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El Govern impulsa la futura llei de governs locals de 
Catalunya, que permetrà racionalitzar l’estructura 
administrativa i eliminar duplicitats  
 

• Afavorirà la transparència en la delimitació de competències entre 
les administracions, la simplificació de l’estructura administrativa 
per evitar duplicitats organitzatives, la sostenibilitat financera i 
l’eficiència en la prestació de serveis 
 

• La reforma del règim local ha esdevingut absolutament necessària 
després de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que 
fixa la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria 
�

• La futura norma és fruit d’un procés participatiu plural i de la 
complicitat amb el món local, les entitats municipalistes, els 
consells comarcals i les diputacions 

 
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia a l’Avantprojecte de llei de 
governs locals de Catalunya, que regularà les bases del règim jurídic dels ens 
locals. La reforma del règim local és una qüestió pendent que ha esdevingut 
absolutament necessària després de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, que reclama una reforma legislativa que desenvolupi la 
competència exclusiva del Govern de la Generalitat en aquesta matèria i 
evitar, així, la imposició de qualsevol altre model no propi. 
 
Aquesta previsió estatutària requereix una reordenació del sistema de govern 
local existent a Catalunya, amb una clara voluntat de reforçar la seva posició 
institucional, i requereix l’adaptació del règim local a Catalunya al nou sistema 
institucional previst a l’Estatut. Així, la norma neix amb la voluntat de regular, 
dins un sistema normatiu integrat, les bases del règim jurídic dels governs 
locals catalans, el seu marc competencial, així com el seu exercici, i les 
relacions que es poden establir entre els diferents nivells de govern local i 
entre aquests i la Generalitat, fixant-ne un marc comú.  
 
La futura llei de governs locals pretén racionalitzar les estructures 
administratives, eliminar duplicitats d’actuació i garantir el principi d’estabilitat 
pressupostària i de sostenibilitat financera, mantenint en tot moment la qualitat 
dels serveis públics i el respecte a l’autonomia local.  
 
Amb l’elaboració de la Llei de governs locals, el Govern de la Generalitat 
pretén definir un nou model i un sistema de relacions entre els diferents nivells 
d’administració que reguli i garanteixi la coordinació entre totes les 
administracions locals coexistents a Catalunya. A banda de racionalitzar 
estructures, eliminar duplicitats i garantir el principi d’estabilitat pressupostària, 
la futura norma també ha de permetre situar la transparència i l’obligació de 
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retre comptes en l’eix de la gestió pública local i incorporar la participació 
ciutadana en tots els àmbits de presa de decisions.  
 
A més, l’aplicació de la norma permetrà millorar en la qualitat dels serveis als 
ciutadans, gràcies a la racionalització de les estructures locals, que també 
tindrà un impacte positiu en el pressupost de la Generalitat amb les mesures 
d’estalvi que això suposa.  
 
L’elaboració de la llei és fruit d’un procés participatiu plural i de la complicitat 
amb el món local, les entitats municipalistes, els consells comarcals i les 
diputacions. 
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El Govern reforça la lluita contra els incendis forestals 
 

• Entre juny i octubre s’estableix un reforç addicional als equips 
d’extinció i prevenció d’incendis 

 
El Govern reforçarà la lluita contra els incendis forestals amb la contractació 
del personal necessari per fer front a la campanya forestal d’enguany. Entre l’1 
de juny i el 31 d’octubre es reforçaran els efectius que treballen en la 
prevenció i l’extinció d’incendis forestals. 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Programa Campanya forestal 2013, que 
té els objectius següents: 

 
- Donar suport a les dotacions dels parcs de bombers i altres unitats 

durant els mesos en els quals s‘intensifica l’activitat. 
 

- Realitzar tasques de vigilància de zones forestals des de punts de 
guaita. 
 

- Donar suport a les tasques de caràcter auxiliar al cos de bombers que 
tenen un efecte tant en la logística operativa com en les comunicacions 
operatives. 
 

- Oferir suport administratiu en la campanya forestal. 
  
En el marc d’aquest programa s’autoritza la contractació dels recursos 
humans necessaris i la redistribució de personal funcionari i interí, fent ús de 
l’assignació provisional de funcions, per cobrir aquelles places de caràcter 
més administratiu.  
 
El Departament d’Interior executa anualment la campanya forestal, amb la 
contractació de personal de reforç, per tal de donar suport a la capacitat 
operativa dels efectius del cos de bombers de la Generalitat de 
Catalunya davant l’augment del risc d’incendi forestal que anualment es 
preveu durant els mesos d’estiu.   
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El Govern adequa el cicle de grau superior d’agència 
de viatges i gestió d’esdeveniments a les necessitats 
del sector  

 
• La titulació s’ha renovat per adaptar-se a la formació professional 

establerta a la LOE i s’ha desenvolupat a partir del catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior d’agència de viatges i gestió d’esdeveniments, amb 
l’objectiu d’adequar-lo a les necessitats actuals del sector. S’ha adaptat a la 
formació professional establerta a la Llei orgànica d’educació (LOE) i s’ha 
desenvolupat a partir del catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, 
que permet la integració de la formació professional dels sistemes educatiu i 
laboral. 
 
El cicle amplia continguts relacionats amb la intermediació de viatges, atès 
que aquesta activitat ha tingut un creixement important en els darrers anys. 
Les agències de viatges han d’afrontar el repte de les noves tecnologies i han 
d’apostar per la qualitat, per poder garantir al client una assessoria 
professional sobre la gran varietat de productes i serveis turístics disponibles. 
El currículum dóna resposta a aquestes necessitats d’especialització i 
aprofundeix en el fet que l’agència ha d’oferir al client seguretat i confiança a 
l’hora d’escollir la millor alternativa.  
 
Pel que fa al sector de la gestió d’esdeveniments, Catalunya ha esdevingut 
una de les principals destinacions de convencions i, a més, experimentarà un 
gran creixement i esdevindrà una de les eines fonamentals de màrqueting de 
les empreses. Als professionals del sector se’ls demana creativitat i 
professionalitat, qualitats que estan desenvolupades en el nou currículum.  
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El Govern demanarà l’ús del català en tots els tràmits 
judicials en els quals la Generalitat sigui part  
 

• L’objectiu és augmentar i normalitzar l’ús del català a 
l’Administració de justícia, on continua sent minoritari 
 

• El 2011 només un 13,1% de les sentències es van emetre en català 
 
El Consell Executiu ha acordat avui que es demani l’ús del català en tots els 
tràmits dels processos judicials davant dels tribunals de Catalunya en els 
quals siguin part la Generalitat o les entitats del seu sector públic. D’aquesta 
manera l’Executiu pretén augmentar i normalitzar l’ús d’aquesta llengua en un 
àmbit on continua sent minoritari. L’any 2011 només es van emetre un 13,1% 
de sentències en català. 
 
L’ús de la llengua catalana a l’Administració de justícía és aïllat i els darrers 
anys ha experimentat un cert retrocés, tot i ser un dret recollit en diversos 
articles de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, reforçat per normatives com la 
Llei orgànica del poder judicial i la Llei de política lingüística i reconegut per la 
Carta europea de llengues regionals i minortiàries, que estableix el compromís 
d’assegurar que, a petició d’una de les parts, els òrgans jurisidiccionals facin 
el procediment en aquestes llengües. 
 
En concret, el darrer Informe de Política Lingüística (2011) constata el 
descens registrat els últims 5 anys en el nombre de sentències judicials 
emeses en català. Així, s’ha passat de les 43.613 sentències que es van 
emetre en català l’any 2005 (un 20,1% del total) a les 34.734 de 2011 (un 
13,1% del total). 
 
Amb la mesura aprovada avui el Govern demanarà que tots els tràmits del 
procés judicial en qualsevol instància siguin realitzats en català, amb l’objectiu 
d’afavorir la normalització de l’ús del català als tribunals del país. Actualment 
els advocats de la Generalitat empren sempre el català en l’exercici de les 
seves funcions.  
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Llum verd a la convocatòria 2013 dels ajuts per al 
desenvolupament de zones dependents de la pesca  
 

• Es destinaran 680.000 euros, cofinançats amb la UE, a la 
revalorització de productes, la diversificació econòmica, la millora 
de la qualitat ambiental i la cooperació nacional i transnacional de 
la zona pesquera de les Terres de l’Ebre 
  

El Govern ha donat llum verd al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) perquè convoqui els ajuts 
corresponents al 2013 per al desenvolupament de zones dependents de la 
pesca de Catalunya dins el Fons Europeu de la Pesca (FEP). Els ajuts, que 
formen part del programa pluriennal 2007-2013, es destinaran a la 
revalorització de productes, la diversificació econòmica, la millora de la qualitat 
ambiental i la cooperació nacional i transnacional. 
 
El Fons Europeu de la Pesca és un mecanisme de suport al desenvolupament 
sostenible i a la millora de la qualitat de vida a les zones de pesca 
subvencionables, que està cofinançat per la Unió Europa i les diferents 
administracions públiques. Per a aquest 2013 la dotació màxima és de 
680.000 euros, cofinançats a parts iguals pel Fons Europeu de Pesca 
(340.000) i el Govern de la Generalitat (340.000). 
 
Els ajuts es convoquen anualment, dins d’un programa per a quatre anys que 
n’estableix les prioritats. Segons fixa el reglament comunitari, la participació a 
les subvencions s’ha de fer a través d’entitats i grups locals que representin 
interlocutors públics i privats procedents de diferents sectors socioeconòmics 
locals amb capacitat administrativa i financera suficient per gestionar l’ajut i 
vetllar perquè les operacions es duguin a terme amb èxit. 
 
Els ajuts d’aquest 2013 els gestionarà el Grup d’Acció Litoral Costa de l’Ebre, 
que comprèn els municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, Amposta, 
Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar, un territori que s’ha 
definit com a zona dependent de la pesca. Les actuacions subvencionables 
tenen a veure amb la revalorització de productes, la diversificació econòmica, 
la millora de la qualitat ambiental i la cooperació nacional i transnacional. 
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El Govern fa balanç de la internacionalització de 
l’economia catalana durant el 2012 

 
• Les vendes d’empreses catalanes a l’exterior van situar-se en 

els 58.283 milions d’euros l’any passat, en què Catalunya va 
vendre més a l’exterior que a la resta de l’Estat 
 

•••• El 2012 va créixer un 6,4% el nombre d’empreses catalanes 
exportadores i un 37% les inversions estrangeres a Catalunya 
�

Les exportacions catalanes van batre el 2012 el seu rècord absolut, situant-se 
en els 58.283 milions d’euros, un 5% més que l’any anterior. Això suposa un 
15,4% més que abans de la crisi i demostra l’aposta ferma de l’empresariat 
català per buscar noves oportunitats de negoci al món. Així ho recull l’informe 
de balanç de la internacionalització de l’economia catalana que el conseller 
d’Empresa i Ocupació ha presentat avui davant del Consell Executiu. Durant 
l’any passat la Generalitat va donar suport al desenvolupament de 5.739 
projectes d’internacionalització empresarial, a través de programes per a la 
iniciació, l’expansió i la consolidació als mercats estrangers. Una part 
important d’aquesta tasca s’ha desenvolupat a través dels 34 Centres de 
Promoció de Negocis d’ACC1Ó, ubicats als principals mercats del món.  
 
Durant el 2012 no només va augmentar el volum de negoci generat, sinó 
també el nombre d’empreses catalanes que van decidir vendre fora del territori 
català. En total, 45.937 companyies, un 6,4% més que el 2011. França i 
Alemanya continuen sent els dos països que reben més vendes d’empreses 
catalanes. La Unió Europea és la principal destinació, però amb la crisi 
europea guanyen pes les vendes extracomunitàries, sobretot en països 
emergents. Gairebé 4 de cada 10 vendes que es fan fora de l’Estat espanyol 
ja són a països que no són de la Unió Europea.  
 
Austràlia, Veneçuela, Algèria, la Xina i el Japó són els mercats que l’any 
passat van despertar més interès de l’empresariat català. Els sectors 
exportadors principals van ser la indústria química, l’automobilística i 
l’alimentària, seguits del sector tèxtil, el metal·lúrgic i el de la maquinària. 
 
Un element que demostra l’elevada cultura exportadora de l’empresariat 
català és el fet que les companyies catalanes venen més al món que no pas a 
l’Estat espanyol. El 2012, el 54,3% de les vendes es van fer a l’exterior, 
mentre que el 45,7% es van fer a la resta de l’Estat. A més, Catalunya és el 
territori més exportador de l’Estat: les vendes a l’exterior van representar el 
26,2% del total espanyol, més del doble que la Comunitat de Madrid (12%) o 
Andalusia (11,3%). 
 
Pel que fa a les perspectives de futur, segons el Clima Exportador del 4rt 
trimestre del 2012 elaborat per l’empresa ACC1Ó, el 84% de les empreses 
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catalanes preveu que augmentarà la seva cartera de comandes o romandrà 
estable en els propers 12 mesos. 
 
D’altra banda, i en el marc de la política d’internacionalització de l’economia 
catalana, les inversions d’empreses estrangeres a Catalunya s’han 
incrementat un 37% l’últim any i se situen en 331,88 milions d’euros. S’han 
materialitzat a través de l’àrea d’inversions de la Generalitat de Catalunya, 
Invest in Catalonia, i han suposat la creació i el manteniment de 4.890 llocs de 
treball. 
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Altres acords del Govern 
 
Requeriment d’incompetència davant l’Estat per vulneració de competències 
en l’àmbit dels certificats de professionalitat 
 
El Consell Executiu ha acordat avui plantejar un requeriment d’incompetència 
davant del Govern espanyol en relació amb diversos articles del Reial decret 
189/2013, de 15 de març, que regula els certificats de professionalitat. 
Aquests documents oficials serveixen per acreditar les competències 
professionals d’una persona, independentment de si s’han obtingut a través de 
l’experiència professional o de la formació. 
 
La normativa espanyola atorga al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
funcions de caire executiu pel que fa a la teleformació dels certificats, sense 
tenir en compte que l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que les 
competències executives en matèria laboral són assumides pel Govern de la 
Generalitat. En concret, el text legal regula qüestions com els requeriments 
per a l’acreditació dels centres que fan teleformació o dels seus tutors-
formadors, i dóna al SEPE funcions executives en aspectes com els següents: 
l’autorització de la plataforma virtual d’aprenentatge; l’acreditació dels centres 
que imparteixen aquesta modalitat, i l’autorització, avaluació, seguiment i 
control de les accions formatives desenvolupades per empreses i centres 
d’iniciativa privada en la modalitat de teleformació.  
 
El requeriment d’incompetència es fonamenta en el fet que, segons recull 
l’article 170 de l’Estatut d’autonomia, la Generalitat ha assumit totes les 
competències de caràcter executiu en matèria laboral, d’acord amb la 
possibilitat que obre la Constitució espanyola a l’article 149.1. 
 
 
Desestimades dues sol·licituds d’indemnització derivades del cessament 
de les corrides de toros a Catalunya 
 
El Govern ha acordat desestimar les reclamacions presentades per dues 
empreses que van sol·licitar compensacions econòmiques derivades de la 
prohibició de les corrides de toros a Catalunya, d’acord amb el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora. L’Executiu entén que no tenen dret a rebre cap 
compensació econòmica perquè la normativa només limita la seva intervenció 
dins del territori de Catalunya i no afecta, en cap cas, el lliure exercici de la 
seva activitat a la resta de l’Estat ni en qualsevol altre país on les corrides 
estiguin autoritzades. Els demandants són una empresa de lloguer de cavalls 
per a espectacles taurins i una empresa de braus de lídia, que intervenien en 
les corrides celebrades a la plaça de toros de la Monumental de Barcelona. 
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Des de l’aprovació de la Llei de protecció dels animals al Parlament de 
Catalunya, el 3 d’agost de 2010, el Govern ha rebut 29 sol·licituds de 
reclamació, 22 de les quals ja s’han desestimat.  
 
 
Treballs d’estabilització de talussos a la C-28 a la Val d’Aran 
 
El Govern ha impulsat l’execució de treballs per estabilitzar diversos talussos 
a la carretera C-28, entre Salardú i Vaquèira, afectats per esllavissades durant 
la temporada d’hivern. L’actuació consisteix en l’execució de murs d’escullera 
formigonada que permetran contenir les terres i evacuar l’aigua acumulada a 
l’interior dels talussos. 
 
En els últims mesos, diversos talussos de la C-28 han patit esllavissades com 
a conseqüència de les intenses nevades i pluges que han caigut de manera 
excepcional. Després de la retirada dels materials arrossegats, que s’ha dut a 
terme segons cada cas, aquesta setmana comencen els treballs per pal·liar 
els efectes de l’erosió per les esllavissades i millorar l’estabilitat dels talussos.  
 
Els treballs tindran una durada d’uns 2 mesos i compten amb un pressupost 
de 550.000 euros. La seva execució comportarà afectacions al trànsit, que 
consistiran en l’ocupació, segons les necessitats, d’un carril de la calçada, de 
manera que es donarà pas alternatiu als vehicles pel carril que quedi lliure.  
 
 
Noves millores del regadiu de Segrià Sud  
 
El Govern fa un nou impuls al reg del Segrià Sud, un reg de suport amb una 
dotació de 2.000 m3/ha/any que permetrà regar 6.486 hectàrees dels 
municipis de Maials, Seròs, Almatret, Llardecans i Torrebesses, a la comarca 
del Segrià. El Consell Executiu ha acordat tirar endavant la tercera fase del 
projecte, que ha demostrat ser una solució a les condicions climàtiques poc 
favorables de la comarca del Segrià, on l’agricultura és el sector més 
important. 
 
El reg de suport del Segrià Sud representa un sistema de regadiu altament 
sostenible i eficient, atès que a partir d’unes dotacions d’aigua molt reduïdes 
per hectàrea s’aconsegueix elevar molt la rendibilitat de la terra sense haver 
de canviar els cultius tradicionals de secà de la zona (bàsicament olivera, 
ametller i vinya). En conseqüència, s’obté una estabilització de la renda de les 
explotacions agràries, la qual cosa representa una important contribució a 
l’equilibri territorial.  
 
L’acord aprovat avui consisteix en la definició tècnica i econòmica de les obres 
de la fase 3B, que corresponen a la infraestructura de regulació i xarxes de 
distribució de l’aigua, que donarà servei a peu de finca a un total de 1.316 
hectàrees dels municipis de Llardecans, Maials i Torrebesses. 
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Declarats bé cultural d’interès nacional dos dibuixos d’Antoni Gaudí a 
l’església de la Colònia Güell  
 
El Govern ha declarat bé cultural d’interès nacional, en la categoria de bé 
moble, dos dibuixos d’Antoni Gaudí: Perspectiva interior de l’església de la 
Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló i Perspectiva exterior de l’església 
de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló. Es tracta de dos treballs 
fets cap a l’any 1908 amb carbonet, aquarel·la i guaix sobre paper. Formen 
part del procés experimental de l’artista per al disseny de l’església de la 
Colònia Güell. Les dues peces tenen un valor important perquè es conserven 
pocs dibuixos originals de Gaudí i, a més, són l’únic testimoni de tot el procés 
de planificació i disseny d’una obra que no va poder ser acabada i que va ser 
declarada Patrimoni de la Humanitat l’any 2005.  
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat delimitar l’entorn de protecció del 
Monestir de Santa Maria de Vallbona, a Vallbona de les Monges (Urgell) i 
incloure la protecció del subsòl del monument, declarat bé cultural d’interès 
nacional en la categoria de monument històric. La definició de l’entorn de 
protecció del monestir és el millor instrument per garantir en les millors 
condicions possibles els seus múltiples valors culturals, paisatgístics i 
ambientals. 


