Acords de Govern
22 d’octubre de 2013

El Govern modifica la Llei de l’Institut Català de
Finances per facilitar la seva transformació en entitat
de crèdit en el marc de la Unió Bancària Europea
• Mitjançant un decret llei autoritza l’Institut Català de Finances (ICF)
a constituir una societat anònima amb plena independència
respecte de l’Administració sotmesa únicament i exclusiva a la
normativa pròpia de les entitats de crèdit i als controls dels òrgans
reguladors estatals i europeus
• L’objectiu és consolidar i potenciar el paper de l’ICF com a
instrument de suport al teixit empresarial i a l’economia productiva
El Consell Executiu ha aprovat avui un decret llei pel qual autoritza l’Institut
Català de Finances (ICF) a fer tots els passos necessaris per a la seva
transformació en entitat de crèdit, d’acord amb els requeriments dels
reguladors estatals i europeus.
El decret llei aprovat avui pel Govern modifica i simplifica l’actual Llei de l’ICF
(DLEG 4/2002, de 24 de desembre) per tal de facilitar aquesta transformació.
Fruit d’aquests canvis legislatius, l’ICF podrà constituir una societat anònima segregant la seva branca d’activitat financera -, amb plena independència
respecte de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats, sotmesa
únicament i exclusiva a la normativa pròpia de les entitats de crèdit i al control
dels òrgans reguladors estatals i europeus. Així mateix, l’ICF podrà adequar la
seva estructura d’òrgans de govern i la seva gestió a la normativa específica
dels organismes reguladors.
L’objectiu és que l’ICF pugui actuar com a entitat de crèdit en el marc de la
Unió Bancària Europea, amb transparència, plena independència i sotmesa a
la normativa que regula les entitats de crèdit, per tal de consolidar i potenciar
el seu paper com a instrument de suport al teixit empresarial i a l’economia
productiva.
L’ICF, un instrument al servei de la reactivació econòmica
L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera, fundada l’any
1985. El principal objectiu de l’entitat és impulsar i facilitar l’accés al
finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya, principalment pimes i
autònoms, actuant com a complement del sector financer privat.
L’Institut té a disposició de les empreses diversos productes i serveis vinculats
al finançament empresarial, centrats en l’activitat de préstecs i avals i en
l’activitat de capital risc.
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L’entitat va posar en marxa el 2011 un pla d’actuació per contribuir a la
reactivació econòmica a través de l’impuls al finançament empresarial,
focalitzat en el segment de pimes i autònoms, - que configuren el gruix més
important del teixit empresarial català -, i prioritzant al sector privat per davant
del sector públic.
Des d’aleshores, l’ICF ha facilitat l’accés al finançament a més de 9.000
empreses per un import superior als 2.000 milions d’euros. Per aquest any
2013 l’ICF ha posat a disposició de les empreses 500 milions d’euros en
préstecs i avals per a inversions i circulant.
Per dur a terme la seva activitat l’ICF es finança als mercats nacional i
internacional. Els seus recursos no provenen dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, i per tant no agrega ni dèficit ni deute a
l’administració catalana.
Qualsevol empresa pot accedir a l’ICF
Qualsevol empresa amb seu social o operativa a Catalunya pot sol·licitar
finançament a l’ICF. Per facilitar aquesta accessibilitat universal, l’Institut ha
potenciat el seu canal web www.icf.cat, a través del qual qualsevol empresa
pot sol·licitar directament un préstec o bé un aval a través de l’aplicació
“Demana un ICF”.
En la mateixa línia i amb l’objectiu d’acostar l’ICF al territori i a les empreses, a
finals de 2011 l’entitat va crear una xarxa de promotors financers que s’estén
arreu de Catalunya. Aquesta xarxa la componen empreses i entitats amb una
àmplia experiència en l’assessorament empresarial que informen als seus
clients sobre el producte de l’ICF més adient per finançar els seus projectes i
els poden acompanyar en el procés de sol·licitud de finançament. Actualment
aquesta xarxa està formada per més d’un centenar d’empreses i entitats.
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El Govern aprova el decret llei que permetrà complir
un any abans de que es preveia el compromís de
reducció del sector públic en un 25%
• Entre gener de 2011 i setembre de 2013, la reducció d’entitats del
sector públic ha estat d’un 21%
• Aquestes mesures reforcen la línia impulsada pel Govern i el
Parlament l’any 2011 per a la simplificació de l’estructura del
sector públic
El Govern ha aprovat avui el Decret llei de mesures de racionalització i
simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya,
que permetrà complir un any abans del que es preveia el compliment
d’aquesta anunciada reducció del 25% del nombre d’entitats instrumentals.
Les mesures del nou decret, doncs refermen el compromís assumit pel
Govern en matèria de reducció del sector públic, i tenen en compte les
recomanacions del Parlament de Catalunya en aquest àmbit.
Cal assenyalar que des de l’1 de gener de 2011 a finals de setembre de 2013,
el nombre d’entitats amb participació majoritària s’ha reduït de 273 a 215, un
21% menys. El compromís del Govern és assolir l’objectiu de reducció del
25% d’entitats abans del 31 de desembre de 2013, és a dir un any abans del
que estava previst.
La conjuntura de crisi econòmica i pressupostària, motius de consolidació
fiscal i de correcta articulació en el temps de les mesures que es proposen en
el decret llei, han estat determinants perquè el Govern hagi considerat donar
la màxima celeritat als processos de racionalització del sector públic,
mitjançant aquesta actuació normativa.
El decret llei s’aprova amb la convicció del Govern que la disminució de la
fragmentació del sector possibilita millorar l’eficiència en la prestació dels
serveis, contribueix de forma essencial a la reducció de la despesa i del dèficit
públic, i millora la confiança d’actors públics i privats en l’Administració de la
Generalitat.
Pel que fa a la racionalització del conjunt del sector públic vinculat del
Departament de Territori i Sostenibilitat, les línies estratègiques dels
processos de racionalització són la concentració de serveis i la reducció
d’estructures. Concretament, es preveu un procés de fusió de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya, i la supressió de
l’entitat de dret públic Aeroports de Catalunya.
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Pel que fa a l’àmbit del sector públic vinculat a la salut, el decret llei extingeix
la personalitat jurídica dels governs territorials de salut fent efectiu el
desplegament dels consells de direcció i de participació que preveu la Llei
d’ordenació de sanitària de Catalunya (LOSC) a nivell dels sectors sanitaris.
També extingeix la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, i la de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries
preservant la marca i la idiosincràsia del model de gestió i de participació i
adequant la seva naturalesa jurídica a la de les funcions d’autoritat sanitària i
la integració de les seves funcions a la Secretaria de Salut Pública. Es
modifiquen les funcions de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya, i es regularitza l’adscripció de l'
Institut Català de la Salut dins del
sistema sanitari, atenent a la seva naturalesa actual d’empresa pública,
donant-li un tractament coherent amb la resta de proveïdors sanitaris públics.
El decret llei també suprimeix l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, atès
que les competències en matèria d’inspecció de treball són assumides pel
Departament d’Empresa i Ocupació.
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El Govern acorda impulsar el Pla Estratègic de la
participació del Pacient en el Sistema Sanitari de
Catalunya 2013-2016
• El Consell Consultiu de Pacients s’encarregarà de dissenyar el Pla
per promoure la participació de pacients en el desplegament de
les polítiques sanitàries
• Amb aquest Pla es pretén que els ciutadans puguin prendre un rol
més actiu en el sistema i responsabilitzar-se en major mesura de
la seva salut i de l’ús adequat dels recursos sanitaris

El Consell Executiu ha acordat impulsar el Pla Estratègic de la Participació del
Pacient en el Sistema Sanitari de Catalunya 2013-2016. Per articular-ho, el
Govern encomana al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya el disseny i
la implementació d’un pla per a impulsar la participació dels i les pacients de
Catalunya en el desplegament de les polítiques sanitàries. El Pla haurà
d’identificar, en el marc de les línies d’acció establertes pel Govern, les
accions necessàries per dinamitzar la participació dels pacients en l’elaboració
de les polítiques sanitàries i les mesures necessàries per tal que la ciutadania
pugui prendre un rol més actiu en el sistema i, en conseqüència,
responsabilitzar-se en major mesura de la seva salut i de l’ús adequat dels
recursos sanitaris.
Aquestes línies han de tenir en compte aspectes com ara la promoció de
l’apoderament i autonomia del pacient; promoció dels aspectes ètics
relacionats amb l’atenció, la resposta a les necessitats dels pacients, famílies i
associacions de pacients; millora de la comunicació amb el pacient; promoció
de la seguretat de l’atenció mitjançant la participació activa del pacient; millora
de la gestió de les associacions de pacients; extensió de la representativitat
del Consell Consultiu de Pacients al nombre més elevat de pacients de
Catalunya, i internacionalització del Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya i de les associacions de pacients.
Un dels reptes de les administracions sanitàries actuals és situar el pacient
com a centre del sistema de salut, i adaptar-lo a les seves necessitats, de
manera que es garanteixi un procés assistencial integral. Per assolir aquest
canvi estratègic es fa imprescindible la implicació de les associacions i
organitzacions representatives dels pacients en el procés de decisió de les
polítiques de salut.
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Aquest canvi estratègic queda reflectit en el Pla de Salut de Catalunya 20112015, que s’inspira en el nou rol proactiu dels ciutadans, els dóna les eines
necessàries i la informació adequada a poder responsabilitzar-se i tenir cura
de la seva salut així com de la utilització del sistema sanitari, prenent
decisions sobre la seva pròpia salut. Eines formatives i informatives, com el
programa “Pacient Expert Catalunya”, “Canal Salut” o “Guia d’ús dels serveis
de salut”, donen suport a la ciutadania en aquest sentit.
Amb aquest objectiu, el Govern va crear, mitjançant el Decret 110/2012, de 2
d’octubre, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, amb la finalitat
d’actuar com a òrgan de participació i consulta del Departament de Salut amb
les associacions de pacients. Des de la seva creació s’han organitzat diferents
grups de treball i el passat 27 de setembre va organitzar la I Jornada del
Consell Consultiu, una de les conclusions de la qual va ser precisament la
necessitat de definir diverses línies d’acció per impulsar la tasca encomanada
al Consell Consultiu.
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El Govern adapta a les necessitats del sector els títols
de jardineria i floristeria i de manteniment
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
• Aquests cicles formatius també s’han renovat per adequar-se a la
formació professional establerta a la LOE
El Govern ha aprovat avui els decrets que estableixen els currículums del cicle
formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria i del cicle formatiu de grau
superior de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, amb el propòsit
d’adaptar-los a les necessitats actuals del sector. Així mateix, els currículums
s’han adequat a la formació professional establerta a la Llei Orgànica
d’Educació (LOE) i també se n’han ampliat els continguts. Aquests dos títols
estan desenvolupats d’acord 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 jardineria i floristeria amplia els
continguts relacionats amb el manteniment de zones comunes enjardinades
en urbanitzacions i habitatges unifamiliars, la creació de zones verdes
destinades a l’ús recreatiu, la creació de jardins d’interior, la jardineria aèria,
l’art floral i el treball en centres de jardineria i vivers. D’aquesta manera, el
currículum dóna resposta a necessitats dels sectors econòmics que demanen
jardiners qualificats per a les tasques relacionades amb aquest sector.
D’altra banda, el currículum del cicle de manteniment d’instal·lacions
tèrmiques i de fluids suposa ampliar els continguts relatius amb la major
presència de l’electrònica en el control de processos i la utilització
d’instal·lacions energèticament sostenibles, l’evolució de materials que suposa
l’aparició de noves tècniques de treball i la incorporació d’aplicacions
informàtiques tant en l’elaboració de la documentació com en els processos
de control. El currículum permet adequar-se a majors requeriments
d’eficiència energètica, de seguretat, de respecte i conservació del medi
ambient, i a una major importància del manteniment, especialment el
manteniment preventiu.
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El Govern reconeix dos nous béns culturals d’interès
nacional (BCIN) i delimita l’espai de protecció de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Els dos nous BCIN són els Clots de Sant Julià, a Forallac (Baix
Empordà), i l’església de Sant Tomàs de Fluvià, a Torroella de
Fluvià (Alt Empordà)
• L’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau està reconegut com a
monument historicoartístic des de 1978 i és Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO des de 1997
El Govern ha acordat avui declarar com a bé cultural d’interès nacional (BCIN)
els Clots de Sant Julià, a Forallac (Baix Empordà), en la categoria de zona
arqueològica, i l’església de Sant Tomàs de Fluvià, a Torroella de Fluvià (Alt
Empordà), en la categoria de monument històric. A més, el Govern també ha
acordat delimitar l’espai de protecció de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant
Pau, a Barcelona.
Els Clots de Sant Julià
Aquesta zona arqueològica està situada al turó anomenat Puig de Sant Julià,
al terme municipal de Forallac (Baix Empordà), entre els nuclis de Vulpellac i
Canapost. Està coberta d’una densa vegetació on predominen les alzines
sureres i altres espècies vegetals associades, amb una singularitat
paisatgística generada per una notable acció humana.
L’església de Sant Tomàs de Fluvià
El temple romànic de Sant Tomàs, del segle XI, té una sola nau amb
transsepte i capçalera formada per tres absis semicirculars. La seva càrrega
històrica va lligada a la seva vàlua arquitectònica i especialment a la vàlua de
la pintura del Crist en majestat situada a la volta de l’absis central i a les
pintures dels dos costats de la volta apuntada en l’àmbit del transsepte.
L’església està rodejada d’una dotzena de masies en un nucli urbà a la banda
de ponent del terme municipal de Torrelles de Fluvià (Alt Empordà).
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L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser erigit per reemplaçar l’antic
Hospital de la Santa Creu, situat al centre de Barcelona, en un Raval atapeït i
poc salubre. El nou complex hospitalari públic havia de ser modern i capaç de
respondre a les noves necessitats mèdiques i socials de la ciutat i de la
Catalunya de l’època. L’acord de Govern inclou com a protecció el subsòl del
monument i el seu espai de protecció.
Fins aquest moment, l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau no comptava
amb un entorn de protecció específicament delimitat. La singularitat del
monument ha fet aconsellar la definició d’aquesta figura sobre aquest element
com el millor instrument per garantir la supervivència dels seus múltiples
valors culturals, paisatgístics i ambientals en les millors condicions possibles.
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El Govern porta al Consell de Garanties Estatutàries la
darrera modificació i la convocatòria anual de beques
i ajuts a l’estudi de l’Estat
• La Generalitat qüestiona el model centralitzat i la poca adaptació a
la realitat territorial del sistema de beques i ajuts a l’estudi així
com la possible vulneració de competències
• El Govern recorda que les beques encara estan pendents de
transferència d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional
del 2001
El Govern ha sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ
a la interposició d’un conflicte de competència en relació amb diversos
preceptes del reial decret de la darrera modificació i convocatòria de beques
per part de l’Estat. La Generalitat qüestiona els punts que fixen els llindars de
renda i patrimoni familiar i la quantia de les beques i ajuts a l’estudi per a
aquest curs així i altres requisits de la convocatòria, ja que poden afectar les
competències catalanes en matèria de beques i ajuts a l’estudi universitari i no
universitari.
El Govern considera que, a través d’aquesta convocatòria, l’Estat continua
retenint funcions de gestió de les beques que no li corresponen. Entre d’altres
aspectes, el Govern critica que l’Estat reguli de manera centralitzada un nou
component variable de les beques respecte del qual es reserven funcions de
gestió al Ministeri. La Generalitat entén que aquesta normativa pot vulnerar les
competències assumides per la Generalitat en matèria d'
educació i
universitats, respectivament.
Cal recordar que les beques encara estan pendents de transferència a la
Generalitat tal com va indicar la sentència del Tribunal Constitucional
188/2001 de 20 de setembre. Malgrat que s’ha reconegut la necessària
territorialització de la dotació econòmica que l’Estat destina a aquestes
beques i ajuts, el govern espanyol segueix fent la convocatòria centralitzada i
la Generalitat només pot gestionar les beques a Catalunya en els termes que
fixa el Ministeri.
Així mateix, el Govern ha demanat un altre dictamen sobre la convocatòria de
les beques de caràcter general per a aquest curs per a estudiants d’estudis
postobligatoris. La Generalitat també troba que vulnera les competències
catalanes ja que reserva al Ministeri d’Educació l’execució de la convocatòria i
distribució d’aquests ajuts.
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El Govern recorrerà la llei d’integració de cooperatives
i la de funcionament de la cadena alimentària per ser
inconstitucionals
• L’Executiu considera que la intenció de la Llei de cooperatives és
recentralitzar les competències en la matèria i disposar dels
recursos de les comunitats autònomes, vulnerant la distribució de
competències autonòmiques vigents.
El Govern ha acordat avui presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei 13/2013, de foment de la integració de cooperatives, un cop que el
Consell de Garanties Estatutàries ja ha emès el dictamen preceptiu
corresponent. Aquest òrgan ha arribat a la conclusió que els apartats 2 i 3 de
l’article 3 i l’article 5 de la llei, vulneren les competències de la Generalitat de
Catalunya, raó per la qual el Govern formularà la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat contra els esmentats preceptes de l’esmentada llei.
L’Executiu català considera que aquesta normativa és una mesura
innecessària i ineficaç per solucionar el problema de l’atomització del sector
cooperatiu, i que l’àmbit supraautonòmic de les “entitats associatives
prioritàries” que estableix, és discriminatori i s’hauria de suprimir i obrir a
qualsevol entitat de l’Estat que compleixi les condicions exigides
independentment del seu àmbit territorial. Aquest és el punt dèbil de la norma
perquè la llei estatal es justifica per l’àmbit supraautonòmic que la fa
competent.
A més, es crea una nova estructura administrativa en contra de les polítiques
de simplificació i en l’articulat de la nova norma hi ha una clara indefinició en
els criteris de la dimensió necessària d’una entitat associativa per ser
prioritària. El Govern manté que sense un règim especial per a les
cooperatives agràries dels ajuts comunitaris i dels estats membres, és incert
que les grans entitats associatives prioritàries puguin complir els requisits per
ser beneficiàries de subvencions públiques.
Per tot plegat, el Govern considera que aquesta llei és desproporcionada pels
beneficis per al cooperativisme que d’ella se’n deriven, a més del fet que el
seu finançament és indefinit i compta amb els recursos de les administracions
autonòmiques.
Llei sobre el funcionament de la cadena alimentària
D’altra banda, el Govern també interposarà un recurs d’inconstitucionalitat
davant el Tribunal Constitucional per tres apartats de la llei 12/2013, de 2
d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària que
vulneren els articles 116 i 154 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya.
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Segons diu l’Estatut, s’atribueix a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris
(AICA) les activitats de seguiment i control del sector agroalimentari en
general i sobre els mercats oleícola i lacti en particular. La competència en
aquesta matèria no pot ser desplaçada en favor de l’Estat en virtut de l’article
149 perquè determina que correspon a la Generalitat el compliment de la
gestió, la informació, el seguiment i l’anàlisi dels mercats.
Així doncs, no és necessària la intervenció de la IACA per garantir el
compliment de les obligacions dels operadors econòmics del sector
agroalimentari, ja que es reconeixen a la Generalitat competències exclusives
en aquesta matèria.
D’altra banda, el precepte ignora també les competències reconegudes en
l’article 154 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya ja que considera que la
Comissió Nacional de la Competència (ara Comissió Nacional dels Mercats i
la Competència) és l’únic organisme competent per sancionar les pràctiques
contràries a la lliure competència en detriment de l’autoritat de Defensa de la
Competència.
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Altres acords
El Govern atorga la concessió definitiva
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

de

ràdio municipal a

El Govern ha acordat avui atorgar a l'
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages la
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora
en ones mètriques amb modulació de freqüència. L’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages ja disposava des de l’any 2000 de la concessió provisional
d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després del
compliment dels procedents tràmits administratius i tècnics i d’haver superat la
inspecció preceptiva i obtenir l’autorització de posada en servei per part de
l’administració competent, el Govern ha procedit a l'
atorgament definitiu de la
concessió a la ràdio municipal.
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Nomenaments
Sílvia Muñoz d’Imbert, directora del Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA)
Nascuda a Barcelona l’any 1973
Sílvia Muñoz és historiadora, crítica d’art i comissària independent. Actualment
és membre del Ple del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de
Barcelona; del Consell assessor del Museu de Montserrat (MDM); de
l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA), i de l’Associació Internacional
de Crítics d’Art (AICA).
Com a comissària d’exposicions ha dut a terme, entre d’altres, “Jordi Fornas,
pintor”, Museu de Montserrat; “Arnau Puig. Pensar la imatge”; el Cicle
d’exposicions sobre Josep Guinovart a la Fundació Privada Espai Guinovart
d’Agramunt durant el 2012; “Donacions, 2000-2012” ; “Capses secretes. Joan
Ponç, 1975-1980”; “Tapissos i llibres d’artista”; “Trilogia de la privadesa”, i
“Porta}Zush.1961-1979”
L’any 2009 va rebre el Premi ACCA en la categoria d’exposicions d’art
contemporani, atorgat per l’Associació Catalana de Crítics d’Art, juntament
amb la Fundació Suñol pel comissariat de l’exposició “Porta}Zush.1961-1979”.
Sílvia Muñoz ha participat en diverses publicacions com a documentalista,
editora i escriptora i ha estat col·laboradora del diari El Punt/avui (2002-2007) i
d’altres publicacions periòdiques com Art Notes, El Temps d’Art i Revista de
Catalunya. Actualment col·labora periòdicament a Serra d’Or i Bonart.
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