconsellable l’alteració de 
termes. 
 
El Govern ha aprovat la segregació d’1,38 hectàrees del municipi de les 
Masies de Roda per agregar-los al municipi de Manlleu. També ha donat el 
vistiplau per segregar 7,81 hectàrees de Manlleu, que s’incorporaran a les 
Masies de Roda. Al Pla de l’Estany, el Govern ha aprovat segregar 14.576 
metres quadrats del terme municipal de Porqueres per agregar-los a Camós i 
10.845 metres quadrats de Camós per agregar-los al terme de Porqueres. 
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals durà a terme la fitació 
de la nova delimitació de conformitat amb el que estableix l’article 33 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i 
les mancomunitats de Catalunya. La modificació dels límits no suposarà cap 
canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni 
tampoc de les obligacions, deutes i càrregues dels ajuntaments afectats. 
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Nomenaments  
 
Departament d’Interior 
 
Joan Josep Isern i Aranda, director del Servei Català del Trànsit 
 
Nascut a Barcelona l’any 1957. 
 
Arquitecte superior, llicenciat per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 
 
Màster en Funció gerencial a les administracions públiques per ESADE i en 
Diagnosi, reparació d’edificis i manteniment d’edificis habitatge per la UPC. Ha 
participat en nombrosos cursos i congressos organitzats per la Diputació de 
Barcelona, la fundació CITEMA, el Patronat Català Pro Europa i l’Escola 
d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ha exercit com a subdirector general de Planificació i Infraestructures del 
Departament d’Interior entre 1995 i 2009 i entre 2011 i 2012.  
 
Entre 2009 i 2011 ha estat també director general de Gestió d'Infraestructures 
del Departament de Justícia. Fins ara ha estat director del Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació.  
 
David Ciudad i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya 
 
Nascut a Barcelona l'any 1973. 
 
Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). Estudis en 
Direcció i Administració d’Empresa per l’Escola Europea de Negocis. 
 
Desenvolupa la seva trajectòria professional en el camp de l’organització, la 
planificació, la coordinació i la racionalització del treball, dimensionament de 
plantilla i gestió del rendiment. 
 
Des de 2007 ha treballat a la multinacional INDRA Sistemas, dedicada a les 
tecnologies de la informació i la comunicació, al departament de Recursos 
Humans, Outsourcing i Transports. 
 
És autor de diversos treballs: Estudi de la configuració d'un sistema 
d'informació ambiental a les zones costaneres. (2003), Cartografia de detall 
actualitzada que assenyala els espais lliures d'edificació a les zones litorals de 
Malgrat de Mar a Lloret de Mar. (2002), i Equipaments turístics a la Comarca 
del Maresme (2002). 
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Militant d'Unió Democràtica de Catalunya des de 2003, és membre del Comitè 
Executiu de la lntercomarcal de Barcelona ciutat. Entre 2007 i 2012 ha estat 
conseller nacional. 
 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Joan Aregio i Navarro, director del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) 
  
Nascut a Barcelona l’any 1960. 
  
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). 
 
Entre 1985 i 1988 ha estat advocat de la Junta d’Aigües de la Generalitat. 
Entre 1988 i 1990 ha exercit com a delegat territorial de l’empresa pública 
ADIGSA a Tarragona, de la qual ha estat vicepresident entre 1990 i 1992. En 
aquest mateix període ha ocupat el càrrec de director general dels Serveis 
Comunitaris de la Generalitat de Catalunya. Entre 1992 i 1999 ha estat 
delegat territorial del Departament de Benestar Social a Tarragona, entre el 
1992 i el 1999. 
 
Des del 1995 i fins al 2007 ha estat tinent d’alcalde i regidor de l’Ajuntament 
de Tarragona, on ha ocupat les regidories de Cultura, Relacions Ciutadanes, 
Hisenda i Pressupostos. Entre 2003 i 2007 ha estat president de la Diputació 
de Tarragona i del 2007 al 2011, president del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona.  
 
Des del 2011 ha ocupat el càrrec de director del Servei Català de Trànsit de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Departament de Benestar Social i Família 
 
M. Mercè Santmartí i Miró, directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència 
 
Nascuda a Berga l’any 1963.  
 
Llicenciada en Veterinària per la Universitat de Saragossa. Llicenciada en 
grau per la mateixa universitat. Curs per a la Formació de nous Funcionaris 
Directius (1994-1995), organitzat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 
 
Des del gener de 2011 i fins a l’actualitat ha exercit el càrrec de directora 
general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Prèviament, 
del 2001 al 2004, va ser delegada territorial del Departament de Benestar 
Social a les Terres de l’Ebre, etapa en la qual es va encarregar del 
desplegament de la seu territorial.  
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Militant de Convergència Democràtica de Catalunya des del 2003. Consellera 
Nacional des de 2004. Responsable de Medi Ambient a la Federació de 
Terres de l’Ebre i membre de la permanent nacional de la sectorial de medi 
ambient i de la d’agricultura. 
�

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
Jordi Ciuraneta i Riu, director general de Pesca i Afers Marítims 
 
Nascut a Sabadell l’any 1964.  
 
Diplomat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE. 
 
És empresari agrari, ramader i agroindustrial, completa la seva formació en 
l’àmbit de l’organització d’empreses cooperatives a OTALORA, Universitat de 
Mondragón. 
 
Entre 1991 i 2007 ha estat tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Palma d’Ebre 
del 1991. En l’àmbit institucional també ha estat vicepresident del Consell 
Comarcal de la Ribera D’Ebre i diputat a la Diputació de Tarragona. Entre els 
anys 2000 i 2011 ha estat president de COPAGA. Des de la seva creació i fins 
al 2011 ha estat membre del Consell de Participació Ciutadana del Consell 
Social de Universitat de Lleida (UdL) i, també fins al 2011, del Consell 
Superior de Cooperació.  
 
Ha estat vicepresident de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
(FCAC); president del Consell Sectorial del porcí de Cooperatives Agràries 
d’Espanya; membre de l’Organització de sindicats i cooperatives agràries de 
la UE (COPA-COGECA), i assessor en matèria de carn de porcí del Consell 
Consultiu de la UE. 
 
 
Antoni Trasobares Rodríguez, director general de Medi Natural i 
Biodiversitat 
 
Nascut a Barcelona l’any 1974.  
 
Llicenciat en Ciències Forestals i doctor en Gestió Forestal i Economia per la  
Universitat de Joensuu (Finlàndia). Enginyer de Forests en l’especialitat de 
Medi Ambient per la Universitat de Lleida (UdL) i tècnic agrícola per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 
Ha desenvolupat la seva carrera professional en els àmbits de la recerca, la 
transferència tecnològica i els projectes aplicats en gestió forestal i el medi 
natural en general.  
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Entre 1999 i 2004 ha treballat al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en 
l’establiment i la coordinació del Projecte Regional pel Mediterrani de l’Institut 
Forestal Europeu. Del 2004 al 2009 ha treballat a la consultoria Foreco 
Technologies SL, especialitzada en suport a la gestió forestal i la gestió del 
medi natural, on ha desenvolupat diversos projectes a nivell nacional i 
internacional. 

 
Els darrers 3 anys ha estat coordinador a l’Institut Federal Suís de Tecnologia 
d’un dels principals grups de treball del projecte Europeu MOTIVE, finançat 
per la Comissió Europea (FP7) i centrat en el desenvolupament de models i 
estratègies per adaptar la gestió forestal al canvi climàtic.  
 
És autor de diverses publicacions científiques (17 publicacions SCI) i de 
transferència tecnològica en el camp de la gestió forestal/medi natural. �


