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El Govern adapta provisionalment la pròrroga 
pressupostària a la nova previsió d’objectiu de dèficit 
de l’1,2% fixat per a les comunitats autònomes  

 
• El Consell Executiu aprova un decret que amplia el volum de 

recursos a disposició dels departaments del 72% al 86% 
 

• S’adapten els criteris d’aplicació de la pròrroga pressupostària 
fins que el Ministeri d’Hisenda no concreti l’objectiu de dèficit 
definitiu per a Catalunya 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el nou decret que modifica les 
limitacions de crèdit previstes al decret de pròrroga pressupostària vigent, per 
adaptar-les a la nova previsió d’objectiu de dèficit de l’1,2% que el Ministeri 
d’Hisenda ha fixat per al conjunt de les comunitats autònomes.  
 
L’Executiu havia elaborat l’actual decret de pròrroga en base a un objectiu de 
dèficit del 0,7%, que era la desviació autoritzada fins ara per als governs 
autonòmics. Atès que el marge per a les comunitats s’ha ampliat en 5 
dècimes, el Govern ha decidit modificar els criteris d’aplicació de la pròrroga 
per fer-la viable fins que el Ministeri d’Hisenda concreti l’objectiu de dèficit 
definitiu que tindrà Catalunya aquest 2013. 
 
La modificació aprovada avui pel Govern afecta la despesa prorrogada dels 
capítols 2 (despeses de béns i serveis), 4 (transferències corrents), 5 (fons de 
contingència), 6 (inversions reals), 7 (transferències de capital) i 8 (variació 
d’actius financers). En aquests capítols, s’amplia del 72% al 86% el volum de 
recursos respecte del pressupost inicial de 2012. 
 
Els capítols 3 i 9, destinats al pagament d’interessos i a l’amortització de 
deute, es mantenen prorrogats en la seva totalitat, mentre que les despeses 
de capítol 1 (personal) s’ajusten a les dotacions pressupostades el 31 de 
desembre del 2012. 
 
El nou decret deroga l’article 8 del text anterior, que limitava els procediments 
d’atorgament de subvencions de la Generalitat i de les entitats del sector 
públic, així com l’article 3.1.B pel qual desapareix la limitació de la disposició 
de crèdit per a inversions dels capítols 6, 7 i 8.  
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El Govern ofereix suport al Parlament de Catalunya en 
la defensa jurídica de la Declaració de sobirania 
 

• El Consell Executiu aprova un acord on deixa clar que la resolució 
suspesa pel TC es va aprovar en exercici de les legítimes 
potestats del Parlament com a representant elegit 
democràticament pel poble de Catalunya 
 

• El Govern constata que la resolució, aprovada amb 85 vots a favor 
i 2 abstencions, és una expressió de la llibertat política que el 
Parlament exerceix en el marc del caràcter democràtic i plural del 
sistema polític i institucional vigent 

 
El Consell Executiu ha analitzat avui la suspensió de la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya acordada el 7 de maig pel 
ple del Tribunal Constitucional, després d’haver admès a tràmit la impugnació 
promoguda pel Govern de l’Estat.  
 
El Govern de la Generalitat considera que la resolució va ser adoptada pel 
Parlament de Catalunya en exercici de les seves legítimes potestats com a 
representant democràticament elegit pel poble de Catalunya i de conformitat 
amb el procediment parlamentari d’impuls de l’acció política i de govern que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament. L’Executiu vol 
deixar clar que la Declaració de sobirania és una expressió de la llibertat 
política que el Parlament exerceix en el marc del caràcter democràtic i plural 
del sistema polític i institucional vigent. 
 
Per tot això el Govern ha acordat oferir el suport i la col·laboració que pugui 
requerir el Parlament de Catalunya en la defensa jurídica de la resolució. 
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El Govern impulsa la millora del subministrament 
d'aigua en municipis de la Ribera d'Ebre i el Priorat 
 

• Les actuacions permetran incrementar la disponibilitat d’aigua 
dels municipis de Benissanet, Miravet, Tivissa, Vinebre i Falset 
davant d’un eventual episodi de contaminació durant els treballs 
de descontaminació de l’embassament de Flix  

 
• Els treballs, que formen part del Pla de Restitució Territorial de 

Flix, beneficiaran prop d’11.000 persones 
 
El Govern de la Generalitat ha impulsat avui la millora del subministrament 
d’aigua en diverses localitats de les comarques de la Ribera d'Ebre i el Priorat, 
que permetrà incrementar la disponibilitat d’aigua a les localitats ubicades 
aigües avall de l’embassament de Flix davant d’un eventual episodi de 
contaminació durant els treballs de descontaminació del pantà. Les 
actuacions, que durà a terme la societat estatal Acuamed, beneficiaran prop 
d’11.000 persones de les poblacions de Benissanet, Miravet, Tivissa, Vinebre i 
Falset. 
 
Els treballs, que formen part del Pla de Restitució Territorial de Flix, es van 
acordar en un conveni que l’Estat i la Generalitat van signar el març de 2010. 
Consisteixen en la construcció de 2 dipòsits i de 3 pous amb una capacitat 
total de 750 m3, així com també més de 16.600 metres de xarxa de 
canonades, juntament amb les connexions elèctriques necessàries per al 
funcionament de les instal·lacions.  
 
En concret, els projectes que es tiraran endavant són els següents: 
 

- Construcció d’una nova captació per a l’abastament de Benissanet i 
Miravet (Ribera d’Ebre). 

 
- Construcció de captació i d’un nou dipòsit regulador de 350 m3 i les 

conduccions associades per a l’abastament de Tivissa (Ribera d’Ebre). 
 

- Construcció d’una nova captació a la zona de sant Miquel per a 
l’abastament de Vinebre (Ribera d’Ebre). 

 
- Millora de les conduccions d’abastament en alta de Falset (Priorat). 

 
Els treballs són imprescindibles per garantir amb urgència la qualitat del recurs 
per a l’abastament a les poblacions ubicades aigües avall de l’embassament 
de Flix. L’acord aprovat avui pel Govern, que comporta la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació dels béns i els drets afectats, permetrà 
començar la recerca de terrenys per iniciar les obres.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern declara extingit el permís d’investigació d’hidrocarburs ‘Ripoll’ 
 
El Govern ha acordat avui declarar extingit el permís d’investigació 
d’hidrocarburs ‘Ripoll’, concedit a l’empresa Teredo Oils Limited. La decisió es 
fonamenta en l’incompliment per part del titular del permís de les condicions 
establertes en l’autorització i en la desestimació de les al·legacions que ha 
presentat l’empresa durant el tràmit, iniciat el mes de març. D’aquesta 
manera, es deixa sense efecte l’autorització atorgada l’octubre passat. 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació va iniciar el procés d’extinció del 
permís en constatar que Teredo Oils Limited no havia presentat el pla de 
labors corresponent al primer any d’activitat dins del termini establert, 
document preceptiu que ha de ser autoritzat per la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial. A més, les al·legacions de l’empresa no han 
demostrat la falta de responsabilitat en l’incompliment. El permís ‘Ripoll’ 
autoritzava l’empresa Teredo Oils Limited a investigar l’existència 
d’hidrocarburs en el subsòl d’una zona de 51.200 hectàrees de les comarques 
de la Garrotxa, Osona i el Ripollès. 
 
 
El Govern acorda mantenir la data final del desplegament de la Llei 
d’educació de Catalunya 
 
El Govern ha acordat avui mantenir la data final del desplegament de la Llei 
d’educació de Catalunya (LEC), que preveia un termini màxim de 8 anys, fins 
al 16 de juliol de 2017. En el mateix acord ha aprovat un calendari continu en 
substitució de les dues fases previstes en l’acord de 3 de novembre de 2009. 
 


