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El Govern regula per primera vegada les competències 
internacionals de Catalunya amb l'aprovació del 
Projecte de llei de l'Acció Exterior 
 
 

• Per primera vegada en trenta anys de democràcia, el Govern es 
dota d’un text amb rang de llei que fa una definició integral de 
l’acció exterior de tots els agents de Catalunya 

• El text fixa els principis rectors de l’acció exterior, estableix quins 
són els subjectes d’aquesta acció, determina els instruments de 
planificació i seguiment i defineix com s’han d’establir les 
relacions institucionals del Govern a l’exterior  

• El Projecte de llei introdueix el concepte de la Diplomàcia Pública, 
Diplomàcia Cultural i Econòmica�

• La norma també estableix l’estructura i organització de la 
Representació exterior de la Generalitat per tal de garantir que 
desenvolupa la seva activitat de manera coordinada i eficaç 
 

El Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Acció Exterior de 
Catalunya amb l’objectiu de concretar i articular les competències en l’àmbit 
de l’acció exterior i la Unió Europea recollides a l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. En trenta anys de democràcia no s’havia plantejat mai la 
possibilitat de disposar d’un text amb rang de llei que regulés l’acció exterior 
del país. 
 

El Projecte de llei fixa els principis rectors de l’acció exterior, estableix quins 
són els subjectes d’aquesta acció, determina els instruments de planificació i 
seguiment, i defineix com s’han d’establir les relacions internacionals del 
Govern a l’exterior. La norma també estableix l’estructura i organització de la 
Representació exterior de la Generalitat i dedica un apartat especial a la 
definició de la diplomàcia publica de Catalunya, alhora que regula les 
relacions de la Generalitat amb la ciutadania i les comunitats catalanes a 
l’exterior.  

El text del Projecte de llei determina que l’acció exterior de Catalunya es 
regeix pels principis rectors següents:  

- La projecció de Catalunya com un actor internacional compromès, 
solidari i responsable 

- Un compromís i una vocació plenament europeista,  
- El suport i la promoció de la internacionalització econòmica de 

Catalunya 
- La recerca del consens polític en les grans orientacions i estratègies de 

l’acció exterior per tal de donar la continuïtat i l’estabilitat necessàries 
per a unes polítiques de mig i llarg termini 
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- La garantia de la màxima coherència de l’acció exterior i la coordinació 
de les seves actuacions, a més del principi de transparència en 
l’actuació dels poders públics en la matèria 

- El reconeixement del dret de les persones i dels pobles a la defensa i la 
promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies i l’impuls dels 
valors de convivència multicultural 

- El respecte dels principis de la Carta de les Nacions Unides i dels 
valors, principis i obligacions establerts als Tractats i a la normativa de 
la Unió Europea 

- El compliment del principi de lleialtat institucional mútua amb l’Estat 
espanyol i altres administracions i la recerca de sinergies, d’acord amb 
els principis establerts a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

- L’equilibri territorial en la promoció dels interessos del conjunt de 
Catalunya, fent de la internacionalització un eix principal per al 
desenvolupament i el creixement dels diferents territoris 

- El respecte a la diversitat, varietat i riquesa del territori i el 
reconeixement del potencial de la capitalitat de Barcelona 

- El respecte al dret internacional i el compliment dels drets i les 
obligacions derivats dels tractats, convenis i acords conclosos per 
l’Estat espanyol que afectin Catalunya. 

 
El Projecte de llei té com a objectiu endreçar i donar coherència a l’acció 
exterior de Catalunya en el seu conjunt i, en aquest sentit, el text defineix 
l’acció exterior de Catalunya com el conjunt de polítiques, actuacions, 
activitats i iniciatives adreçades a la projecció exterior de Catalunya – dins i 
fora de la UE- que desenvolupen el Govern i l’administració de la Generalitat, 
la resta d’administracions públiques de Catalunya i els organismes o 
institucions vinculades o dependents d’aquestes administracions.  
 
La voluntat és mobilitzar tots els actors disponibles al país per projectar 
Catalunya al món, ja que la visió exterior del país no afecta només el Govern. 
Per això, la nova disposició normativa també identifica els subjectes de l’acció 
exterior de Catalunya (el Govern, l’Administració de la Generalitat, el 
Parlament i altres òrgans estatutaris, altres administracions públiques, -les 
administracions locals particularment-; els consorcis, fundacions i altres ens 
públics i corporatius com les cambres de comerç.  
 
Així mateix, s’estableixen els instruments de planificació, coordinació i 
seguiment de l’acció exterior que es concreten en el Pla Estratègic d’Acció 
Exterior del Govern que definirà per períodes pluriennals les prioritats del 
govern en l’àmbit internacional i la creació d’una Comissió Interdepartamental 
de l’Acció Exterior. 
 

El Projecte de llei aprovat pel Govern determina, així mateix, com s’han 
d’establir les relacions institucionals del Govern a l’exterior. En concret, es 
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refereix a les relacions bilaterals amb altres governs i, molt concretament, amb 
la Unió Europea, entenent que Catalunya ha de defensar, de forma prioritària, 
els seus interessos de forma directa, sense obviar els mecanismes de 
participació de caràcter multilateral previstos per l’Estat.  
 
En aquesta línia, la norma també regula la participació de Catalunya en 
organismes internacionals i en xarxes de cooperació territorial, i les relacions 
en àmbits sectorials de l’acció exterior orientades a promoure la 
internacionalització econòmica de Catalunya com a motor de creixement 
econòmic de l’eix mediterrani i del sud d’Europa.  
 
S’introdueix el concepte de Representació exterior de la Generalitat per definir 
el conjunt d’unitats de representació institucional del Govern i les unitats de 
caràcter sectorial dels departaments amb l’objectiu que aquesta 
Representació treballi de manera cohesionada, coordinada i eficient.  
 

Diplomàcia Pública, Diplomàcia Cultural i Diplomàcia Econòmica 

El text dedica un títol complet a la diplomàcia pública entesa com qualsevol 
actuació d’un agent públic o privat que tingui una incidència efectiva i positiva 
en l’opinió pública exterior amb l’objectiu de potenciar la imatge i el prestigi de 
Catalunya a l’exterior.  
 
En aquest sentit, introdueix també el concepte Diplomàcia Cultural (projecció 
internacional de la creació, indústria i llengua catalanes, i suport a la formació 
exterior de creadors), i Diplomàcia Econòmica (impulsar el reconeixement 
internacional de Catalunya com a destí d’inversions i, país turístic i centre de 
prestigi en recerca i innovació). Així mateix, es fa una menció especial al 
paper de la societat civil en la projecció exterior de Catalunya.  
 
Finalment el projecte de llei regula les relacions de la Generalitat amb la 
ciutadania i les comunitats catalanes a l’exterior.  
 
En l’elaboració del Projecte de llei s'han tingut en compte totes les al·legacions 
rebudes tant durant el tràmit d'informació com el d'audiència pública. Aquestes 
aportacions han servit per enriquir el text, guanyar en coherència i garantir que 
totes les entitats públiques i privades de Catalunya que duen a terme acció 
exterior s'hi trobin reflectides. 
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El Govern adapta la pròrroga pressupostària a 
l'objectiu de dèficit de l'1,58% requerit a Catalunya per 
a l’any 2013 
 

• El marge insuficient de crèdit obliga a mantenir el criteri de 
contenció de despesa  
 

• El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, 
compareixerà aquest dijous davant la Diputació Permanent del 
Parlament per explicar les característiques de la nova pròrroga 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que modifica el límit de 
crèdit de l’actual pròrroga pressupostària per adaptar-lo al nou objectiu de 
dèficit de l’1,58% que el Ministeri d’Hisenda va assignar a Catalunya en el 
darrer Consell de Política Fiscal i Financera. Actualment, la limitació de la 
pròrroga estava fixada en l’1,2% del PIB. 
 
Aquesta modificació permetrà ampliar lleugerament la disponibilitat 
pressupostària dels departaments. Concretament, pel que fa als capítols 2 
(despesa de béns i serveis), 4 (transferències corrents), 5 (fons de 
contingència), 6 (inversions reals), 7 (transferències de capital) i 8 (variació 
d’actius financers), s’amplia del 86% al 91,4% el volum de recursos 
disponibles respecte del pressupost del 2012.  
 
La pròrroga autoritza els ajustaments necessaris del capítol 1 (despeses de 
personal) d’acord amb les mesures excepcionals incloses en els diferents 
Acords de Govern autoritzats al llarg de l’exercici 2013. 
 
La pròrroga pressupostària respon a l’actual context de recessió econòmica i a 
l’objectiu de dèficit de l’1,58%, que obliga a mantenir el caràcter restrictiu de la 
pròrroga vigent i a consolidar els ajustos que s’han aplicat al llarg dels darrers 
anys.  
 
Excepcionalment, el conseller d’Economia estarà autoritzat a realitzar 
ajustaments i modificacions necessàries per distribuir els imports del crèdit 
autoritzat entre les diferents seccions pressupostàries, amb l’objectiu de 
prioritzar la cobertura dels serveis públics fonamentals.  
 
El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, compareixerà el 
proper dijous, 29 d’agost, davant la Diputació Permanent del Parlament de 
Catalunya, per explicar els detalls de la nova modificació de la pròrroga, que 
romandrà vigent fins a l’aprovació dels comptes de l’any 2014. El Govern 
preveu presentar el pressupost del proper exercici a finals del mes d’octubre 
per a la seva tramitació parlamentària. 
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El Govern sol·licitarà a l’Estat que compensi Catalunya 
per la no aplicació de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit 
  
El Govern de la Generalitat ha acordat avui sol·licitar formalment al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques que incorpori en els Pressupostos 
Generals de l’Estat del 2014 una partida per compensar a la Generalitat per la 
impossibilitat d’aplicar l’impost català sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit. 
  
El 18 de desembre del 2012, el Govern de la Generalitat va aprovar aquest 
impost amb l’objectiu que entrés en vigor en l’exercici 2013. Pocs dies 
després, l’Estat espanyol va crear un impost estatal sobre dipòsits de clients 
d’entitats de crèdit a tipus zero i va presentar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra l’impost català, tot sol·licitant la suspensió automàtica de la seva 
aplicació. El 21 de maig del 2013, el Tribunal Constitucional va acordar 
aixecar la suspensió, determinant així la constitucionalitat de l’impost creat per 
la Generalitat. 
  
La llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) preveu 
en el seu article 19 que, si l’Administració de l’Estat aprova un tribut amb un 
mateix fet imposable al ja gravat per les comunitats autònomes, “haurà 
d’instrumentalitzar les mesures de compensació o coordinació adequades”. 
Per aquesta raó, l’executiu català ha autoritzat avui al departament 
d’Economia i Coneixement perquè sol·liciti una compensació equivalent a les 
quantitats que la Generalitat hagués hagut de percebre durant els exercicis 
2013 i 2014 per l’aplicació de l’impost. El Govern català també demanarà que, 
mentre sigui vigent l’impost estatal, s’instrumentalitzin de manera permanent 
les mesures de compensació o coordinació previstes a la LOFCA. 
  
Actualment, el Ministeri d’Hisenda ja compensa tres comunitats de l’Estat 
espanyol per la no aplicació de l’impost: Andalusia, Canàries i Extremadura 
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El Govern impulsa l’Avantprojecte de llei dels col·legis 
professionals per preservar les competències de la 
Generalitat en aquest àmbit 
  

• L’objectiu de la nova llei també és adaptar el marc legal dels 
col·legis professionals a la directiva europea 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte 
de llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals per tal 
de determinar i defensar les competències de la Generalitat en aquest àmbit.  
 
La nova normativa és ara més necessària que mai davant la tendència 
homogeneïtzadora dels òrgans i institucions de l’Estat i de les darreres 
sentències del Tribunal Constitucional que condicionen la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, establerta a 
l’Estatut.  
 
L’objectiu de la nova llei també és adaptar el marc legal dels col·legis 
professionals a la directiva europea. D’acord amb l’organització harmonitzada 
dels ensenyaments universitaris per a tota la Unió Europea, la nova norma 
farà compatible prestar els serveis professionals en àrees geogràfiques i, 
d’aquesta manera, es potenciarà l’intercanvi i la mobilitat. 
 
L’Estatut estableix que és competència exclusiva de la Generalitat determinar 
l’àmbit territorial i la possible agrupació dins de Catalunya dels membres de 
les corporacions. La Generalitat, a més, defensa la relació no jeràrquica entre 
els consells i col·legis professionals d’àmbit català i aposta per la delegació de 
funcions públiques de l’Administració als col·legis professionals. D’altra banda, 
es preveu la negociació d’un període transitori suficient perquè els col·legis i 
consells de col·legis puguin adaptar les seves estructures i normativa al nou 
marc legal.  
 
Aquest nou marc jurídic és necessari, tant per a la societat com per als 
professionals, per potenciar el rol dels col·legis professionals com a 
col·laboradors de l’Administració en la prestació de serveis sense ànim de 
lucre a la ciutadania i per desplegar plenament les competències estatutàries 
en matèria de col·legis professionals. 
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El Govern reconeix la qualitat docent universitària amb 
les distincions Jaume Vicens Vives 2013 

 
• El 6 de setembre s’atorgaran els guardons, tres d’individuals i 

quatre de col·lectius, amb una dotació de 20.000 euros cadascun 
que es destinaran a projectes d’innovació o millora docent 

 
El Govern ha aprovat avui els guardonats d’aquest 2013 amb les distincions 
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, que reconeixen 
l’excel·lència en aquest àmbit. El Consell Executiu ha donat el vistiplau al 
Decret pel qual es donen a conèixer les persones i institucions reconegudes 
amb aquesta distinció, que es lliurarà el proper 6 de setembre coincidint amb 
l’obertura del curs acadèmic 2013-2014, que enguany se celebrarà a la 
Universitat de Girona (UdG). 
 
Enguany, el Govern atorgarà tres premis individuals i quatre de col·lectius.  
 
A títol individual rebran la distinció Jaume Vicens Vives els professors 
següents: 

 
- Josep Maria Casasús Guri, del Departament de Comunicació de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), en reconeixement a la seva 
trajectòria professional i, molt especialment, per l’atenció constant als 
nous fenòmens socials i tecnològics i a les qüestions deontològiques, 
aspectes molt rellevants en aquest àmbit acadèmic. 

 
- Carles Barceló Vidal, del Departament d’Informàtica, Matemàtica 

Aplicada i Estadística de la Universitat de Girona (UdG), en 
reconeixement a la seva trajectòria professional i a la tasca important 
que ha dut a terme en la innovació docent en l’àmbit de l’estadística, 
mitjançant l’ús de metodologies docents innovadores i per la seva tasca 
en la direcció de la càtedra Lluís Antoni Santaló.  

 
- Maria Rosa Fenoll Brunet, de la Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut de Reus, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en 
reconeixement a la seva trajectòria professional i als projectes 
d’innovació docent en el desenvolupament de les competències de 
comunicació, treball en equip col·laboratiu i ús avançat de les 
tecnologies de la informació en la medicina.  

 
Pel que fa als premis col·lectius, s’ha aprovat atorgar la distinció Jaume 
Vicens Vives a les entitats següents: 
 

- Projecte GenomEdu: recursos multimèdia per a l’aprenentatge de 
la morfologia i histologia animal i vegetal, de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universitat Politècnica de 
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Catalunya (UPC), i que ha comptat amb la col·laboració de la Facultat 
de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), per la seva voluntat de 
renovació pedagògica en la creació de continguts docents amb la 
incorporació d’eines web 2.0 en l’àmbit de la biotecnologia. 

 
- Projecte El contacte precoç dels estudiants amb la medicina 

clínica: dues experiències en l’escenari de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, del grau de medicina conjunt de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
per la innovació en la formació integral del coneixement mèdic i pel fet 
d’apropar els estudiants a la realitat assistencial en els seus diferents 
vessants des de l’inici del grau. 

 
- Projecte Integració curricular modular i interdisciplinària centrada 

en l’avaluació longitudinal de competències, del grau en direcció 
d’empreses-BBA de l’Escola Superior d’Administració i Direcció 
d’Empreses (ESADE) de la Universitat Ramon Llull (URL), per la seva 
qualitat docent orientada a l’adquisició de competències per part dels 
estudiants mitjançant la simulació de processos que hauran de 
confrontar en la seva activitat professional.  

 
- Projecte La millora en la formació inicial de mestres de primària a 

través del model d’alternança, de la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la Universitat de Lleida (UdL), per la innovació en la 
metodologia docent del grau d’educació primària que permet a 
l’estudiant rebre teoria i pràctica combinada, durant els quatre anys de 
formació.  

 
Cada distinció està dotada amb 20.000 euros, tant en la categoria individual 
com en la col·lectiva. El premi s’ha de destinar a projectes d’innovació o de 
millora docent, a decisió dels guardonats. 
 
La distinció Jaume Vicens Vives, creada l’any 1996, té com a objectiu premiar 
el professorat i els departaments universitaris. Les candidatures les presenten 
els consells socials de les universitats públiques catalanes o els òrgans 
equivalents de les universitats privades.  
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El Govern aprova el currículum del títol 
d’instal·lacions de telecomunicacions  

 

• Es tracta d’un títol de Formació Professional de grau mitjà de la 
família professional d’Electricitat i Electrònica 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà d’instal·lacions de telecomunicacions. Aquest títol està 
desenvolupat d’acord al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 
que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació 
professional, i correspon a la família professional d’Electricitat i Electrònica.  
 
El currículum estableix quina és la competència general d’aquest títol, que 
consisteix a muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i 
audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques 
-aplicant la normativa i la reglamentació vigent-, i protocols de qualitat, 
seguretat i riscs laborals, tot assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi 
ambient.  
 
El currículum del títol d’instal·lacions de telecomunicacions preveu que el 
camp de treball del professional del sector és: microempreses, empreses 
petites i mitjanes de l’àmbit de muntatge i manteniment d’infraestructures de 
telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat 
electrònica, centraletes telefòniques infraestructures de xarxes de veu i de 
dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, 
sistemes domòtics i equips informàtics. 
 
En total, el currículum assenyala 2.000 hores de formació distribuïdes en dos 
cursos acadèmics, incloent-hi més de 300 hores de pràctiques en empresa. El 
cicle també introduirà la llengua anglesa amb la finalitat de normalitzar-la en 
aquest àmbit laboral.  
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El Govern autoritza l’ampliació de la contractació de 
personal per a la campanya forestal del 2013 
 

• Aquesta ampliació, que ja estava prevista en l’acord de Govern de 
7 de maig de 2013, té com a objectiu garantir la millor resposta 
operativa davant els incendis forestals  

 

El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual s’autoritza el Departament d’Interior 
a ampliar la contractació dels recursos humans en el marc del Programa 
campanya forestal 2013 adreçat a la lluita contra els incendis forestals. 
 
El Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments de Catalunya, està duent a terme la 
campanya de lluita contra els incendis forestals que va ser autoritzada 
mitjançant l’Acord del Govern de 7 de maig de 2013, pel qual s’autoritzava la 
contractació del personal necessari per donar suport a la capacitat operativa 
dels efectius del cos de Bombers de la Generalitat davant la previsió 
d’incendis forestals en arribar els mesos d’estiu. Així, es va preveure un reforç 
addicional dels equips d’extinció d’incendis i del personal de suport operatiu 
per a la campanya forestal de l’any 2013.  
 
El Govern ha autoritzat l’ampliació de la contractació de 709 places de 
determinades categories de personal laboral temporal fins al 15 de setembre 
de 2013, d’acord a l’informe operatiu del Cos de Bombers, el qual ha analitzat, 
a nivell tècnic, l’evolució del risc d’incendi forestal a Catalunya, amb l’objectiu 
de donar-ne la millor resposta operativa possible. 
 

 

 
 
 
 



 

�

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

 

12

Altres acords de Govern  
 
El Govern sol·licita un dictamen al CGE sobre la regulació estatal de 
l'Administració judicial electrònica per invasió competencial 
 
El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries 
dictamen previ a la interposició d’un possible conflicte de competència davant 
el Tribunal Constitucional contra el Reial Decret 396/2013, de 7 de juny, que 
regula el Comitè tècnic estatal de l'Administració judicial electrònica.  
 
L'Executiu considera que la norma envaeix les competències de la Generalitat 
respecte dels mitjans materials de l'Administració de justícia a Catalunya, i 
concretament per a la configuració, la implantació i el manteniment de 
sistemes informàtics i de comunicació que la Generalitat ha posat en marxa 
fins al moment i que el reial decret obligaria a modificar, d'acord amb els que 
aprovés el Comitè tècnic estatal de l'Administració judicial electrònica. 
 
Es dóna la circumstància que la Direcció General de Modernització de 
l'Administració de Justícia de la Generalitat ha rebut fins a quatre vegades el 
guardó “Qualitat de la Justícia” que atorga el CGPJ pel funcionament dels 
diversos programes i aplicacions que ha posat en marxa la Generalitat per 
millorar la interoperabilitat i agilitzar l'enviament automàtic dels expedients a 
l'Administració de justícia. 
 
El 30 de juliol de 2013 el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 
formular requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en relació amb els 
articles 12.1.f) i 15.h), i les Disposicions addicionals quarta i cinquena del 
Reial Decret 396/2013. Atesa la brevetat dels terminis legalment previstos i 
que encara no s’ha rebut la resposta de l’Estat al requeriment, ara el Govern 
sol·licita al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la 
interposició del possible conflicte de competència davant el Tribunal 
Constitucional. 
 
 
Seixanta jutges i magistrats es formaran en un curs de dret civil català 
 
El Govern de la Generalitat ha donat llum verd a la signatura d’un acord de 
col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el 
Departament de Justícia, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada, i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, sobre el 
programa formatiu de dret civil català adreçat a jutges i magistrats i el 
reconeixement oficial del títol que se n’obtindrà.  
 
El conveni, que se signarà properament, té per objecte establir, en el marc de 
l’activitat de formació per a jutges i magistrats, el programa de dret civil català, 
amb una durada de 120 hores lectives, i el reconeixement com a títol oficial 
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del certificat expedit per la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. 
S’hi preveu la participació d’un màxim de 60 jutges i magistrats. 
 
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Justícia, col·labora 
des de fa anys amb el CGPJ en matèria de formació. Concretament, el 22 de 
gener de 1992 el CGPJ i el Govern de la Generalitat van subscriure un 
conveni de cooperació en matèria de formació continuada de magistrats i 
jutges amb destinació als òrgans judicials de Catalunya. 
 
El Govern impulsa obres d’estabilització d’un talús a la carretera C-240z, 
a la Riba 

El Govern ha donat llum verd avui a l’inici de les obres que permetran reobrir 
al trànsit la carretera C-240z al seu pas pel terme municipal de la Riba (Alt 
Camp), tancada per una esllavissada en un talús. Els treballs consistiran en 
l’estabilització del talús, la construcció de mur d’escullera i la reconstrucció del 
tram de carretera afectat. Les obres, que compten amb un pressupost de 
262.000 euros, conclouran abans de final d’any.  
 
Un despreniment de roques a conseqüència de les fortes pluges caigudes van 
provocar danys importants en aquest tram de la C-240z el maig passat i van 
comportar el tancament de la carretera a la circulació, amb la C-14 com a 
itinerari alternatiu.  
 

El Govern adapta a la legislació europea el Decret que desenvolupa la 
Llei de qualitat agroalimentària de Catalunya 

El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret que desenvolupa la Llei de 
qualitat agroalimentària amb l’objectiu, entre altres, d’adaptar-lo a la legislació 
europea.  
 
La disposició transitòria primera de l’esmentat Decret estableix que les 
adaptacions dels reglaments de les denominacions d'origen protegides, 
indicacions geogràfiques protegides, denominacions geogràfiques i marques 
de qualitat alimentària, hauran de ser aprovades pel conseller competent en la 
matèria en un termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor del Decret. 
  
L’objecte del Decret aprovat avui és, en primer lloc, derogar aquesta 
disposició transitòria i establir una nova disposició final que atorga al conseller 
competent en matèria de qualitat agroalimentària una habilitació per a dictar 
les Ordres que adaptin els reglaments de les denominacions d'origen 
protegides, indicacions geogràfiques protegides, indicacions geogràfiques de 
begudes espirituoses i marques de qualitat alimentària, amb la finalitat de 
poder completar el procés d’adaptacions dels reglaments esmentats. 
  
Finalment, el Decret fa referència a les Indicacions geogràfiques de begudes 
espirituoses, que substitueix les Denominacions geogràfiques, d’acord amb el 
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Reglament (CE) 110/2008, del Parlament europeu i del Consell, de 15 de 
gener de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i 
protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses i pel qual es 
deroga el Reglament (CEE) 1567/89 del Consell. Així, el text aprovat avui 
estableix que les referències a Denominacions geogràfiques de begudes 
espirituoses contingudes en el Decret 285/2006, de 4 de juliol, que 
desenvolupa la Llei de qualitat agroalimentària, s’han d’entendre referides a 
les Indicacions geogràfiques de begudes espirituoses, de conformitat amb 
l’esmentat Reglament comunitari. 
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Nomenaments 
 
Antoni Llobet Mercadé, director general de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament 
 
Nascut a Manresa el 1965. 
 
És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
En el seu àmbit professional, ha estat professor de llengua catalana i 
literatura. 
 
També relacionat amb la docència, va exercir diversos càrrecs de 
responsabilitat directiva i de coordinació de centres, i va ser director de 
l'institut Lluís de Peguera de Manresa.  
 
També va desenvolupar tasques de responsabilitat al Departament 
d'Ensenyament, i va ser el delegat territorial a Barcelona ciutat entre els anys 
2002 i 2003. 
 
Llobet és actualment tinent d'alcalde, portaveu de l'equip de govern i regidor 
d'ensenyament i universitats a l'Ajuntament de Manresa. 


