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El Govern conclou que la deslleialtat institucional de 
l’Estat amb Catalunya genera desigualtats socials 

 

 L’Executiu analitza en un detallat informe el grau de compliment 
de la lleialtat institucional de l’Estat: els incompliments i 
vulneració de competències i els deutes pendents que fan més 
difícil la situació financera de la Generalitat 
 

 L’informe palesa que les deslleialtats de l’Estat tenen com a 
principal conseqüència directa per a la ciutadania l'increment de 
desigualtats i discriminació entre els ciutadans per raó del territori 
on viuen 
 

 La quantificació actual dels incompliments del Govern Central puja 
a 9.375,7 milions d’euros 

El Govern ha analitzat detingudament l‟informe “La deslleialtat de l‟Estat 
respecte de Catalunya. Balanç de Situació”, un document detallat però no 
exhaustiu que recull a tall d‟inventari els principals incompliments de l‟Estat 
respecte de Catalunya, la vulneració de competències de la Generalitat, i on 
també es quantifica el volum de deutes pendents de l‟Estat que afecten de 
manera molt acusada la situació financera de la Generalitat. Es constata que 
els efectes d‟aquesta actitud de l‟Estat tenen una dimensió legal, política i 
econòmica, però també tenen una dimensió humana ja que afecten de 
manera molt transversal a tots els ciutadans. Així, la conclusió principal de 
l‟informe és que la deslleialtat institucional de l‟Estat genera desigualtats 
socials a Catalunya. 
 
El document s‟inicia amb una definició del principi de lleialtat institucional: “la 
determinació de l’impacte positiu o negatiu que les disposicions generals 
aprovades per l’Estat tinguin sobre les Comunitats Autònomes, tant en matèria 
d’ingressos, com en matèria de noves obligacions de despesa”. Aquesta 
definició queda recollida a l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya i a la Lofca, 
però també el Tribunal Constitucional ha dictat sobre la qüestió: “La lleialtat 
s’expressa com a obligació de respectar mútuament les respectives 
competències (...) que imposa, tant a l’Estat com a les CA, l’obligació d’exercir 
les seves competències respectives respectant les que corresponen a l’altra 
poder públic”.  

 

L‟informe del Govern posa de manifest amb molts exemples concrets que “la 
cronificació d’una actuació deslleial per part de l’Estat, comporta una 
vulneració directa del principi constitucional d’igualtat de tots els ciutadans”.  
És a dir, “la deslleialtat institucional practicada per l'Estat espanyol té com a 
principal conseqüència directa per a la ciutadania l'increment de desigualtats i 
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discriminació entre els ciutadans per raó del territori on viuen”. D‟aquesta 
manera, si l‟Estat no aporta els recursos que li pertoquen, per exemple, per 
infraestructures, beques o dependència són els ciutadans de Catalunya els 
que estan en inferiors condicions respecte els de la resta de l‟Estat. 

 

En la dimensió més econòmica, s‟incompleix, de manera sistemàtica, 
l‟anomenat principi d‟ordinalitat: mentre que a Catalunya la capacitat tributària 
dels seus conciutadans està clarament per sobre de la mitjana estatal, els 
recursos públics per capita disponibles són clarament inferiors als de la 
mitjana. En la liquidació de 2011, Catalunya ha estat la tercera comunitat en 
aportació de recursos i la desena en recursos rebuts. 

 

En aquest balanç de situació, l‟informe quantifica en 9.375,7 M€ el volum de 
deutes pendents de l‟Estat amb Catalunya.  En aquesta xifra s‟inclouen 
5.748M€ d‟inversió en infraestructures; 672,6 M€ de reducció d‟ingressos 
finalistes provinents de l‟Estat;  1.715,2M€ de mesures estatals que suposen 
increment de despesa; i 1.239,9 M€, de mesures estatals que suposen un 
decrement d‟ingressos.  

 

A l‟informe es destaca també decisions orientades a menystenir la llengua 
(negativa al català a organismes estatals ni internacionals), l‟educació 
(LOMCE), la cultura (caiguda de la inversió d‟un 46%, Papers de Salamanca), 
l‟estatus polític de Catalunya (Sentència del TC contra l‟Estatut , rebuig al 
pacte fiscal i a la declaració de sobirania), i els valors democràtics 
(banalització del feixisme i el nazisme). 

 

Els tres àmbits d‟anàlisi de l‟informe més detallats són els següents:  

 

1) L’actuació del govern de l’Estat en referència a la llengua, 
l’educació, la cultura, la protecció social i els valors democràtics. 
Les principals conclusions en aquest apartat són: 

 

- L‟Estat no ha tingut cap voluntat de mostrar la plurinacionalitat i la 
diversitat lingüística que l‟integra. No ha desenvolupat ni afavorit cap 
normativa que permeti la presència del català en cap institució 
estatal ni internacional. Ha estat el cas de les Corts espanyoles, però 
també del Parlament Europeu i altres organismes internacionals. 
Tampoc no ha equiparat en igualtat de condicions respecte el 
castellà la relació amb l‟Administració General de l‟Estat ni amb 
l‟administració de justícia. I més recentment, amb la Marca Espanya 
s‟ha volgut definir la llengua castellana com a llengua espanyola 
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menystenint que hi ha altres llengües espanyoles a l‟Estat, com bé 
recull la Constitució. 
 

- L‟Estat ha menystingut la llengua i cultura catalanes en 
l‟ensenyament amb l‟aprovació de l‟Avantprojecte de llei orgànica de 
millora de la qualitat de l‟educació (LOMCE). Aquesta llei 
impossibilita la continuïtat del model d‟escola inclusiva i del sistema 
d‟immersió lingüística. 
 

- L‟Estat fa una aposta inequívoca per Madrid en detriment de 
Barcelona com a centre cultural de referència. La cultura catalana ha 
patit un progressiu abandonament per part dels pressupostos 
generals de l‟Estat. 

 

- L‟Estat duu a terme una reiterada actuació invasiva pel que fa 
referència a les polítiques de benestar. A tot això s‟hi afegeix la 
cronificació de la deslleialtat institucional que comporta que no es 
respecti el principi d‟igualtat i que el Govern de la Generalitat disposi 
de menys recursos per al desenvolupament de polítiques socials. 
 

- L‟Estat s‟ha oposat a qualsevol voluntat de modificar per vies 
democràtiques i legals l‟actual estatus polític de Catalunya. En són 
exemples molt clars, la sentència del Tribunal Constitucional contra 
l‟Estatut de Catalunya, que prèviament havia estat referendat pel 
poble de Catalunya, i el recurs contra la resolució del Parlament de 
Catalunya, que aprova la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir 
del poble de Catalunya. 
 

2) El nivell de lleialtat institucional de l’Estat, des de la perspectiva 
del marc competencial i el respecte a l’autogovern. Les principals 
conclusions són: 

 

- La paralització de les relacions bilaterals i la negativa a convocar la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat i altres comissions mixtes 
previstes per fer possible el desenvolupament de l‟Estatut. 

  

- La negativa a negociar i aprovar els traspassos pendents de ser 
desenvolupats que queden definits en l‟actual EAC, així com a 
desenvolupar altres previsions d‟aquest Estatut que el TC va 
considerar legítimes. 
 
-L‟incompliment reiterat de sentències fermes del Tribunal 
Constitucional i de les sales del contenciós administratiu del Tribunal 
Suprem i de l‟Audiència Nacional, com poden ser la cessió de la 
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política de beques o la descentralització de la gestió del 0,7% de 
l‟IRPF. 
 

- L‟elevat volum de recursos i conflictes de constitucionalitat que el 
Govern de la Generalitat s‟ha vist obligat a presentar per defensar la 
pròpia Constitució i el marc competencial que se‟n deriva.  
 

- El desenvolupament de normativa estatal que dificulta l‟activitat 
ordinària dels diferents departaments del Govern i que afecta els 
costos de la seva gestió. 
 

- L‟impuls d‟una bateria d‟iniciatives legislatives de signe clarament 
recentralitzador i l‟impuls d‟una reforma administrativa que, sota el 
pretext de l‟eficiència, pretén atribuir a l‟Estat competències o 
funcions reservades a la Generalitat. 

 

3) El volum dels deutes de l’Estat respecte Catalunya. Aquest apartat 
mostra l’arbitrarietat i manca d’equitat de l’actual sistema de 
finançament. Això afegit al persistent dèficit fiscal, suposa una 
gran dificultat per a les finances de la Generalitat. Les principals 
conclusions d’aquest apartat es resumeixen en: 
 
 

- La quantificació actual dels incompliments del Govern Central és de 
9.375,7 milions d‟Euros. 

 
- L‟actual model de finançament no respecta el principi d‟ordinalitat i 

situa Catalunya per sota de la mitjana en recursos per capita. 
Catalunya passa de la tercera posició en termes de capacitat 
tributària, a la desena en termes de recursos per capita. 

 

- La deslleialtat del Govern Central també s‟ha manifestat en el 
repartiment injust dels objectius de dèficit. Una distribució que ha 
penalitzat les administracions locals i autonòmiques, principals 
prestadores dels serveis a les persones i garants del model d‟estat 
del benestar. 
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El Govern crea la Seu electrònica amb l’objectiu 
d’apropar l’Administració de la Generalitat a la 
ciutadania i les empreses 

 

 La Seu és un portal electrònic únic per a tots els òrgans de 
l’Administració de la Generalitat, des del qual la ciutadania i les 
empreses podran accedir a tota la informació sobre els serveis de 
la Generalitat, fer-hi tràmits i presentar electrònicament 
documents al registre públic 

 La Seu electrònica, que aplega tot el conjunt de serveis, punts 
d’atenció i tramitació electrònica i portals ja existents, es posarà 
en funcionament a finals d’aquesta setmana i estarà operatiu les 
24 hores del dia durant tot l’any 
 

 A més, la posada en marxa del Registre Electrònic permetrà la 
tramitació de serveis per mitjans electrònics en el 100% dels 
casos. 

 
El Govern ha aprovat avui el decret de creació de la Seu electrònica de la 
Generalitat, un portal que entrarà en funcionament a finals d‟aquesta mateixa 
setmana. La posada en marxa de la Seu electrònica suposa un pas endavant 
en l‟objectiu d‟apropar l‟Administració de la Generalitat a la ciutadania i les 
empreses, ja que possibilita l‟accés al catàleg de serveis i tràmits per mitjans 
electrònics sense condicionaments horaris ni d‟espai perquè estarà operatiu 
les 24 hores del dia durant tots els dies de l‟any. A més, tot es podrà fer amb 
la màxima seguretat i contribuirà a un ús més eficaç i eficient dels recursos 
públics.  
 
De fet, la Seu electrònica, tot i que és un portal de nova creació, aplega tot el 
conjunt de serveis, punts d‟atenció i de tramitació electrònica i portals ja 
existents, com ara l‟Oficina Virtual de Tràmits (OVT), el Canal Empresa o la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  
 
La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una 
navegació i comunicació segures. Tot sota l‟aixopluc de la correcta aplicació 
dels principis d‟accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, 
neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres,  que 
en siguin d‟ús generalitzat per a la ciutadania. L‟adreça electrònica de 
referència de la Seu electrònica és https://seu.gencat.cat 
 
Cal afegir que la Seu electrònica és única per a tots els òrgans de 
l‟Administració de la Generalitat i els seus organismes vinculats. El seu àmbit 
d‟aplicació es podrà ampliar, mitjançant la signatura de convenis, a altres ens 

https://seu.gencat.cat/
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on la Generalitat té una participació, directa o indirecta, inferior al 100% del 
seu capital o fons patrimonial.  
 
Instruments de suport  
 
La Seu electrònica disposa del Tauler Electrònic i del Registre General 
Electrònic de l‟Administració de la Generalitat com a instruments de suport. 
 
El Tauler electrònic 
El Tauler electrònic és el mitjà electrònic de publicació de la informació 
d‟interès general així com de les comunicacions i els actes dictats per 
l‟Administració de la Generalitat i la resta d‟ens previstos en els què la 
ciutadania i les empreses siguin part interessada.  
 
La publicació al Tauler electrònic és complementària a la publicació al DOGC, 
sempre i quan no hi hagi una norma o procediment que autoritzi expressament 
el caràcter substitutori de la publicació al tauler. Per tant, a través de la 
consulta per internet al Tauler electrònic, es possibilita a la ciutadania i les 
empreses poder consultar les publicacions a qualsevol hora sense haver de 
fer cap desplaçament. 
 
El Registre electrònic 
El Registre general electrònic permet la presentació de comunicacions sobre 
assumptes que no disposin de tramitació telemàtica específica habilitada en la 
Seu electrònica. Així doncs, amb aquest registre, es completa al 100% l‟accés 
electrònic a la tramitació amb la Generalitat.  
 
La Seu electrònica està disponible en els tres idiomes oficials a Catalunya- 
català, castellà i occità-aranès- així com també en anglès.  
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El Govern dóna un nou impuls al canal mòbil per 
facilitar l’accés de la ciutadania a la informació i als 
serveis i tràmits de la Generalitat 

 

 El canal mòbil constitueix una oportunitat estratègica d’ampliar, 
millorar i facilitar l’accés de la ciutadania als serveis que la 
Generalitat ofereix i s’afegeix a l’oferta d’informació i serveis 
virtuals, telefònics i presencials  
 

 Les aplicacions mòbils de la Generalitat de Catalunya ja compten 
amb 100.000 usuaris 

 
El Govern ha acordat avui que la posada en marxa dels nous serveis 
d‟informació i d‟atenció ciutadana incorporin la possibilitat d‟accedir-hi a través 
de dispositius mòbils. L‟objectiu és millorar i facilitar l‟accés de la ciutadania 
als serveis que la Generalitat ja ofereix. Aquesta eina s‟afegeix a l‟oferta 
d‟informació virtual que ofereix l‟Oficina Virtual de Tràmits (OVT); el servei 
d‟atenció telefònica (012) i els serveis presencials (Oficines d‟Atenció 
Ciutadana). 
 
Aquesta planificació estratègica anual de serveis mòbils de la Generalitat 
prioritza els serveis de major impacte i vetllarà perquè els nous serveis 
s‟ofereixin amb un disseny centrat en l‟usuari, accessible des de la majoria de 
dispositius i alineat amb els criteris de qualitat i d‟identificació visual 
corporatius. 
 
Així doncs, la Generalitat es compromet a què qualsevol nou servei 
d‟informació i d‟atenció ciutadana que es promogui sigui accessible des de 
dispositius mòbils i se sumi als molts que ja estan operatius. Amb aquesta 
finalitat, impulsarà la posada a l‟abast de la ciutadania d‟aplicacions mòbils 
corporatives i vetllarà perquè l‟elaboració de noves pàgines web o portals de 
la Generalitat incorporin un disseny web adaptable, que faciliti la visualització 
des de dispositius mòbils. 
 
Aquest acord s‟aplica a l‟Administració de la Generalitat, tots els organismes i 
entitats que s‟hi adscriuen o s‟hi relacionen i altres entitats del sector públic en 
els quals l‟Administració de la Generalitat hi tingui una participació de més del 
50% del capital. 

Cal afegir que la penetració actual dels dispositius mòbils en la població 

catalana i la previsió del seu creixement exponencial converteixen el canal 

mòbil en un àmbit estratègic d‟actuació en les polítiques públiques d‟atenció 

ciutadana. Bona prova d‟això és que les aplicacions mòbils de la Generalitat 

de Catalunya ja compten amb 100.000 usuaris. 
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El web http://mobils.gencat.cat és l‟entorn corporatiu que aglutina l‟oferta de 
serveis de mobilitat de la Generalitat, incloent-hi els que han estat elaborats 
per tercers a partir de les dades obertes (open data) de la Generalitat. 
 
Paral·lelament a aquest acord s‟ha aprovat la Guia de serveis mòbils que 
estableix els criteris i requeriments corporatius que han de complir tots els 
serveis mòbils de la Generalitat, i la Guia de pautes i estils dels serveis mòbils, 
que fixa els criteris que homogeneïtzen la identificació visual de la Generalitat 
en els dispositius mòbils. 

 

Oferta disponible  

 
Actualment, l‟aplicació Gencat per a mòbils que es pot descarregar 
gratuïtament des de les botigues virtuals App Store (iOS), Google Play 
(Android) I  Marketplace (Windows Phone) és la següent: 

- Protecció civil (actualitat, consells i servei d‟alertes push 
personalitzades i georeferenciades) 

- Trànsit (càmeres del Servei Català de Trànsit i incidències viàries) 
- El temps (prediccions meteorologia i radar de pluges de Meteocat 
- Mou-te (horaris i itineraris en transport públic) 
- FCG (horaris, itineraris i incidències de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya) 
- Rodalies (horaris i incidències de servei de rodalies de Catalunya 
- Contacteu /adreces i telèfons dels organismes de la Generalitat 
- Actualitat (notícies i serveis de la Generalitat) 
- Palau Robert (exposicions, actualitat i informació pràctica) 
- InfoConsum (consells, consultes i denúncies sobre consum) 
- Parlament 2012 (resultat de les eleccions) 
- Diari Oficial de la Generalitat (les darreres 7 edicions del DOGC) 
- Equipaments (museus, hospitals, biblioteques...) 
- Monuments (informació útil dels monuments) 
- mNATEC (Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya) 
- Residus (on llençar cada residu) 
- Posa‟t a prova (test de preparació per a les proves d‟accés universitari) 
- Carnet Jove  
- SICTRA (centres emissors de TDT) 
- Governança Radioelèctrica (per consultar el nivell de les emissions 

radioelèctriques generades a Calalunya) 
- Guia de conversa universitària 
- Research your Mind (joc de preguntes sobre ciència) 
- Macedònia (joc de la fruita) 
- Gastroteca (punts de venda de productes agroalimentaris locals) 

http://mobils.gencat.cat/
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El Govern impulsa la recerca biomèdica amb la creació 
de la Xarxa Catalana de Biobancs  

 
 Els biobancs proporcionen l’accés a les fonts biològiques de les 

quals depèn la recerca en biomedicina i l’avenç de la biotecnologia 
 

 Actualment a Catalunya hi ha 13 biobancs autoritzats pel 
Departament de Salut que potenciaran sinergies en la recollida i 
cessió de mostres 

 

El Govern ha aprovat aquest matí un decret pel qual s’articula un nou model 
de gestió dels biobancs, mitjançant la creació, de la Xarxa Catalana de 
Biobancs. L’objectiu és promoure a Catalunya el desplegament d’estructures 
de recerca amb valor afegit, mitjançant la creació d’entorns cooperatius amb 
un radi d’acció molt més ampli que el puguin tenir els biobancs o col·leccions 
quan actuen de manera individual.  
  
El Pla de Govern 2012-2014 preveu l’optimització del sector de la recerca 
biomèdica i les seves estructures, que han de disposar d’una dimensió que els 
faci viables i permeti el treball en xarxa. 
 
En aquest sentit, els biobancs són una part essencial de les infraestructures 
de recerca en biomedicina, en tant que bioinstal·lacions que proporcionen 
l’accés a les font biològiques de les quals depèn la recerca i el desplegament 
de les ciències de la salut i l’avenç de la biotecnologia.   
 
La nova regulació articula el sistema d’autorització per a la constitució i el 
funcionament dels biobancs mitjançant la Direcció General de Planificació i 
Recerca en Salut (Programa de Recerca i Innovació) i els requisits bàsics de 
la seva organització, dins el marc que va configurar la Llei de recerca 
biomèdica.  
 
Actualment, el Departament de Salut ha autoritzat 13 biobancs, que es podran 
adherir a la Xarxa i gaudir d’una sèrie d’avantatges i sinergies. Això 
contribuirà,   d’una banda, a potenciar la cessió de mostres, que és l’objectiu 
principal de l’activitat que duen a terme els biobancs, i que és un element 
fonamental per al progrés de la recerca biomèdica; i d’altra banda, a fomentar 
polítiques de formació en l’àmbit de la recerca biomèdica, promoure 
col·leccions d’especial interès, vetllar pel compliment de la qualitat de les 
normes ètiques, legals, científiques i tècniques i, apropar els biobancs a la 
comunitat científica i donar-les a conèixer a la societat. 
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El Govern adapta el títol de grau mitjà de producció 
agropecuària a les necessitats del sector 

 

 Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la LOE 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que estableixen el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà de producció agropecuària, amb el propòsit 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‟ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat en base 
al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que permet la 
integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional. 
 
El nou currículum del cicle formatiu de producció agropecuària amplia els 
continguts en relació a la incorporació de les noves tecnologies en la 
mecanització de la producció i dels controls de qualitat; a la implantació de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àrea de vendes; al major 
control i automatització dels magatzems; i a la implantació dels sistemes 
d'intercanvi electrònic de dades i disseny de pàgines web com a suport a la 
comercialització. D‟aquesta manera, el currículum dóna resposta a necessitats 
dels sectors econòmics que demanen una  major especialització i la utilització 
d‟eines tecnològiques. 
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El Govern acorda sol·licitar al Senat la convocatòria de 
la Comissió General de les Comunitats Autònomes per 
denunciar la invasió de competències de la Lomce 

 

 L’Executiu considera que la Lomce envaeix les competències de la 
Generalitat en matèria educativa, s’oposa de forma frontal al règim 
lingüístic vigent a Catalunya i modifica el mecanisme de 
finançament de les comunitats autònomes 

 
El Govern ha acordat avui sol·licitar al Senat la convocatòria de la Comissió 
General de les Comunitats Autònomes per tal de denunciar la invasió de 
competències de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, 
aprovada la passada setmana pel Congrés de Diputats. 
 
El Govern considera que cal sol·licitar la convocatòria d‟aquesta comissió, 
atès el contingut de la Lomce, que va entrar ahir al Senat, i l‟impacte que pot 
suposar per a la comunitat educativa de Catalunya. El projecte de llei inclou 
canvis en el model de distribució de les competències entre l‟estat i les 
comunitats autònomes, ampliant els àmbits en els quals l‟estat es reserva la 
facultat d‟establir la normativa bàsica i el seu abast, i alhora reduint de forma 
notable les competències autonòmiques.   
 
Al marge de la distribució de competències, la Lomce també estableix una 
nova regulació en l‟ús de les llengües que s‟oposa de forma frontal al règim 
lingüístic de Catalunya establert a Llei d‟Educació de Catalunya i a l‟Estatut de 
Catalunya. A més, la nova llei modifica el mecanisme de finançament de les 
comunitats autònomes, regulat a la Llei orgànica 8/1980, de 22 de desembre.  
 
La Comissió General de Comunitats Autònomes té diverses funcions, entre les 
quals destaca la d‟elaborar un dictamen per al posterior debat en el plenari 
sobre temes de transcendència autonòmica, com ara els projectes de llei de 
modulació de les competències autonòmiques. La comissió, aprovada al 1994 
arran d‟una reforma del reglament del Senat, es va crear per adaptar la tasca 
del Senat a l‟estructura de l‟estat autonòmic i per tal de facilitar la funció 
territorial de la institució.  
 
La comissió és un òrgan parlamentari formada per 50 senadors amb dret a 
vot. També podran assistir i intervenir els senadors designats per les 
Comunitats Autònomes que no en siguin membres. Hi podran estar presents i 
intervenir en els debats tant els membres del govern espanyol, com els dels 
Consells de Govern de les Comunitats Autònomes, que en poden sol·licitar la 
convocatòria, com ara ha fet el Govern català. 
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El Govern dóna el vistiplau als nous criteris de 
distribució de fons europeus en què Catalunya rebrà 
2.121,8 milions el període 2014-2020 

 

 1.980 M€ corresponen a l’objectiu de creixement i ocupació i 
representen un 44% més que els rebuts entre el 2007 i el 2013 
 

 La Generalitat gestionarà directament el 65% d’aquests recursos, un 
60% més que en el període anterior 

 

 Addicionalment, rebrà 141,7 M de l’objectiu de cooperació territorial 

 

El Govern ha donat  avui el vistiplau als nous criteris de la Comissió Europea 
en relació a la distribució de Fons Europeus que prioritzen, en una conjuntura 
de crisi i recessió, les regions que són clarament tractores de l'economia. Per 
primera vegada des de la integració d‟Espanya al mercat comú, la Comissió 
ha decidit apostar per les regions que puguin contribuir a reactivar el 
creixement, com Catalunya, i abaixar lleugerament la intensitat de la política 
subsidiària dels darrers períodes en què intensificava encara més l‟ajut a les 
regions menys desenvolupades. 

En base a aquests nous criteris, Catalunya rebrà 2.121,8 milions del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu 
(FSE) durant el nou període de programació 2014-2020. D‟aquests, 1.980,1 
milions corresponen a l‟objectiu de creixement i ocupació i representen un 
44,2% més que en el període anterior (2007-2013) i un 16,8% del total de 
recursos assignats a les regions més desenvolupades. 

Pel que fa a l‟objectiu de cooperació territorial europea, que promou la 
col·laboració econòmica entre els espais fronterers, Catalunya rebrà uns 
141,7 milions d‟euros corrents, el 22,9% del total de recursos assignats a 
l‟Estat espanyol.  

En el període 2014-20, la CE vol potenciar l‟activitat econòmica que aporta 
més valor afegit, concentrant els ajuts del FEDER en la recerca, la 
innovació tecnològica, la competitivitat de les pimes, les tecnologies de la 
informació i l‟economia baixa en carboni. En el cas del FSE, el suport és, 
fonamentalment, a l‟ocupació juvenil i a la lluita contra la pobresa i 
l‟exclusió social. 
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Fons europeus assignats a Catalunya en el període de programació 2014-2010 

    Regions més   TOTAL   

Objectiu Catalunya desenvolupades   Espanya   

  (Meuros corrents) (Meuros corrents) % CAT (Meuros corrents) % CAT 

Creixement i 
ocupació 

1.980,1 11.786,3 16,8% 27.562,8 7,2% 

Cooperació territorial 141,7 n.d.   617,6 22,9% 

TOTAL 2.121,8 n.d.   28.180,4 7,5% 

L'Estat espanyol ha rebut de la Comissió Europea les xifres corresponents al 
nou període, amb la preassignació territorial que obeeix a aquest nou criteri. El 
Govern de la Generalitat, a l'espera de la comunicació escrita per part del 
Ministeri que es rebrà en els propers dies, vol expressar la seva satisfacció pel 
que pot representar aquesta injecció de diners destinats al creixement i 
l‟ocupació a Catalunya. Al voltant de 282 milions anuals, 183 dels quals seran 
gestionats directament per l‟administració catalana. A aquesta quantitat, caldrà 
sumar-hi els recursos que es puguin rebre de la Iniciativa d‟Ocupació Juvenil. 

Recursos per a Catalunya procedents de l’objectiu Creixement i Ocupació  

(no inclou Iniciativa Ocupació Juvenil) 

 Recursos  

  Període 2007-13   Període 2014-20     

Administració Meuros corrents 

                                                                                                                                                                            

% Meuros corrents                          % Increment 

AGE 571,8 41,6% 693,1 35,0% 21,2% 

Generalitat 801,2 58,4% 1.287,0 65,0% 60,6% 

   FEDER 516,5   931,8     

   FSE (xifra mínima) 284,7   355,2     

TOTAL 1.373,1 100,0% 1.980,1 100,0% 44,2% 

 

Quant a la distribució per administracions, la Generalitat gestionarà un total de 

1.287,0 M en el marc de l‟objectiu de creixement i ocupació, xifra que 



 

Acords de Govern . 15.10.2013  

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

15 

 

representa el 65% del total de recursos assignats a Catalunya, un 60% més 

que l‟actual període.   
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El Govern aprova el Pla Japó 2012-2015 amb l’objectiu de 
consolidar la bona relació entre ambdós països 

 

 El Pla Japó és una eina de treball i coordinació que estructura la 
relació entre institucions catalanes i japoneses, i permet el 
seguiment i l’avaluació de les iniciatives endegades 
 

 El Japó és una prioritat estratègica en la política exterior de 
Catalunya 
 

El Govern ha aprovat el nou Pla Japó 2012-2015, elaborat amb la 
col·laboració del Consolat General del Japó a Barcelona.  Es tracta de la 
renovació del Pla Japó 2009-2011, que va suposar una primera experiència 
amb un país concret, amb un balanç del tot positiu.  
 
El propòsit d’aquesta iniciativa és consolidar, per una banda, el paper 
protagonista del Japó per a Catalunya i, per l’altra, la presència i el prestigi de 
Catalunya en aquest país.  
 
El Pla Japó del Govern és una eina de treball i coordinació que estructura la 
relació entre institucions catalanes i japoneses, i permetent el seguiment i 
l’avaluació regulars de les diferents iniciatives endegades. També té com a 
funció aglutinar  les accions de col·laboració entre Catalunya i el Japó 
promogudes per institucions, organismes i entitats, millorant-ne la coordinació 
i creant sinèrgies. 
 
El Govern de la Generalitat du a terme un esforç especial per consolidar les 
relacions amb Àsia i el Pacífic. Fora del context euromediterrani, Àsia-Pacífic 
constitueix un eix d‟actuació de primer ordre i una prioritat estratègica en la 
política exterior de Catalunya.  En aquest context, el Japó és un dels països 
amb qui Catalunya ha mantingut llaços d’amistat més sòlids i perdurables. 
 
Quatre grups de treball sectorials 
 
El Comitè de Reforç és el principal instrument de seguiment i coordinació de 
les relacions del Govern català amb el Japó i té la voluntat d’incorporar 
representants d’administracions, institucions i organismes amb un paper 
rellevant en les relacions amb el Japó. El Comitè es reuneix en sessions 
plenàries anualment i de manera permanent en Grups de Treball sectorials.  
Actualment hi ha quatre àmbits grups de treball: el Grup Empresa, el Grup 
Turisme, el Grup Universitats-Recerca i el Grup Cultura. 
 
De les 35 accions del primer Pla Japó s’ha passat a les 43 actuals. Entre les 
accions previstes n’hi ha de promoció empresarial, captació d’inversions, 
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col·laboració turística, mobilitat d’estudiants, missions editorials, i intercanvis 
culturals i gastronòmics. 
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El Govern aprova el Programa de Seguiment i Control 
del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al 
període 2013–2018 

  

 Cada sis anys, la Directiva marc de l’aigua europea determina que 
s’han de revisar i actualitzar els programes de seguiment i control, 
que fan el seguiment de la qualitat de les masses d’aigua amb 
l’objecte d’avaluar si el seu estat s’adequa als objectius previstos 

 

 Durant aquest període es mostrejaran més de 1.000 punts de 
control en aigües subterrànies, 375 estacions de seguiment en 
rius, 23 en embassaments, 4 en estanys, 56 en zones humides i 
547 estacions de seguiment en aigües costaneres 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui el Programa de 
Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 
2013-2018. Aquest és l‟instrument de la planificació hidrològica que permet 
obtenir les dades necessàries sobre l‟estat de les masses d‟aigua de la 
demarcació hidrogràfica, amb l‟objectiu de poder establir, mitjançant la 
redacció de la resta d‟instruments de la planificació hidrològica, les mesures 
de gestió adients a fi d‟assolir els objectius ambientals.  
 
Cada sis anys, la Directiva marc de l‟aigua europea determina que s‟han de 
revisar i actualitzar els programes de seguiment i control, que fan el seguiment 
de la qualitat de les masses d‟aigua amb l‟objecte d‟avaluar si el seu estat 
s‟adequa als objectius previstos. 
 
A tal efecte, el programa de seguiment i control defineix els punts o xarxes on 
han de realitzar-se els controls dels diferents elements que permeten realitzar 
la diagnosi de l‟estat de les diferents tipologies de masses d‟aigua, i les 
freqüències amb les que cal realitzar aquests controls en funció de l‟element a 
analitzar i el tipus de massa d‟aigua. 
 
Així doncs, entre 2013 i 2018 es programen els mostrejos per a cada un dels 
elements de qualitat, amb les freqüències necessàries per a l‟obtenció de les 
dades i ajustades als requeriments normatius, de tal manera que a finals de 
2018 sigui possible l‟avaluació de l‟estat de totes i cada una de les masses 
d‟aigua compreses al districte de conca fluvial de Catalunya. 
 
Durant aquest període, doncs, es mostrejaran més de 1.000 punts de control 
en aigües subterrànies, 375 estacions de seguiment en rius, 23 en 
embassaments, 4 en estanys, 56 en zones humides i 547 estacions de 
seguiment en aigües costaneres. 
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Cal tenir en compte que com a resultat de l‟execució i interpretació del 
Programa de Seguiment i Control 2007-2012, l'Agència Catalana de l'Aigua ha 
elaborat la documentació de valoració i diagnosi de l‟estat de les masses 
d‟aigua que ha servit per a la redacció de la resta dels instruments de la 
planificació hidrològica, particularment, el Programa de Mesures i el Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.  
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El Govern atorga la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya a Max Cahner i a Oriol Bohigas  
 

 L’exconseller de Cultura de la Generalitat Max Cahner, que rebrà la 
medalla a títol pòstum, ha estat una de les personalitats que més 
ha contribuït a enfortir la cultura catalana 
 

 Oriol Bohigas ha destacat per la seva trajectòria en els àmbits de 
l’arquitectura i l’urbanisme i la seva contribució a la modernitat i la 
projecció de Barcelona 

 
El Consell executiu ha acordat atorgar la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya a Max Cahner i Garcia, a títol pòstum per la seva tan destacada 
trajectòria en els àmbits de l’edició, l’activisme cultural, la recerca filològica i 
l’activitat política.  
 
Amb la concessió de la Medalla d’Or a Max Cahner, la Generalitat de 
Catalunya vol honorar una de les personalitats que més ha contribuït, des del  
període de la resistència al franquisme, a enfortir la cultura catalana, tant pel 
que fa al seu desplegament social com a la seva vertebració institucional. 
 
El Govern també ha acordat lliurar la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya a Oriol Bohigas per la seva tan destacada trajectòria en els àmbits 
de l’arquitectura i l’urbanisme i la seva contribució de primer ordre a la 
modernitat i la projecció de Barcelona, des d’amplis interessos culturals i 
cívics i una clara consciència de la catalanitat. 
 
Amb la concessió de la Medalla d’Or a Oriol Bohigas i Guardiola, la 
Generalitat de Catalunya vol honorar un dels referents de l’arquitectura i 
l’urbanisme contemporanis i una de les principals personalitats que han 
contribuït més notòriament a la modernitat i a la projecció de la ciutat de 
Barcelona, des d’una reconeguda trajectòria cívica i cultural. 
 
 
Max Cahner i Garcia (Bad Godesberg, 1936 - Barcelona 2013) 
 
De família establerta a Catalunya des del 1890, els seus pares s’havien 
traslladat a Alemanya a causa de la Guerra Civil. Amb motiu de la repressió 
que patien en aquell país les persones d’origen jueu, la família tornà a 
Barcelona el 1939, any en què Max Cahner inicià els seus estudis a l’Escola 
Alemanya, en la fundació de la qual havia intervingut el seu avi patern. 
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S’introduí en els nuclis de la catalanitat resistent i participà en el moviment 
estudiantil antifranquista. Llicenciat en Ciències Químiques i doctor en 
Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, amb Ramon Bastardes 
impulsà la nova època de la revista Serra d’Or (1959) i creà Edicions 62 
(1961), que dirigí fins al 1969 per fundar, el 1972, Curial Edicions Catalanes. 
 
Participà en la difusió i foment de la Gran Enciclopèdia Catalana, del Congrés 
de Cultura Catalana i de la campanya del “Català al carrer”. Sempre com a 
agent actiu a favor de la consolidació de la consciència lingüística i cultural 
comuna dels països de parla catalana, fou també vicepresident del Club 
Ramon Muntaner, creat amb aquesta finalitat, i reforçà molt especialment els 
vincles culturals i polítics entre el Principat i el País Valencià, juntament amb 
els altres territoris del domini lingüístic. 
 
Fou conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya durant la I Legislatura (1980-1984). Durant el seu mandat, posà les 
bases de les infraestructures necessàries per al desenvolupament d’una 
cultura normalitzada: Arxiu Nacional de Catalunya, Filmoteca de Catalunya, 
adquisició del Teatre Poliorama o Llei de normalització lingüística, entre 
d’altres. A més, impulsà projectes com el Teatre Nacional de Catalunya o el 
Centre d’Art Santa Mònica, la creació de biblioteques, renovació de museus, 
restauració de monuments... 
  
La seva carrera professional, però, ha estat marcada per la seva tasca com a 
professor de literatura catalana a la Universitat de Barcelona (1975-2006). Fou 
també director de la nova època que la Revista de Catalunya inicià a partir de 
1986. Entre els anys 1987 i 1991 fou president del Consell d’Administració, 
president executiu i editor del diari Avui. 
  
La seva tasca com a investigador de la llengua i la literatura comprèn, a més 
de nombrosos articles, obres com l’Epistolari del Renaixement (1977-1978) i 
Literatura de la revolució i la contrarevolució 1789-1849 (1998-2005). Ha estat 
també col·laborador de Joan Coromines en el Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana. Dirigí la Gran Geografia Comarcal de 
Catalunya, en dinou volums (1981-1985). Ha estat president de la Universitat 
Catalana d’Estiu en dues etapes (1985-1987 i 1992-1994). El 1996, el Govern 
de la Generalitat li atorgà la Creu de Sant Jordi. 
 
 
 
Oriol Bohigas i Guardiola  (Barcelona 1925) 
 
Graduat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, el 1951 va fundar amb 
altres arquitectes el Grup R i poc temps després, juntament amb Josep 
Martorell i amb David Mackay formà l’estudi de disseny arquitectònic MBM 
Arquitectes, ampliat després amb altres professionals. 



 

Acords de Govern . 15.10.2013  

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

22 

 

 
D’entre les obres d’aquest estudi, cal esmentar la Mútua Metal·lúrgica, el grup 
d’habitatges de la ronda del Guinardó, els tallers de La Vanguardia, l’escola 
Thau, la Clínica Augusta, el parc de la Creueta del Coll, la Universitat Pompeu 
Fabra, o la seu d’RBA Editors, a Barcelona; l’edifici Destino, a Badalona; 
l’escola Garbí, a Esplugues de Llobregat; el bloc Martí l’Humà, a Sabadell; el 
Tecnocampus, a Mataró, o l’escola Catalunya, a Sant Adrià de Besòs. A la 
resta de l’Estat, hi destaca el pavelló del Futur a l’Exposició Universal de 
Sevilla. I en l’àmbit internacional, entre d’altres actuacions, són especialment 
reconeguts el conjunt Friedrichstadt i els habitatges de la Kochstrasse, a 
Berlín, o el parc d’Espanya a Rosario (Argentina). 
 
Doctor arquitecte d’ençà de 1963, el 1977 fou nomenat director de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, càrrec que ocupà fins que el 
1980 esdevingué delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. Des 
d’aleshores va passar a ser conseller urbanístic municipal i projectà les línies 
mestres del desenvolupament urbà que permetrien a la capital catalana acollir 
la celebració dels Jocs Olímpics de 1992 i renovar-ne el plantejament 
infraestructural, alhora que recuperava la seva façana marítima.  
 
Persona d’amplis interessos culturals vinculats al progrés del país, ha estat 
president d'Edicions 62 (1975-1979), de la Fundació Miró (1981-1988) i de 
l’Ateneu Barcelonès (2003-2011). Col·labora habitualment a Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme i és promotor d’Arquitecturas Bis. L’any 1991 fou 
nomenat regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, càrrec que exercí 
fins al 1994. 
 
Es troba en possessió de nombrosos guardons, entre els quals diversos 
premis FAD, la Creu de Sant Jordi (1991), el Premi Ciutat de Barcelona a la 
Projecció Internacional (1999) o el Premi Nacional de Cultura a la Trajectòria 
Professional i Artística (2011). És membre honorari de diverses institucions 
acadèmiques internacionals. 
 
Catedràtic emèrit per la Universitat Politècnica de Catalunya, entre els seus 
llibres figuren Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme (1963), 
Arquitectura modernista (1968), Contra una arquitectura adjectivada (1969), 
Arquitectura española de la Segunda República (1970, edició revisada el 
1999), Polèmica d’arquitectura catalana (1970), Proceso y erótica del diseño 
(1972 i 1979), Reconstrucció de Barcelona (1985) i Contra la incontinència 
urbana (2004). També ha publicat tres volums de memòries i reculls d’articles.  
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El Govern atorga el Premi Justícia de Catalunya a 
Martín Rodríguez Sol, l’exfiscal en cap de Catalunya 

 

 Li concedeix aquest guardó en reconeixement a la seva trajectòria 
professional al servei de la justícia, lligada sempre a Catalunya 

 

 El jurista Ramon Camp i Batalla, i els magistrats Miguel Julián 
Collado Nuño, Félix Vicente Azón Vilas i Carles Cruz Moratones 
han estat distingits amb les medalles d’honor de la Generalitat 
pels serveis excepcionals a la justícia 

 

 El Govern ha concedit també mencions honorífiques en matèria de 
justícia a Catalunya a l’Associació de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia i al Grup Europeu de Magistrats per la Mediació a 
Espanya (GEMME) 

 

El Govern de la Generalitat ha acordat avui atorgar el Premi Justícia de 
Catalunya a l’exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol en 
reconeixement a la seva trajectòria professional al servei de la justícia, lligada 
sobretot a Catalunya.  
 
Així mateix, amb la concessió d’aquest Premi es vol destacar la seva 
implicació en la millora de l’Administració de justícia i en la defensa de 
l’especialització dels fiscals; com també la dignitat i professionalitat amb les 
quals va exercir el seu càrrec al capdavant de la Fiscalia Superior de 
Catalunya i la sensibilitat mostrada vers la realitat catalana. 

 

Medalles d’honor pels serveis excepcionals a la justícia 

Enguany s’han concedit les medalles d’honor pels serveis excepcionals a la 
justícia al jurista Ramon Camp i Batalla, i als magistrats Miguel Julian Collado 
Nuño, Félix Vicente Azón Vilas i Carles Cruz Moratones. 

 

 El jurista Ramon Camp i Batalla, ha estat mereixedor d‟aquest guardó 
per la seva trajectòria professional com a jurista de reconegut prestigi i 
per la seva aportació i dedicació tots aquests anys com a diputat del 
Parlament de Catalunya i com a  secretari i vicepresident segon de la 
Mesa del Parlament de Catalunya. També es vol destacar la seva 
trajectòria com a diputat al Congrés dels Diputats i senador, i 
l‟agraïment per la dedicació d‟aquests cinc anys de mandat (2008-
2013) com a vocal territorial de Catalunya del Consell General del 
Poder Judicial. 
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 El magistrat Miguel Julián Collado Nuño és distingit per la seva 
trajectòria professional com a jutge i magistrat vinculat a Catalunya, i 
molt especialment per les seves aportacions al món de la docència amb 
la publicació de nombrosos estudis i articles sobre diverses matèries 
jurídiques. Amb aquest guardó es vol expressar també l‟agraïment per 
la dedicació d‟aquests cinc anys de mandat (2008-2013) com a vocal 
del Consell General del Poder Judicial. 

 

 El magistrat Félix Vicente Azón Vilas ha rebut aquesta distinció per la 
seva trajectòria professional com a magistrat del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i per la seva activitat docent a la Universitat 
Pompeu Fabra i a la Universitat Autònoma de Barcelona des d‟on ha 
difós la carrera judicial i el dret laboral, amb nombroses conferències i 
articles. Amb aquest guardó es vol expressar així mateix l‟agraïment 
per la dedicació d‟aquests cinc anys de mandat (2008-2013) com a 
vocal del Consell General del Poder Judicial. 

 

 El magistrat Carles Cruz Moratones ha estat mereixedor d‟aquest 
guardó per la seva trajectòria professional i molt especialment per la 
seva trajectòria com a magistrat de l‟Audiència Provincial de Girona. La 
seva preocupació per l‟ètica aplicada a la intervenció social i per la 
igualtat social l‟han dut a dedicar molts esforços en l‟estudi i anàlisi de 
la violència domèstica i de gènere i els maltractaments a infants i 
persones grans, matèries on ha fet grans aportacions amb ponències, 
articles i amb la seva participació a nombrosos congressos i institucions 
que l‟han fet mereixedor de la Medalla d‟Honor de la Generalitat per 
serveis excepcionals a la justícia. Amb aquest guardó igualment es vol 
expressar l‟agraïment per la dedicació d‟aquests cinc anys de mandat 
(2008-2013) com a vocal del Consell General del Poder Judicial. 

 

 

El Govern ha acordat concedir mencions honorífiques en matèria de 

justícia a Catalunya a dues institucions:  

 

 A l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, en el 
desè aniversari de la seva constitució, per la valuosa contribució durant 
tots aquests anys en el procés de normalització lingüística del català a 
la justícia i el desenvolupament efectiu del dret d‟opció lingüística dels 
ciutadans de Catalunya.  
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 Al Grup Europeu de Magistrats per la Mediació a Espanya 
(GEMME), per la seva tasca de promoció de la mediació, com a 
fórmula de resolució de conflictes, entre els operadors jurídics i les 
institucions, per la seva activitat de foment de la cultura del diàleg als 
efectes de preservar en el procés contenciós aquells litigis en els quals 
sigui necessària la intervenció de l‟autoritat, i per la seva activitat de 
promoció de l‟estudi i recopilació de material bibliogràfic i investigació 
legal i doctrinal sobre els mètodes alternatius de solució de conflictes. 

 

 

Premi Justícia de Catalunya 

 
El Premi Justícia de Catalunya s’atorga a les persones físiques o jurídiques 
que s’han distingit per la seva contribució rellevant a la renovació, aplicació i 
difusió del dret propi de Catalunya; per la realització o l’impuls d’actuacions 
que afavoreixin la modernització, l’eficàcia i l’eficiència en la prestació de 
serveis relacionats amb la justícia a Catalunya; per l’adaptació de 
l’Administració de justícia a la realitat social que l’envolta; per l’especial 
dedicació a l’enfortiment dels drets de defensa i representació de les persones 
més desafavorides en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta; així com per les 
actuacions destacades i rellevants en el camp de la justícia de pau. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern plantejarà un requeriment d’incompetència contra un reial 

decret de l’Estat en matèria de medi ambient i turisme 

El Govern de la Generalitat dirigirà un requeriment d‟incompetència al Govern 
de l‟Estat contra el Reial Decret 635/2013, que desenvolupa el “Pla d‟Impuls al 
Medi Ambient en el sector hoteler PIMA Sol”, per entendre que la norma 
vulnera les competències de la Generalitat en les matèries de medi ambient i 
turisme. 

Aquest pla per a la rehabilitació energètica de les instal·lacions en el sector 
hoteler regula l‟adquisició de crèdits pel Fons de carboni per a una economia 
sostenible. L‟aplicació d‟aquesta mesura ha de contribuir al compliment dels 
compromisos espanyols relatius a la reducció d‟emissions de CO2, principal 
gas amb efecte d‟hivernacle, causant del canvi climàtic, en els sectors 
denominats difusos, en el marc dels objectius fixats per la Unió Europea per al 
2020. 

El Govern considera que aquest reial decret margina novament les comunitats 
autònomes de les funcions executives que els correspon en matèria de medi 
ambient i sobre el sector turístic, ja que s‟estableix un sistema de gestió 
directa centralitzada en el qual es reserva l‟exercici de totes les funcions 
executives als òrgans ministerials. D‟aquesta manera, s‟impedeix que les 
comunitats intervinguin en la gestió d‟ajuts per a la rehabilitació hotelera, 
pressupostats en 5,21 milions d‟euros, corresponents als seus respectius 
territoris.  

Cal recordar que, precisament, alguns preceptes del Reial Decret que regula 
aquest Fons de Carboni ja van ser objecte d‟un conflicte de competència que 
se segueix davant el Tribunal Constitucional per entendre que en la regulació 
del procediment general no es respectaven les competències de la Generalitat 
en reservar a instàncies estatals la realització de les funcions executives. 

 

El Govern denega els permisos d’investigació d’hidrocarburs ‘Darwin’ i 
‘Leonardo’  

El Govern ha acordat avui denegar els permisos d‟investigació d‟hidrocarburs 
„Darwin‟ i „Leonardo‟, que havia sol·licitat l‟empresa Montero Energy 
Corporation SL. La decisió es fonamenta en el fet que l‟empresa no va 
presentar un projecte d‟investigació amb el mínim contingut que estableix la 
normativa d‟hidrocarburs, sinó un programa de treballs de caràcter genèric, 
sense cap vinculació a la informació existent sobre la composició geològica de 
les zones a investigar, i s‟ha pres després de desestimar les al·legacions 
presentades per Montero Energy. 

La sol·licitud de permís „Darwin‟ pretenia investigar l‟existència d‟hidrocarburs 
no convencionals en el subsòl d‟una àrea de 89.683 hectàrees, que comprenia 
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les comarques de la Noguera, l‟Urgell, la Segarra, el Solsonès i l‟Anoia. La 
sol·licitud de permís „Leonardo‟ afectava 76.641 hectàrees de les comarques 
de l‟Osona, Bages, Berguedà i la Garrotxa. 

 

El Govern integra l’Agència Catalana de Certificació en el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya 
 
El Govern també ha aprovat avui l‟acord pel qual es ratifica la integració de 
l‟Agència Catalana de Certificació (CATCert) en el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (Consorci AOC). Aquesta integració també s‟inscriu en el 
seguit d‟actuacions adreçades a la  racionalització i simplificació de 
l‟estructura del sector públic. 
 
La dissolució de l‟organisme CATCert ha comportar el traspàs de tots els 
actius i passius de CATCert al Consorci AOC, i la subrogació d‟aquest en tots 
els drets i obligacions amb efectes comptables i jurídics de 30 de juny de 
2013. 
 
L'Agència Catalana de Certificació tenia per objecte gestionar certificats 
digitals i prestar serveis relacionats amb la signatura electrònica i amb els 
processos d'identificació necessaris en l'àmbit d'actuació de les 
administracions públiques catalanes. Aquests serveis seran prestats a partir 
d‟aquest moment pel Consorci AOC.  
 
El Govern aprova un conveni de col·laboració amb Colòmbia en matèria 
de defensa dels drets dels consumidors 

El Govern ha donat llum verd a un conveni de col·laboració amb Colòmbia per 
la defensa i protecció dels drets dels consumidors. L‟acord preveu la promoció 
de la cooperació en temes de consum entre el Departament d'Empresa i 
Ocupació, a través de l'Agència Catalana del Consum (ACC) i la 
Superintendència d'Indústria i Comerç del Govern de Colòmbia.  

Ambdues administracions portaran a terme l'intercanvi de perspectives, 
polítiques institucionals, coneixements i bones pràctiques, el treball conjunt en 
estudi i investigació i altres actuacions en matèria de seguretat dels productes 
i serveis que circulen pels respectius mercats. A més, el conveni inclou el 
foment de la relació entre organitzacions i associacions de consumidors 
d'ambdós països.  

En virtut d'aquest acord, l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya i la Superintendència d'Indústria i Comerç de Colòmbia es 
comprometen a dur a terme conferències, cursos i tallers referents a la 
protecció dels drets dels consumidors i a intercanviar informació sobre estudis, 
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plans, programes i altres accions institucionals adreçades a enfortir les 
polítiques de promoció i protecció dels drets dels consumidors.  
 


