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El Govern acorda emprendre accions legals i 
polítiques per aturar la incitació a l’odi en la difusió de 
determinats continguts  
 

• El Govern ha rebut de mans del CAC l’informe que li va encarregar 
el 17 de setembre passat demanant-li que analitzés “la difusió de 
continguts on es comparen plantejaments democràtics amb 
moviments totalitaris o es fa apologia directa o indirecta de l’ús de 
la violència davant aquests plantejaments” 
 

• El CAC conclou que els fragments constitueixen una infracció molt 
greu, atès que de forma manifesta fomenten l’odi, el menyspreu o 
la discriminació per motius de nacionalitat o opinió 
 

• El Govern emprendrà mesures legals per la via civil i penal i 
posarà en coneixement del Govern espanyol i a les institucions 
europees les conclusions de l’informe 
 

El Consell Executiu ha analitzat avui l’“Informe sobre la difusió de continguts 
on es comparen plantejaments democràtics amb moviments totalitaris o es fa 
apologia directa o indirecta de l’ús de la violència davant aquest 
plantejaments” elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). 
L’informe va ser encarregat pel Govern al Consell el 17 de setembre 
d’enguany, pocs dies després de la multitudinària manifestació de la Via 
Catalana, amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre. Davant l’alarmant 
proliferació i augment d’informacions on s’equiparava la societat catalana i les 
institucions catalanes amb moviments totalitaris, el Govern va considerar 
oportú encarregar al CAC, d’acord amb les funcions que li són inherents, 
l’elaboració d’un informe que permetés “combatre les mentides i difamacions 
on  particularment es banalitza el feixisme i el totalitarisme” amb l’objectiu de 
poder actuar amb “serenitat, arguments i amb tota la rotunditat”, va afirmar en 
el seu dia el portaveu.  
 
L’informe del CAC identifica fins a un total de 43 fragments, emesos per 13tv i 
Intereconomía TV, “que presenten analogies entre processos democràtics i 
règims o actituds totalitàries o que fan apologia de la violència vers un grup o 
col·lectiu concret que promou, col·labora o s’identifica amb posicions 
favorables a una possib le independència de Catalunya”. Els continguts 
emesos per aquests dos mitjans “van més enllà de la mera exposició d’una 
idea o d’una opinió, i clarament i de forma manifesta fomenten i justifiquen un 
discurs, que en cap cas pot emparar l’exercici de la llibertat d’expressió”, 
afegeix l’informe. 
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El CAC acompanya l’informe  de continguts d’un informe jurídic que explora el 
marc legislatiu aplicable i que permet concloure que els fragments emesos per 
aquests dos mitjans de comunicació “constitueixen una infracció molt greu 
tipificada en l’apartat 1 de l’article 57 de la Ley general de Comunicación 
Audiovisual (LGCA), atès que de forma manifesta fomenten l’odi, el 
menyspreu o la discriminació per motius de nacionalitat o opinió”.  
 
El Govern, davant les conclusions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
ha decidit emprendre accions legals i polítiques per aturar aquest tipus de 
continguts periodístics. Les accions legals s’emprendran per la via civil i també 
per la via penal. L’Executiu també ha decidit posar aquest informe en 
coneixement del Govern espanyol i les institucions europees. Així mateix, es 
traslladarà a l’òrgan regulador estatal (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia). 
 
L’informe ha tingut per objecte detectar continguts que:  
 

• Fan apologia de la violència davant plantejaments polítics democràtics 
sobre els diferents models d’organització política de Catalunya i de 
relació amb l’Estat espanyol 

• Relacionen la societat, les institucions o els processos polítics de 
Catalunya o de l’Estat, incloses les persones que en formen part, amb 
moviments, règims o actituds totalitàries que els banalitzen.  

 
Univers analitzat i període  
 
El CAC ha centrat la seva anàlisi en els programes amb continguts d’actualitat 
política de canals generalistes amb una audiència elevada a Catalunya i 
l’Estat espanyol. D’acord amb aquests criteris els mitjans analitzats han estat: 
els canals generalistes de televisió TV3, 8tv, La1, Antena3 TV, Telecinco, 13tv 
i Intereconomía TV i les emissores de ràdio Catalunya Ràdio, RAC1, COPE, 
ONDA CERO i SER.  
 
S’han analitzat les emissions d’una setmana, entre el 10 i el 17 de setembre. 
Per tant, la mostra comprèn la jornada prèvia a la Diada Nacional de 
Catalunya i la setmana posterior, període durant el qual s’intensifica el debat 
públic entorn dels diferents models d’organització política de relació amb 
l’Estat espanyol.  
 
Dels fragments analitzats, segons el CAC, “s’observa una clara equiparació 
entre els qui, tant des de les institucions, els partits polítics o les associacions, 
promouen, col·laboren o s’identifiquen amb posicions favorables a una 
possib le independència de Catalunya, amb règims totalitaris i genocides de la 
història europea més recent. Aquestes afirmacions “fomenten” en el sentit que 
promouen, el creixement de sentiments d’odi i de menyspreu i, fins i tot, de 
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discriminació envers persones –públiques i privades-, per raó del seu 
posicionament eventualment independentista”.  
 
El CAC considera que “estem davant d’un discurs clar, unívoc i reiteratiu, 
eminentment negatiu i vexatori, emès amb la voluntat de denigrar i 
menysprear un grup o col·lectiu concret que promou, col·labora o s’identifica 
de forma pacífica i democràtica amb posicions favorables a una possib le 
independència de Catalunya”.  
 
Finalment, el CAC subratlla que encara és més greu el fet que aquestes 
afirmacions les efectuen prestadors de serveis de televisió, que per tant 
“gaudeixen de l’extraordinari poder de penetració del medi televisiu, amb 
capacitat d’amplificar l’impacte d’aquesta classe d’informacions a un públic 
més ampli”.  
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El Govern crea el Registre de professionals sanitaris 
de Catalunya, que aglutinarà la informació de tots els 
que tenen la seva activitat a Catalunya 

 
• Constituirà una eina indispensable per a la planificació i 

organització dels recursos sanitaris 
 

• La informació s’obtindrà de les dades que comuniqui 
l’administració sanitària, els col·legis i corporacions 
professionals, els centres sanitaris i les entitats d’assegurances 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret per crear el Registre de professionals 
sanitaris de Catalunya (RPS) i estableix els requisits mínims dels registres 
públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. Aquest Registre de 
professionals sanitaris de Catalunya es constitueix com un sistema 
d'informació integrat sobre els professionals sanitaris que desenvolupen la 
seva activitat a Catalunya, per compte propi o d’altri, en centres públics i 
privats. 
 
El Registre de Professionals Sanitaris, en la mesura que aglutina informació 
actualitzada de tots els professionals sanitaris que despleguen la seva activitat 
a Catalunya, serà una eina indispensable per a la planificació i organització 
dels recursos sanitaris i ha d’afavorir la presa de decisions eficaces i eficients 
en polítiques de salut, alhora que facilita el disseny i la implementació de 
polítiques orientades al desenvolupament professional. El Registre també ha 
de contribuir a la millora de la gestió dels recursos sanitaris de Catalunya, 
mitjançant l’explotació estadística de les dades que es compartiran amb els 
agents sanitaris participants. 
 
La informació sobre els professionals s’obtindrà de les dades que comuniqui 
l’administració sanitària, els col·legis i corporacions professionals, els centres 
sanitaris i les entitats d’assegurances que actuen en el ram de la malaltia a 
Catalunya. D’aquesta manera, no es generarà cap càrrega sobre els 
professionals. El mitjà de transmissió de les dades serà per sincronització 
directa o tramesa telemàtica amb l’objectiu d’oferir una fotografia acurada 
sobre les disponibilitats i situació dels professionals sanitaris a Catalunya. 
 
El Registre s’adscriu a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, 
si bé la gestió i implementació, en tant que sistema d’informació, es faran a 
través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. 
 
D’altra banda, el Decret estableix la regulació dels requisits mínims dels 
registres públics de professionals sanitaris que han de tenir les corporacions 
professionals, els centres sanitaris i les asseguradores, i que estan orientats a 
posar a disposició de la ciutadania eines que facilitin l’exercici dels seus drets 
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com a pacients i, particularment, informació per a l’elecció de metge i centre 
sanitari, mitjançant l’accés a les dades dels professionals que tinguin la 
consideració de públiques, i que són, d’acord amb la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, la titulació, l’especialitat, 
la categoria la funció i el lloc d’exercici. 
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El Govern desestima una sol·licitud d’indemnització 
derivada del cessament de les corrides de toros a 
Catalunya  
 

• L’Administració considera que els guanys reclamats per l’empresa 
Funciones Taurinas eren només una expectativa, i que no existeix 
un dany efectiu 

 
El Govern de la Generalitat ha acordat desestimar la reclamació presentada 
per l’empresa Funciones Taurinas, SA, explotadora de la plaça de toros 
Monumental de Barcelona des de l’any 2007, la qual havia sol·licitat una 
compensació econòmica derivada de la prohibició de les corrides de toros a 
Catalunya. L’Executiu ha pres aquesta decisió després de rebre el dictamen 
preceptiu favorable de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
A judici de l’Administració, en aquest cas no s’ha produït una disminució 
patrimonial o una pèrdua de benefici, els drets dels quals a ser obtinguts 
estiguessin en el patrimoni del reclamant. En conseqüència, no està justificada 
l’exigència de responsabilitat patrimonial. En aquest sentit, la documentació 
aportada per l’entitat no acredita l’existència real dels danys al·legats, sinó que 
només demostra que hi havia una relació anterior amb el subjecte de la 
prohibició. Per tant, els guanys reclamats serien només una expectativa, i no 
un dret efectiu. 
 
El 3 d’agost del 2010, el Parlament de Catalunya va donar llum verd a la 
prohibició de les corrides de toros, a través de la modificació de la Llei de 
protecció dels animals. La nova normativa, que va entrar en vigor l’1 de gener 
del 2012, instava el Govern a determinar l’import de la compensació 
econòmica que havien de rebre els titulars de drets subjectius afectats per la 
prohibició, encàrrec que va assumir el Departament d’Economia i 
Coneixement.  
 
De les 29 sol·licituds de reclamació rebudes, ja se n’han desestimat 27, més 
una que va renunciar durant el procés. El desembre de 2012, el Govern va 
acordar no indemnitzar dotze toreros. El febrer de 2013, es va desestimar la 
reclamació presentada per una corredoria d’assegurances. I els passats 
mesos d’abril i maig, l’administració va decidir no indemnitzar cinc membres 
de l’equip mèdic de la Monumental i sis empreses relacionades amb 
l’espectacle taurí. Finalment, el juny es va desestimar la reclamació que 
havien presentat dotze veterinaris de la Monumental, així com la dels 
accionistes de la plaça de toros d’Olot. L’última sol·licitud de compensació 
segueix la tramitació que estableix la llei. 
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El Govern autoritza les despeses pluriennals de 30 
milions d’euros pel Fons de cooperació local per als 
consells comarcals 
 

• El Govern va resoldre el mes de juliol la distribució d’un primer 
pagament corresponent al 65% de l’import 

 

El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals a realitzar despeses pluriennals per atendre el 
finançament de la distribució a Era Val d’Aran i a la resta de comarques de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el 
Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013. Es distribueix en dues 
anualitats: 22.270.602 euros corresponen a l’any 2013 i 7.729.397 euros a 
l’any 2014. 
 
Cal que recordar que el Govern, a través del Departament de Governació, ja 
va resoldre durant el mes de juliol d’enguany la distribució d’un primer 
pagament corresponent al 65% de l’import. La dotació i criteris d’aquest Fons 
es regulen d'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
de l'exercici en curs, i la distribució es fa mitjançant resolucions. En els criteris 
de distribució del Fons es tenen en compte la població i altres indicadors 
socioeconòmics. 
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Altres Acords 
 
El Govern presenta davant el Tribunal Constitucional un conflicte positiu 
de competències per reclamar la plena gestió de les beques 
 
El Govern ha acordat avui presentar davant del Tribunal Constitucional un 
conflicte positiu de competències per reclamar la plena gestió de les beques. 
El Govern considera que amb la nova modificació del règim general de les 
beques i ajuts acordada pel govern espanyol, 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 de Educació, Cultura i Esport. La Generalitat entén que aquesta 
normativa pot vulnerar les competències assumides per la Generalitat en 
matèria d'educació i universitats, respectivament. 
  
Pel mateix motiu, el Govern també ha portat al Constitucional la convocatòria 
de les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2013-2014 per a 
estudiants d’estudis postobligatoris. La Generalitat considera que es vulneren 
les competències de la Generalitat ja que reserva al Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport la realització de la convocatòria i la distribució de la quantia 
variable de les beques entre els sol·licitants d’aquests ajuts. 
  
Cal recordar que les beques encara estan pendents de la 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 i prèvia la formalització d’un conveni. 
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Nomenaments 
 
Enric Fossas  

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Nascut a Aiguafreda el 1959 

 
Enric Fossas és llicenciat (1981) i doctor (1986) en Matemàtiques per la 
Universitat de Barcelona (UB), amb una tesi en Geometria Diferencial 
titulada "Killing Vector Fields on Semiriemannian Manifolds". 

Fou professor ajudant de classes pràctiques a la Facultat de 
Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (1981-1986); després, ja a la 
UPC i successivament, professor titular d'escola universitària i catedràtic 
d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada; i, 
des del 2008, catedràtic d'universitat a l'àrea de coneixement d'Enginyeria 
de Sistemes i Automàtica, al Departament d'Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industrial. 

Des del 1994 lidera el grup de recerca ACES (Control avançat de 
sistemes d'energia), reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de 
Catalunya. Desenvolupa la seva recerca en sistemes d'estructura variable 
i més en concret en control de sistemes commutats, amb aplicacions a 
l'electrònica de potència.  

Pel que fa a temes de govern, ha estat director del Departament de 
Matemàtica Aplicada i Telemàtica (1993-1999) i de l'Institut d'Organització 
i Control de Sistemes Industrials (2003-2009), ambdós a la UPC. En 
diverses ocasions ha estat claustral a la UB i la UPC, i membre del 
Consell de Govern de la UPC. 

És membre de l'Associació U�C des de la seva fundació (desembre de 
1989), de la Societat Catalana de Matemàtiques, de diverses societats de 
l'IEEE, i del Technical Committee in Variable Structure Systems de l'IEEE. 

Fossas va ser escollit rector a les eleccions que van tenir lloc el 13 de 
novembre passat. 

 

 


