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El Govern de la Generalitat reforçarà la coordinació 
entre tots els agents de la distribució solidària 
d’aliments  
 

• En els propers dies es reunirà la Taula per a la Distribució 
Solidària d’Aliments per tancar les accions de la campanya de 
l’estiu    

El Govern de la Generalitat reforçarà la coordinació de la distribució solidària 
d’aliments per avançar en la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió 
social. L’Executiu ha anunciat que ens els propers dies es reunirà la Taula per 
a la Distribució Solidària d’Aliments per avançar en aquesta estratègia i 
abordar millores en la distribució d’aliments.  
 
La Taula de Distribució Solidària d’Aliments es va crear el juliol del 2012 i està 
impulsada pels departaments de Benestar Social i Família, Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Empresa i Ocupació, a través 
de l’Agència Catalana del Consum. Hi formen part les entitats productores 
d’aliments (Unió de Pagesos i la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya), les organitzacions empresarials distribuïdores d’aliments (PIMEC i 
el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya) i les entitats 
del tercer sector distribuïdores d’aliments (les fundacions dels bancs 
d’aliments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, Creu Roja i Càritas 
Catalunya). També en són membres: la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, 
la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, 
l’Agència de Seguretat Alimentària i l’Agència Catalana de Residus.  
 
L’objectiu d’aquesta propera reunió és donar un nou impuls i reforçar la 
coordinació entre els serveis socials i les entitats, la logística de la distribució i 
la sensibilització ciutadana, així com ultimar les accions específiques que 
s’han de dur a terme aquesta campanya d’estiu.   
 
En la trobada també es treballarà en la millora dels mecanismes de captació 
de recursos alimentaris, tant a nivell quantitatiu com d’adequació a les 
necessitats nutricionals dels usuaris potencials, i en la canalització de les 
propostes d’actuació relacionades amb el fons de la Unió Europea destinades 
a aquest àmbit.  
 

La lluita contra la pobresa, una prioritat del Govern   
 
El Govern impulsa actuacions en la lluita contra la pobresa seguint les 
mesures i els objectius marcats en l’Acord per a la transició nacional i per 
garantir l’estabilitat parlamentària, el document de bases de l’Acord estratègic 
2013-2016 per a l’impuls de la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social; i el 
Pla de Govern 2013-2016. En la línia de garantir i enfortir la cohesió social i 
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els serveis públics, l’Executiu constata la necessitat de prioritzar els recursos i 
els esforços en aquest àmbit davant l’actual context socioeconòmic que es 
caracteritza per un augment de la taxa de risc de pobresa (19,1% el 2011), 
especialment entre els menors de 16 anys (26,4%) i les dones (20,3%).  
 

Davant d’aquesta realitat, la Generalitat de Catalunya ha establert tres línies 
d’acció principals en la lluita contra la pobresa: 

1. Cooperació i col·laboració amb els ajuntaments, consells comarcals i 
altres entitats supramunicipals. 

 

2. Suport a entitats per a impulsar programes de lluita contra la pobresa, 
especialment en matèria d’infància i adolescència. 

 

3. Ajudes directes a les persones. 
 

Per tal d’executar de forma transversal i amb el màxim grau d’eficiència 
aquestes actuacions, el Govern ha establert en els darrers temps fins a quatre 
instruments de coordinació: 
 

• Grup de treball de lluita contra la pobresa constituït l’any 2011 pel 
Departament de Benestar Social i Família amb entitats del tercer sector 
social, entitats municipalistes, col·legis professionals i altres 
departaments del Govern. L’objectiu és fer seguiment de les mesures 
de lluita contra la pobresa que promou la Generalitat, de forma 
interdepartamental.  

 

• Taula per a la Distribució Solidària d’Aliments constituïda l’any 2012 
i integrada per diversos departaments de la Generalitat, entitats 
productores d’aliments, organitzacions empresarials distribuïdores, 
entitats del tercer sector social distribuïdores, entitats municipalistes, 
l’Agència Catalana de Residus i l’Agència de Seguretat Alimentària. 

 

• Projecte de supermercats solidaris. Conveni de col·laboració entre el 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació a Catalunya, les 
organitzacions socials més representatives en captació i distribució 
d’aliments i diversos departaments del Govern. 

 

• Protocol entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de 
Benestar Social i Família per a la detecció i seguiment de situacions 
d’alimentació insuficient d’infants i adolescents.  
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La Generalitat adjudica el lot de 13 edificis per 172 
milions d’euros a l’empresa AXA Real Estate  
 

• El govern ha aprovat la venda dels primers 11 immobles del lot, i 
en els propers quinze dies formalitzarà l’adjudicació dels dos 
últims al mateix comprador 

• El preu d’adjudicació s’ha incrementat en 9.382.600 respecte al 
preu de sortida  

• El contracte de compra-venda es firmarà a finals d’aquest mes de 
juny 

• La Generalitat haurà venut 17 immobles per un total de 266 milions 
d’euros des del 2012 

La Generalitat ha adjudicat el lot de 13 edificis que va posar a la venda el 
passat 26 de març a l’empresa AXA Real Estate per un import total de 
172.000.000 euros, 9.382.600 euros més que el preu mínim fixat per 
l’Administració catalana. D’acord amb els contractes d’arrendament, la 
Generalitat de Catalunya continuarà ocupant aquests espais, en qualitat 
d’arrendatària, per un període màxim de vint anys i per una renda anual de 
16.261.740 euros, tal com estava previst inicialment.  
 
Com que els terminis per efectuar els treballs tècnics (due diligence) han estat 
molt ajustats, d’acord entre les dues parts, la venda de dos dels edificis del lot 
es formalitzarà en els propers quinze dies. Així, el Govern ha aprovat avui la 
venda i posterior arrendament d’onze immobles, per un preu de 148.691.195 
euros i un lloguer anual de 14.691.195 euros anuals.  
 
Aquesta operació d’alienació directa i posterior arrendament s’emmarca dins 
el programa de privatitzacions que el Govern va dissenyar per aconseguir 
reduir dèficit públic i també endeutament. De fet, els ingressos obtinguts amb 
aquesta operació permetran cancel·lar els censos emfitèutics que graven els 
immobles per un valor de 45 milions d’euros. La voluntat de la Generalitat 
sempre ha estat fer transaccions en valors de mercat, respectant els recursos 
públics.  
 
El passat mes de març l’administració va agrupar en un sol lot els 13 edificis 
ocupats que tenia a la venda i en va millorar les condicions, per fer l’oferta 
més atractiva de cara als compradors. Des de la seva publicació al DOGC, la 
Direcció General del Patrimoni va rebre diverses ofertes de diferents inversors 
pel lot dels 13 edificis. Finalment, s’ha arribat a un acord amb l’empresa AXA 
Real Estate per a l’alienació dels immobles per un import de compra de 172 
milions d’euros i una renda anual de 16,2 milions d’euros. AXA Real Estate ha 
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complert amb els terminis de presentació dels avals per valor del 25% de la 
transacció. El contracte de compra-venda es farà efectiu a finals d’aquest mes 
de juny. Per part d’AXA Real Estate, l’operació s’ha portat a terme amb Jones 
Lang Lasalle, com a assessor immobiliari, i Herbert Smith Freehills Spain LLP 
i Gleeds Iberica SA com a assessors legals i tècnics, respectivament. 
 
17 immobles per 266 milions d’euros  
Aquesta no és la primera operació d’aquestes característiques que du a terme 
el Govern català. La primera venda va ser el 27 de març del 2012, quan 
l’empresa Bancalé Servicios Integrales es va adjudicar la seu del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, situada  al número 2-6 de l’avinguda Josep 
Tarradellas de Barcelona, per un import de 52 milions d’euros. La segona 
operació es va autoritzar el 22 de maig de 2012, amb la venda del número 221 
del carrer Muntaner de Barcelona a Mutual Mèdica de Catalunya i Balears per 
un total de 2,5 milions d’euros.  
 
La tercera va tenir lloc el 19 de juny de l’any passat, quan la Generalitat va 
aprovar la venda de l’edifici del carrer Doctor Roux 80-86, per 14,5 milions 
d’euros a Vidacaixa. La quarta es va dur a terme el 5 de febrer de 2013, quan 
el Govern va aprovar l’adjudicació de l’edifici del carrer Fontanella 6-8 a la 
societat mercantil Ziscal Inversiones 2012, per un import de 25 milions 
d’euros.  
 
En total, amb aquestes operacions s’han ingressat 94 milions d’euros, uns 
ingressos atípics necessaris per reequilibrar les finances públiques. Un cop 
formalitzada l’adjudicació del lot de 13 edificis, la Generalitat haurà venut 17 
immobles per un total de 266 milions d’euros des del 2012. 
 
Venda directa de la Casa Burés 
D’altra banda, el Govern ha iniciat un procés de venda directa de Casa Burés i 
l’edifici del Memorial Democràtic a Barcelona (Via Laietana 69), després 
d’haver declarat deserta la subhasta pública en primera i segona subhasta. 
Per tant, actualment s’està negociant amb diversos inversors interessats la 
venda d’aquests immobles a un preu mínim un 20% inferior al preu de la 1a 
subhasta.  
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Relació dels 13 immobles adjudicats 

Via Núm.  Preu de venda 
inicial 

Preu de venda 
final 

Renda anual (IVA 
exclòs) 

Aragó 244-248 15.899.490 � 16.816.849 � 1.589.949 � 

Aragó 330-332 14.566.710 � 15.407.171 � 1.456.671 � 

Via Augusta 202-226 40.374.140 � 42.703.623 � 4.037.414 � 

Gran Via  612-614 20.670.710 � 21.863.356 � 2.067.071 � 

Via Laietana 58-60 16.274.060 � 17.213.031 � 1.627.406 � 

Plaça Pere 
Coromines  1 

2.938.090 � 3.107.610 � 293.809 � 

Puig i Xoriguer 11-13 2.708.230 � 2.864.488 � 270.823 � 

Carrera 12-22 13.437.750 � 14.213.073 � 1.343.775 � 

Doctor Joaquim 
Pou 8 1.711.050 � 1.809.773 � 171.105 � 

Pau Claris  158-160 12.909.780 � 13.654.641 � 1.290.978 � 

Portal de Santa 
Madrona 6-8 

6.478.060 � 6.851.827 � 647.806 � 

Roger de Flor 62-68 7.178.730 � 7.592.924 � 717.873 � 

Paral·lel 71-73 7.470.600 � 7.901.634 � 747.060 � 

Total:  162.617.400 � 172.000.000 � 16.261.740 � 

�
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El Govern reforça les àrees d’autogovern, processos 
electorals i consultes populars amb la reestructuració 
del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals  
 

• La nova reestructuració ordena i racionalitza el Departament per 
assolir amb la màxima eficiència els objectius del Pla de Govern i 
adaptar les seves funcions a la nova realitat política que viu el país 

 

El Govern ha aprovat avui el Projecte de decret de reestructuració del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals amb l’objectiu  
d’ordenar i racionalitzar les unitats departamentals de manera que es disposi 
de l’estructura adequada per assolir amb la màxima eficiència els objectius del 
Pla de Govern, entre els quals hi ha els relatius a l’autogovern, els processos 
electorals i les consultes populars.   
 
En aquest sentit, l’Àrea de Processos Electorals passa a denominar-se Àrea 
de Processos Electorals i Consultes Populars, i inclou entre les seves funcions 
la de gestionar les consultes populars que puguin o hagin de dur-se a terme 
en l’àmbit de la Generalitat.  Es tracta d’una unitat que adapta les seves 
funcions a la nova realitat política que viu el país. 
 
D’altra banda, l’Oficina Tècnica de Suport en Matèria de Traspassos i 
Cooperació passa a anomenar-se Oficina per al Desenvolupament de 
l’Autogovern, amb les mateixes funcions, tot i que emfatitzant les relatives als 
valors democràtics i a l’evolució de l’estatus polític de Catalunya. S’ha entès 
necessari comptar amb un òrgan específic i especialitzat que doni suport i 
canalitzi les aportacions del Departament al tercer eix del Pla de Govern 2013-
2016, relatiu al procés de transició nacional i l’exercici del dret a decidir.  
 
Es crea l’Oficina de Processos i Administració Electrònica, en substitució de 
l’anterior direcció general,  de la qual depenen dues àrees funcionals: l'Àrea 
de Qualitat i Millora de Processos i l'Àrea de suport al Desenvolupament de 
l’Administració Electrònica. 
 
Pel que fa l’àmbit de la funció pública, les àrees essencialment es mantenen, 
però es modulen les seves competències, alhora que es fa més èmfasi a 
avançar en el procés de simplificació, i evitar duplicitats dels ens i òrgans 
administratius i del sector públic. 
 
En l’àmbit de les relacions institucionals i amb el Parlament, es fusionen les 
dues subdireccions generals existents i la nova unitat adopta el nom de 
Subdirecció General de Relacions Institucionals i Foment de la Qualitat 
Democràtica. Des de la nova Subdirecció es desenvoluparan tant les relacions 
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entre institucions, com la difusió, la promoció i la innovació en els àmbits dels 
valors democràtics i la millora de la governança. 
 
Finalment, la Subdirecció General de Memòria i Pau passa a anomenar-se 
Memòria, Pau i Drets humans, que és la nomenclatura més adequada. 
 
El decret de reestructuració suposa un estalvi de 111.549,76 euros anuals. 
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El Govern aprova el règim de millores de la prestació 
econòmica d'incapacitat temporal del personal 
funcionari al servei de l'Administració de justícia a 
Catalunya 
 

• Amb aquesta regulació s’equiparen les condicions del personal de 
l’Administració de justícia destinats a Catalunya, en situació 
d’incapacitat temporal, a la resta de personal de la Generalitat 

 

• Els funcionaris percebran el 100% de les retribucions en els 
supòsits d’embaràs, violència de gènere, hospitalització o 
intervenció quirúrgica  

 
El Govern ha aprovat avui el Decret llei sobre el règim de millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal (IT) del personal funcionari al 
servei de l’Administració de justícia a Catalunya, per tal d’equiparar les 
condicions d’aquests treballadors a la resta del personal de la Generalitat, 
d’acord amb el Decret llei de 19 de març. 
 
A partir del proper 29 de juny, el personal funcionari de l’Administració de 
justícia en situació d’incapacitat temporal derivada d’un embaràs, de violència 
de gènere, d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica, veurà complementada 
la seva prestació econòmica des del primer dia de la situació d’IT, fins al 100% 
de les retribucions, tant bàsiques com complementàries, prenent com a 
referència les que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 
 
Els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran al 100% de la 
prestació econòmica sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels 
tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de 
salut. I, en els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica, amb 
independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i 
sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les 
derivades de processos oncològics també es complementaran fins a percebre 
el 100% de la prestació. 
 
El decret llei estableix que en tots els casos d’incapacitat temporal, a partir del 
dia cent vuitanta-u i fins al vint-i-quatrè mes de la situació d’IT, el subsidi que 
el personal funcionari rep a càrrec de la Mutualitat General Judicial es 
complementarà, sense que en cap cas es pugui superar el 100% de les 
retribucions tant bàsiques com complementàries, com de la prestació per fill a 
càrrec, si escau. 
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Aquesta equiparació és necessària com a conseqüència de les darreres 
modificacions que va introduir el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, que va alterar substancialment el règim de la prestació 
econòmica en situacions d’incapacitat temporal.   
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El Govern adapta el cicle de grau superior de 
construccions metàl·liques a les necessitats del sector 
 

• Aquesta titulació s’ha renovat per adequar-la a la formació 
professional establerta a la LOE 

 

• El títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de construccions metàl·liques, amb l’objectiu 
d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha 
adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei  orgànica  
d’educació) i també se n’han ampliat els continguts. Aquest títol està 
desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de 
Catalunya que permet la integració de la formació professional dels sistemes 
educatiu i laboral. 
 
Amb aquesta adaptació, el currículum dóna resposta a les necessitats 
educatives del sector cap a una major integració dels sistemes de gestió 
relacionats amb la qualitat, la prevenció de riscos laborals i la protecció 
ambiental. Alhora, es busca assolir un alt grau de competitivitat en un sector 
molt globalitzat. 
 
El currículum del cicle formatiu de grau superior de construccions metàl·liques 
defineix la competència a desenvolupar en el nou cicle i que consisteix, entre 
d’altres, a: dissenyar productes de caldereria, estructures metàl·liques i 
instal·lacions de canonada industrial; planificar, programar i controlar la seva 
producció; així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals 
i de protecció ambiental. 
 
El nou cicle amplia continguts en relació amb els aspectes relacionats amb 
l’ús de màquines de tall per plasma, per làser o per aigua, amb la incorporació 
del control numèric (CNC). També incorpora el desenvolupament d’aplicacions 
informàtiques, la programació de PLC i robots, i el control de sistemes 
automàtics de tecnologies pneumàtiques, hidràuliques, elèctriques o les seves 
combinacions.  
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El Govern aprova el primer decret que regula el 
procediment per presentar candidatures a la llista del 
Patrimoni Mundial de la Unesco 

• El decret obre la possibilitat que siguin els mateixos ciutadans 
o persones jurídiques les que puguin iniciar el tràmit de 
presentació de candidatures 
 

• El decret pretén adequar des del primer moment les sol·licituds 
als requisits que marca la Unesco de manera que es clarifiqui el 
procés que les entitats seguien fins ara 

 

El Govern ha aprovat avui el primer decret del procediment d’elaboració de 
candidatures de béns del patrimoni cultural català per a la seva inscripció en la 
llista del Patrimoni Mundial de la Unesco. El decret obre la possibilitat que 
siguin els mateixos ciutadans o persones jurídiques les que puguin iniciar el 
tràmit de presentació de candidatures. 
 
Es dóna resposta així a una de les reclamacions històriques de les entitats 
que actualment treballen per presentar projectes a la llista del Patrimoni 
Mundial de la Unesco. 
 
Amb aquesta nova regulació els ciutadans disposaran d’un model de formulari 
normalitzat, que es podrà obtenir al web del Departament de Cultura i que 
pretén adequar des del primer moment les sol·licituds als requisits que marca 
la Unesco de manera que es clarifiqui el procés que les entitats seguien fins 
ara.  
 
El decret preveu l’elaboració d’un protocol que fixarà els criteris objectius i 
tècnics per decidir de manera objectiva quins béns poden ser candidats.  Un 
cop instruït el procediment, les persones o entitats promotores de la 
candidatura i l’ajuntament del municipi on s’ubiqui el bé immoble objecte de 
sol·licitud podran explicar la seva posició respecte a la candidatura.  L’objectiu 
és que les propostes plantejades des de Catalunya compleixin tots els 
requisits per a la seva inclusió en la llista indicativa que l’Estat espanyol 
presenta davant la Unesco. 
 
Actualment a Catalunya hi ha sis conjunts monumentals declarats patrimoni 
mundial: l’obra de Gaudí, el Monestir de Poblet, el Palau de la Música 
Catalana, l’Hospital de Sant Pau, les esglésies romàniques de la Vall de Boí i 
el conjunt arqueològic de Tàrraco. 
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Altres acords de Govern 
El Govern autoritza la fusió de TVC i Catalunya Ràdio en una única 
societat anònima 

El Govern ha donat avui llum verd a la fusió de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio en una única societat anònima, que incorporarà el patrimoni 
de totes dues empreses i en subrogarà tots els drets i obligacions.  L’operació 
comportarà l’absorció de la societat Catalunya Ràdio Servei de Radiodifusió 
de la Generalitat de Catalunya, SA, per part de Televisió de Catalunya, SA, i la 
modificació estatutària corresponent. La nova societat resultant es denominarà 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. 
 
La mesura respon a la política de racionalització i simplificació de les 
estructures del sector públic endegada pel Govern i té per objectiu garantir la 
viabilitat i la sostenibilitat del servei públic de comunicació que ofereix la 
CCMA. L’aprovació preceptiva del Consell Executiu arriba després que el 
Consell de Govern de la CCMA hagi aprovat, en data 29 de maig de 2013, 
iniciar el procés d’integració d’ambdues societats. 
 
La conversió del grup d'empreses de la CCMA en una única societat de 
mitjans es va iniciar el 2011, amb la fusió per absorció de CCRTV Interactiva i 
Activa Multimèdia Digital per part de Televisió de Catalunya. Un any després, 
el 2012, es va fer efectiva la fusió de TVC Edicions i Publicacions, que també 
va ser absorbida per Televisió de Catalunya. 
 
La Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona col·laboraran en 
projectes de regeneració urbana a Tunísia 

El Consell Executiu ha autoritzat avui el Departament de Territori i 
Sostenibilitat (TES) a signar un conveni amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i amb la Société d’Études et d’Aménagement des Côtes 
Nord de la Ville de Sfax, a Tunísia, per impulsar la col·laboració, la 
transferència de coneixements i l’assistència tècnica en els camps de la 
planificació urbana i la construcció de grans infraestructures. Igualment, el 
conveni permetrà compartir la tecnologia en els mètodes de control i 
seguiment de les inversions públiques. 
 
L’acord preveu l’intercanvi d’informació científica i tecnològica i de personal; la 
participació en cursos i seminaris; la provisió de projectes d’infraestructures i 
la col·laboració en la capacitació de personal. Aquestes accions es 
desenvoluparan mitjançant missions de treball, tant a Tunísia com a 
Catalunya, cadascuna amb un objectiu concret.  
 
 

 


