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El Govern reforça el seu compromís amb la 
transparència i el retiment de comptes amb l’aprovació 
d’un codi ètic per als alts càrrecs de l’Administració 
 

• La iniciativa s’emmarca dins el programa de 51 mesures per a la 
Regeneració Democràtica i la Transparència proposades pel 
president Mas després de la celebració de les dues cimeres sobre 
regeneració democràtica del mes de febrer passat 
 

• Tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat hauran 
d’acceptar el contingut d’aquest nou Codi ètic així com la 
publicació de les seves dades retributives en el portal de 
Transparència de la Generalitat 
 

• Amb aquesta mesura, l’Administració de la Generalitat pretén 
situar-se al capdavant de les administracions públiques d’Europa i 
de l’Estat espanyol en matèria de transparència democràtica 

 

El Consell Executiu ha aprovat avui un codi de bones pràctiques adreçat a tots 
els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. Aquesta mesura es deriva 
del compromís assumit pel president de la Generalitat, Artur Mas, el mes de 
febrer passat, durant la celebració de les dues cimeres per a la regeneració 
democràtica i la transparència.  
 
El Codi ètic aprovat avui no pretén substituir la legislació actual en matèria de 
regulació de les actuacions de l’administració pública sinó que tal i com 
estableix el preàmbul “formula una declaració de principis amb una finalitat 
deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts. Els 
valors que articulen aquest Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la 
prudència, la transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb el país i la 
seva ciutadania”. 
 
Al compromís del president Mas de reforçar les mesures per a la regeneració 
democràtica de l’Administració de la Generalitat i augmentar la transparència 
de les institucions i els seus procediments, s’hi afegeix un tercer objectiu que 
és el de la rendició de comptes per part dels alts càrrecs de l’Administració. 
 
Tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat hauran d’acceptar el 
contingut d’aquest nou Codi ètic així com la publicació de les seves dades 
retributives en el portal de Transparència de la Generalitat 
(www.transparencia.gencat.cat). 
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Amb aquesta darrera mesura, l’Administració de la Generalitat pretén situar-se 
al capdavant de les administracions públiques d’Europa i de l’Estat espanyol 
en matèria de transparència democràtica.  
 
A través del portal de Transparència, els ciutadans no només poden accedir al 
compliment dels eixos del Pla de Govern sinó a tots aquells indicadors que 
avaluen i mesuren la gestió pública de l’Administració. A partir d’avui, també 
està disponible, a través del portal de Transparència, la retribució bruta anual 
de tots els alts càrrecs de la Generalitat, i de les seves empreses i entitats 
públiques, així com els complements remunerats per assistència a òrgans 
col·legiats com ara consells d’administració, consells de govern o consells 
socials, on també hi participen membres de la societat civil.  
 
Balanç de les mesures per a la transparència i la regeneració 
democràtica 
 
En molts pocs mesos, el Govern ha fet diverses actuacions que responen al 
compromís del president i del seu Executiu per assolir uns elevats nivells 
d’informació pública, de transparència, i de retiment de comptes. 
 
Així, l’acord d’avui ha estat precedit per diverses iniciatives en el marc de la 
transparència. El 6 de febrer de 2013 el president Mas va convocar la primera 
Cimera per a la Regeneració democràtica, al Palau de la Generalitat, a la qual 
hi van assistir Núria de Gispert, presidenta del Parlament; Miguel Angel 
Gimeno, president del TSJC; Martín Rodriguez, fiscal superior de Catalunya; 
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya; Jaume Amat, síndic major de la 
Sindicatura de Comptes i Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau. 
 
Després d’aquesta primera cimera se’n va fer una segona el 22 de febrer, on 
el president Mas va presentar una proposta amb 51 mesures per a la 
transparència, la regeneració democràtica i el retiment de comptes que més 
endavant va portar al Parlament de Catalunya. 
 
Cinc mesos després, el Govern va posar en marxa el portal de la 
Transparència, amb la informació de contractació pública, seguiment del pla 
de Govern, indicadors de l’acció de Govern i retribucions dels alts càrrecs dels 
departaments de la Generalitat i del seu sector públic, responent així al 
compromís del president Mas.  
 
Un compromís del Govern 
 
El Govern té un clar compromís per la transparència, la regeneració 
democràtica i el retiment de comptes. Prova d’això és que, amb l’aprovació 
avui del Codi ètic, el Govern acompleix els 80 indicadors que marca l’Índice de 
Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) de la Transparency 
International. A banda d’aquests 80 indicadors de Transparency International, 
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se n’han afegit 64 més, de manera que hi al final hi haurà 144 indicadors del 
grau de transparència i retiment de comptes del Govern de la Generalitat. 
 
Cal dir que els sis gran àmbits d’actuació de les 51 mesures per a la 
Regeneració Democràtica i la Transparència són la transparència, l’accés a la 
informació i el bon govern; la contractació pública (administracions i 
empreses) i reforma de l’administració; els procediments i les delimitacions de 
la figura de l’imputat a l’Administració de justícia; les mesures de reforçament 
de la transparència en la gestió dels partits polítics i la potenciació dels 
organismes de control i la regeneració democràtica. 
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El Govern inicia el procés per declarar d’interès públic 
el projecte El Bulli Foundation a Roses 
 

• L’Executiu aprova la memòria preliminar, pas previ a la redacció 
de l’avantprojecte de llei que en permetrà la construcció al mateix 
emplaçament que el restaurant El Bulli 
 

• El Bulli Foundation contribuirà a la internacionalització de 
Catalunya i a la projecció de la cuina d’avantguarda 

 

El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria preliminar de l’avantprojecte 
de Llei que declari El Bulli Foundation com una actuació d’interès públic de 
primer ordre. Aquesta regulació normativa és necessària atès que està previst 
que El Bulli Foundation se situï dins de l’espai del Parc Natural del Cap de 
Creus, en el terme municipal de Roses, i per tant es requereix una regulació 
que permeti aquesta ubicació. 
 
El projecte El Bulli Foundation, impulsat per Ferran Adrià i Juli Soler, té com a 
objectiu la implantació d’un centre de recerca en cuina d’avantguarda, de 
promoció de la cultura gastronòmica i de formació. Aquestes instal·lacions se 
situarien dins del Parc Natural del Cap de Creus, en el mateix emplaçament 
que el restaurant El Bulli, una institució de referència i prestigi mundial que ha 
situat Catalunya en el primer nivell de la gastronomia internacional. 
 
El Govern considera que l’execució d’aquesta nova iniciativa contribuirà 
encara més a la internacionalització de la cultura catalana i a la projecció i 
promoció de Catalunya, i de l’Alt Empordà en particular, amb resultats 
beneficiosos per a l’economia local.  
 
L’avantprojecte de llei també determinarà les condicions amb què El Bulli 
Foundation passarà a ser de titularitat pública en un futur, tal com han 
anunciat públicament els promotors. Una vegada superada la tramitació del 
text legislatiu, el Govern podrà aprovar el projecte executiu que empararà 
l’actuació. 
 



 

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

6 

 

La Generalitat dóna llum verd a la signatura d’un acord 
amb l’Ajuntament de Salou per dotar aquest municipi 
d’infraestructures i serveis que el reforcin com a 
destinació turística  
 

• L’acord preveu la creació d’una comissió tècnica paritària que 
s’encarregarà de la planificació i l’execució de les obres 
acordades 

 
El Govern ha autoritzat avui els consellers d’Economia i Coneixement, Andreu 
Mas-Colell, i el de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, a signar un acord de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Salou per desenvolupar un conjunt de 
projectes d’inversió en infraestructures i serveis en aquest municipi del Baix 
Camp. L’objectiu és reforçar Salou com a destinació turística i dotar-lo de les 
infraestructures i els serveis necessaris per donar resposta als reptes i les 
demandes de l’oferta turística internacional. Per aquest motiu, l’acord 
s’emmarca en l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, des 
del qual la Generalitat està impulsant les bases i creant les condicions per 
atreure importants projectes d’inversió privada d’acord amb els models i les 
tendències que demana el mercat turístic mundial. 
 
El text de l’acord que aprova avui el Govern i que va ser ratificat ahir pel ple de 
l’Ajuntament de Salou, inclou la creació d’una comissió tècnica paritària 
formada per un màxim de sis membres que seran designats per les dues 
administracions. La seva finalitat serà valorar els projectes i proposar al 
Govern de la Generalitat la seva execució. Els acords que prengui aquest 
òrgan s’adoptaran per unanimitat. Pel que fa al calendari, l’acord preveu que 
abans de l’1 de gener del 2019 es farà una revisió de l’estat d’execució de les 
actuacions previstes.  
 
Les infraestructures proposades per l’Ajuntament de Salou i que s’inclouen en 
l’acord que se signarà avui mateix són les següents: 
 
• L’endegament del Barranc de Barenys. 
• Les estacions de bombament de Cala Crancs, Maripins i Pla de 

Maset/camí del Racó, Platja Llarga i Mirador de Salou. 
• La canalització d’aigües pluvials del carrer Barcelona-Espigó del Moll, i 

de la plaça 11 de setembre-carrer Barcelona. 
• El vial de connexió entre el centre urbà de Salou i el Parc a través del 

traçat actual del ferrocarril. 
• La variant de la plaça Europa adaptada a les necessitats urbanístiques i 

de mobilitat que esdevinguin en el desenvolupament del Centre 
Recreatiu i Turístic. 
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El Govern adapta el títol de grau mitjà de fusteria i 
moble 

 

• 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 estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà de fusteria i moble, 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 d’acord amb el 
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 fusteria i moble amplia els continguts 
en relació amb la incorporació de nous materials i tecnologies, principalment 
en els processos de mecanitzat i d’acabats. Alhora, també pel que fa a les 
exigències normatives en relació amb la qualitat i el medi ambient, que 
impliquen la substitució d’equips convencionals per altres de més avançats, i 
l’adaptació o canvi dels processos i dels sistemes productius.  
 
D’aquesta manera, el currículum dóna resposta a necessitats dels sectors 
econòmics que evolucionen cap a un increment en la presa de decisions 
sobre el control de processos de producció cada vegada més automatitzats, 
així com en la realització de funcions de planificació, manteniment, qualitat i 
prevenció de riscos laborals en la petita empresa. A més, la 
internacionalització dels mercats du l’empresa a prioritzar els esforços en el 
disseny, en la gestió de proveïdors i en la logística, utilitzant la imatge de 
marca com un avantatge competitiu, reduint els períodes de renovació i 
incrementant el dinamisme del procés industrial. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern imposa una sanció a Repsol Petróleo per l’abocament 
accidental d’un derivat del petroli  
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui la imposició d’una 
sanció de 500.000 euros a l’empresa Repsol Petróleo SA per l’abocament 
accidental de 5.697 tones de nafta (derivat del petroli) registrat en una 
canonada soterrada de la seva planta dins el terme municipal de la Pobla de 
Mafumet, a la comarca del Tarragonès. 
 
Aquest vessament, que es va registrar l’octubre de l’any passat, va afectar els 
aqüífers de la zona (al·luvial del Baix Francolí i plioquaternari del Camp de 
Tarragona) i, per tant, la sanció va encaminada a poder restituir el medi en les 
seves condicions prèvies al vessament.  
 
El Govern acorda la integració del personal sanitari del Departament de 
Justícia adscrit als serveis penitenciaris i de justícia juvenil a l’Institut 
Català de la Salut (ICS) 
 

El Govern ha aprovat avui la integració del personal sanitari del Departament 
de Justícia adscrit als serveis penitenciaris i de justícia juvenil a l’Institut 
Català de la Salut (ICS). Amb aquesta decisió, al voltant de 280 professionals 
sanitaris que en aquests moments estan adscrits al Departament de Justícia, 
passaran a ser personal de l’ICS. Al mateix temps, s’assoleix la integració 
efectiva de la sanitat penitenciària en el sistema sanitari públic de Catalunya, 
encarregat de l’atenció sanitària de tots els ciutadans. 
  
Aquesta integració ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació dels 
Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, de 18 de novembre de 2013, 
que alhora respon a l’acord previ signat entre representants dels 
departaments de Salut, de Justícia, i de l’Institut Català de la Salut i les 
organitzacions sindicals CCOO i UGT.  
 

El Govern aprova un acord entre el Departament de Salut i el Ministeri de 
Ciència i Tecnologia de la República de Panamà 
 
El Govern ha acordat l’aprovació de la subscripció d’un conveni marc entre el 
Ministeri de Ciència i Tecnologia de la República de Panamà i l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per a la 
col·laboració en l’àmbit de la salut. El conveni marc establirà el marc jurídic 
per al desenvolupament de la col·laboració en l’àmbit de la salut en matèries 
de salut pública, assistència sanitària, investigació en salut, desenvolupament 
tecnològic i cooperació.  



 

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

9 

 

La cooperació entre ambdós governs se centrarà en l’intercanvi de millors 
pràctiques i la participació d’ambdues parts en esdeveniments d’interès comú; 
l’organització de conferències, tallers i seminaris per promoure activitats de 
cooperació, investigació, docència o formació; i l’establiment de vies de 
consulta recíproca entre els àmbits de les respectives administracions.  

Les àrees temàtiques en què es desenvoluparà l’acord seran la salut pública; 
l’assistència primària i hospitalària; les emergències mèdiques i el transport 
sanitari medicalitzat; la investigació i innovació; la formació de directius en 
salut, investigació per a la salut i professionals sanitaris; els centres 
col·laboradors i les xarxes en salut.  
 


