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El Govern blindarà per llei el model català d’estat del 
benestar 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de 
l'Avantprojecte de llei marc de la protecció social de Catalunya 
 

• El Govern s’ha proposat anar construint estructures d’estat al llarg 
d’aquesta legislatura, una de les quals és el model català d’estat 
del benestar 

 
El Govern de la Generalitat ha iniciat la tramitació de la llei marc de la 
protecció social de Catalunya amb l’objectiu de blindar el model català d’estat 
del benestar. Amb la futura norma, inèdita en democràcia, el Govern prioritza 
el manteniment de la cohesió social del país, un pilar especialment important 
en l’actual context de crisi econòmica.  
 
El Govern s’ha marcat el propòsit d’anar construint estructures d’estat al llarg 
d’aquesta legislatura, una de les quals és el model català d’estat del benestar. 
La futura llei marc de la protecció social de Catalunya promourà una política 
d'inclusió estratègica, integral i avançada que contribuirà a fer front i donar 
resposta a les noves problemàtiques socials sorgides en el context de crisi 
econòmica actual i que afecten una part substancial de la ciutadania. 
D'aquesta manera el Govern vol donar resposta als canvis econòmics i socials 
que s'han posat de manifest en els darrers anys i impulsar una política 
d'inclusió social per atendre les noves problemàtiques socials. 
 
L'estat del benestar està format pel sistema de seguretat social, el sistema de 
salut, el d'educació, el sistema de serveis socials, les polítiques per a 
l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. Es tracta 
d'un dels motors econòmics generadors de riquesa i d’equilibri territorial. 
Aquesta nova llei vetllarà per la sostenibilitat present i futura de les polítiques 
socials i incorporarà els principis bàsics següents: 
 

- Solidaritat.  
 

- Cohesió social. 
 

- Responsabilitat personal. 
 

- Universalitat. 
 

- Col·laboració público-privada i coresponsabilitat. 
 

- Iniciativa social. 
 

- Equitat territorial. 
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- Eficàcia, eficiència i subsidiarietat. 

 
Paral·lelament, la nova llei suposarà una actualització de la normativa vigent i 
garantirà l'equilibri necessari entre la qualitat i la sostenibilitat del sistema, 
seguint els preceptes de la Comissió Europea, que recomana millorar les 
estratègies d'inclusió activa, fer un ús eficient i eficaç dels pressupostos 
socials, així com simplificar els sistemes de prestació i la seva administració 
per assegurar que les persones més necessitades rebin el suport adequat.  
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El Govern crea un grup de treball interdepartamental 
de seguiment del procés d’integració de la formació 
professional 
 

• Farà el seguiment, l’avaluació i la coordinació de les accions per 
desenvolupar el nou model d’orientació, capacitació i formació 
professional, més flexible i adaptat a les necessitats del mercat 

 
El Govern ha aprovat avui la creació d’un grup de treball interdepartmental 
amb l’objectiu de fer el seguiment del procés d’integració de la formació 
professional, que l’Executiu va impulsar la legislatura passada per adaptar el 
model formatiu a l’entorn laboral actual i donar resposta a les exigències del 
mercat. Es tracta d’un nou model d’orientació, capacitació i formació 
professional més flexible, centrat en l’ocupabilitat de les persones i en el 
desenvolupament de competències al llarg de totes les etapes de la vida. 
 
La formació professional abasta el conjunt d’ensenyaments i aprenentatges 
destinats a la inserció, reinserció i actualització laboral. Està integrat per dos 
subsistemes: la formació professional inicial i la formació professional per a 
l’ocupació, destinada tant als treballadors en actiu com a les persones 
aturades. Durant la darrera legislatura el Govern va posar les bases per posar 
en marxa un nou model d’orientació, capacitació i formació professional, que 
ha de prendre com a referent permanent les necessitats reals de les empreses 
i del mercat de treball.  
 
En aquest procés, el Govern considera prioritari fer el seguiment, avaluació i 
coordinació de les accions que s’efectuïn en aquesta matèria. És per això que 
avui el Consell Executiu ha acordat crear un grup de treball 
interdepartamental, de caràcter temporal, que estarà integrat per la consellera 
d’Ensenyament, el conseller d’Empresa i Ocupació, el secretari de Govern i el 
president del Consell Català de la Formació Professional. Les seves funcions 
seran: 
 

- Fer un seguiment de la confecció del III Pla de Formació Professional, 
que es basa en els eixos estratègics següents: l’adaptació de l’oferta 
formativa al mercat laboral, l’impuls dels centres integrats i el 
desenvolupament d’un mecanisme d’acreditació de competències i d’un 
sistema integrat d’informació i orientació professional 
 

- Coordinar el seguiment del procés d’organització de l’oferta de títols i 
certificats de professionalitat, estructurats en mòduls, així com les 
accions de formació continuada, prenent com a referència el Catàleg de 
Qualificacions Professionals vigent a Catalunya. 
 

- Posar en marxa un sistema de reconeixement, certificació i acreditació 
de les competències professionals adquirides per qualsevol via 
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d’aprenentatge (formal, informal i no formal) i accessible a tota la 
població. 
 

- Fixar els criteris bàsics d’un sistema d’informació i orientació 
professional adreçat a tota la ciutadania, coherent i coordinat amb els 
diversos serveis que presten administracions i entitats. 
 

- Crear centres integrats de diferents sectors i territoris que ofereixin els 
espais d’aprenentatge per a la formació en qualsevol dels subsistemes, 
obert a tota la població i distribuïts pel territori de forma equilibrada, 
utilitzant mètodes d’aprenentatge innovadors, i transferible a la resta del 
sistema. 

 
- Analitzar les diferents fonts de finançament existents i proposar-ne una 

reforma per aconseguir una aplicació més eficient i equitativa que 
permeti assolir els resultats esperats.  
 

- Establir mecanismes de participació amb les empreses per compaginar, 
mitjançant el sistema dual, els aprenentatges formals a l’aula, amb els 
aprenentatges pràctics al lloc de treball, per adquirir les competències 
professionals.  
 

- Fixar els criteris bàsics de la participació i la implicació dels agents 
socials i econòmics en l’àmbit específic de la formació professional. 
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El Govern planteja un requeriment d’incompetència a 
l’Estat per vulnerar les competències en la concessió 
d’ajuts per adquirir vehicles comercials no 
contaminants 
 

• El Reial decret espanyol que regula la concessió dels ajuts reserva 
a l’Estat la gestió centralitzada dels ajuts, sense respectar les 
competències compartides de la Generalitat en matèria de medi 
ambient 

 
El Consell Executiu ha acordat plantejar un requeriment d’incompetència 
davant del Govern espanyol en relació amb diversos articles del Reial decret 
que regula la concessió directa d’ajuts per a vehicles comercials que 
compleixin els nous estàndards d’eficiència energètica i contaminació. El Reial 
decret espanyol preveu la gestió centralitzada del Ministeri d’Agricultura 
Alimentació i Medi Ambient sense tenir en compte les competències 
assumides pel Govern de la Generalitat. 
 
Es tracta del Reial decret 89/2013, de 8 de febrer, pel qual es regula la 
concessió directa d’ajuts del Pla d’Impuls al Medi Ambient “PIMA Aire” per a la 
substitució de vehicles comercials d’almenys 7 anys d’antiguitat per vehicles 
que compleixin els nous estàndards d’eficiència energètica i contaminació. 
 
El Consell Executiu ha decidit presentar un recurs d’incompetència contra 
aquest Reial decret, ja que preveu que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient gestionarà de forma centralitzada la concessió directa dels ajuts 
als beneficiaris sense respectar que, tal com estableix l’article 144.1 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha assumit la 
competència compartida en matèria de medi ambient, que inclou el 
desenvolupament normatiu i l’execució, així com la competència per establir 
normes addicionals de protecció. El Govern entén que, en ignorar el caràcter 
compartit de la competència, la regulació establerta al Reial decret llei 
espanyol excedeix la competència estatal sobre legislació bàsica i envaeix la 
competència autonòmica. 
 
Els ajuts regulats pel Reial decret pretenen reduir la contaminació atmosfèrica 
i contribuir a complir els compromisos establerts a la normativa comunitària 
sobre qualitat de l’aire dins el marc dels objectius fixats per a la Unió Europea 
per a l’horitzó 2020. 
 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

7

El Govern aprova el decret que regula els Premis 
Nacionals de Cultura 
 

• El text unifica diverses categories de premis i estableix la 
convocatòria dels guardons perquè s’hi puguin presentar 
candidatures 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula els Premis Nacionals de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, que s’atorguen a persones, entitats o 
institucions en reconeixement a la seva contribució singular a la cultura 
catalana i al seu enaltiment, amb una valoració especial de l’excel·lència, la 
innovació, la trajectòria i la projecció. 
 
Els Premis Nacionals de Cultura, creats l’any 1932, van ser instituïts pel 
Govern l’any 1982 i són continuadors dels que la Generalitat va atorgar entre 
1932 i 1938. L’any 1995 s’inicia l’era moderna dels guardons amb el nou 
concepte i endreçant-se les diferents disciplines. Ara el Govern ha considerat 
convenient regular els premis d’una manera més integral i en un únic 
reglament. 
 
Com a novetats més destacables, s’unifiquen les diverses categories en una 
sola nominació de Premi Nacional de Cultura i s’estableix una convocatòria 
pública dels premis per permetre que s’hi presentin candidatures. Es pretén 
evitar el creixement il·limitat de categories posant èmfasi en l’oportunitat 
d’aquelles que excel·leixin en la seva qualitat. 
 
Tal com estableix el decret, els premis valoren la contribució dels guardonats 
durant l’any anterior, amb especial atenció a les obres que emprin el català o 
l’occità, aranès a l’Aran, com a llengua d’expressió, quan escaigui, per la 
naturalesa artística o creativa. S’atorgaran un màxim de deu premis 
anualment. A més, una mateixa persona, entitat o institució només podrà 
rebre un Premi Nacional de Cultura al llarg de la seva trajectòria artística o 
cultural. 
 
Amb els Premis Nacionals de Cultura, el Govern vol reconèixer la vàlua i la 
transcendència que la cultura té per a la societat catalana, contribuir a donar-li 
el màxim relleu i distingir públicament les persones o entitats que hagin 
excel·lit en la seva obra i trajectòria. 
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El Govern desestima cinc sol·licituds d’indemnització 
derivades del cessament de les ‘corrides’ de toros a 
Catalunya 
 

• L’Executiu entén que els professionals poden exercir la seva 
activitat a Catalunya en altres sectors o bé en l’àmbit taurí fora del 
territori català 

 
El Govern ha acordat desestimar cinc reclamacions presentades per diverses 
empreses i particulars que van sol·licitar compensacions econòmiques 
derivades de la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. L’Executiu ha 
pres aquesta decisió després de rebre el dictamen favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora. 
 
A judici de l’Administració, aquests professionals que intervenien en les 
corrides celebrades a la plaça de toros de la Monumental de Barcelona no 
tenen dret a rebre cap compensació econòmica. El motiu principal és que la 
nova normativa només limita la intervenció d’aquests professionals dins el 
territori de Catalunya i no afecta, en cap cas, el lliure exercici de la seva 
activitat, tant a la resta de l’Estat, com en qualsevol altre país on les corrides 
estiguin autoritzades. L’Executiu també considera que res els impedeix 
desenvolupar la seva activitat a Catalunya en sectors diferents al taurí. Els 
demandants són una empresa de transport de bestiar, un equip mèdic, una 
agència de comunicació i publicitat i dues empreses ramaderes de braus de 
lídia.  
 
El 3 d’agost del 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar prohibir les 
corrides de toros, a través de la modificació de la Llei de protecció dels 
animals. La nova normativa, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2012, 
instava el Govern a determinar l’import de la compensació econòmica que 
havien de rebre els titulars de drets subjectius afectats per la prohibició, 
encàrrec que va assumir el Departament d’Economia i Coneixement.  
 
Es van rebre 29 sol·licituds de reclamació de responsabilitat patrimonial. El 
desembre de 2012, el Govern ja va acordar desestimar la reclamació 
presentada per dotze toreros. La resta de compensacions demanades estan 
seguint la tramitació que estableix la llei. 
 
 
�

 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9

Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova les tarifes públiques dels serveis del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció per al 2013 
 
El Govern ha aprovat avui les directrius i tarifes màximes aplicables als 
encàrrecs de béns i serveis que els diferents àmbits del sector públic facin al 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa del Departament de 
Justícia dedicada a promoure la reinserció de les persones privades de 
llibertat mitjançant la formació en oficis i el treball productiu. La nova tarifació 
per al 2013 dels productes que ofereix el CIRE respon, d’una banda, a 
l’ampliació d’alguns dels serveis en àmbits com el sector tèxtil o de mobiliari 
de fusteria i, de l’altra, a la seva adequació a la realitat del mercat. Amb tot, la 
majoria de productes mantenen les tarifes vigents durant l’any anterior. 
 
El CIRE s’encarrega de formar i donar ocupació als interns en sectors com la 
confecció tèxtil industrial, la impremta, la fusteria, la serralleria o la neteja 
forestal per a la prevenció d’incendis, entre d’altres, amb l’objectiu 
d’aconseguir la seva reinserció sociolaboral.  
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament d’Almenar 
 
El Consell Executiu ha aprovat atorgar a l’Ajuntament d’Almenar la concessió 
definitiva per a l’emissora de ràdio municipal. La concessió es produeix 
després que l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per 
part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, un cop complerts els 
tràmits administratius i tècnics i superada la inspecció preceptiva. 
L’Ajuntament d’Almenar disposava de la concessió provisional de ràdio 
municipal des de l’any 1992. 
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional un bàcul episcopal del 
segle XIII 
 
El Govern ha declarat avui bé cultural d’interès nacional (BCIN) un bàcul 
episcopal del segle XIII. Es tracta d’un objecte elaborat per un orfebre anònim, 
que es troba en una col·lecció privada de Barcelona i que podria provenir del 
monestir de San Millán de la Cogolla, a prop de Silos. El bàcul és el bastó que 
porten els bisbes, abats i algunes abadesses a les cerimònies litúrgiques com 
a símbol d’autoritat. Es podria tractar d’un bàcul abacial del monestir de San 
Millán de la Cogolla, prop de Silos, on amb molta probabilitat es van fabricar 
dos bàculs similars a aquest: l’anomenat bàcul de Sant Teotoni del monestir 
de la Santa Creu de Coïmbra, a Portugal, i l’anomenat bàcul de l’abat Juan, de 
l’any 1198, custodiat al mateix monestir de Silos. La similitud d’abraçadora i 
cap de drac amb aquest últim fan pensar que les va elaborar el mateix orfebre. 
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L’obra té una gran rellevància per la seva singularitat, ja que probablement és 
una de les poques peces que es conserven atribuïdes al Taller de Silos. Tant 
per la seva antiguitat com pel seu mèrit artístic és una peça de valor notable, 
digna de ser conservada i estudiada. 
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
Departament d’Economia i Coneixement 
 
Rosa Núria Aleixandre i Cerarols, presidenta del Consell Social de la 
Universitat de Girona 

 
Nascuda a Barcelona l’any 1949. 

 
Llicenciada en Farmàcia, especialista en anàlisis clíniques, per la 
Universitat de Barcelona (UB) i doctora en Bioquímica i Biologia Molecular 
per la Universitat de Girona (UdG).  

 
Ha dirigit i participat en diferents projectes d’investigació i ha desenvolupat 
una intensa activitat en l’àmbit de la transferència de tecnologia amb 
empreses i/o administracions. També té experiència docent a la 
Universitat de Girona, on ha format part, entre d’altres, del Consell de 
tutors per als programes de doctorat de ciències. 

 
Membre fundadora de l’Associació Catalana de Bioanàlisis Clíniques, 
cofundadora del Grup de Recerca Oncològica de Girona, membre de 
l’Agrupació Catalana de Ciències Mèdiques de Girona i acadèmica 
corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 

 
En el vessant institucional, ha estat senadora entre els anys 2004 i 2011. 

 
Actualment dirigeix el Servei del Laboratori Clínic ICS-Girona. 
 
 


