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El Govern aprova el projecte de llei del Protectorat de 
Fundacions, que incorpora un major control intern i 
fomenta l’autoresponsabilitat 
 

 El nou text incorpora funcions inspectores, mesures 
sancionadores i òrgans de control interns en el si de les entitats i 
de responsabilització dels patrons, entre altres funcions 
 

 L’objectiu de el projecte és respectar l’autonomia de gestió i 
funcionament, i permetre una actuació àgil i eficient del 
Protectorat i de l’òrgan de supervisió 

 
El Consell Executiu ha aprovat el projecte de llei del Protectorat de 
Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública, amb la finalitat de donar compliment a la disposició transitòria 
quarta del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Aquesta disposició estableix 
el règim jurídic del Protectorat per dur a terme les seves funcions de forma 
eficaç i eficient, d’acord amb els estatuts de les diferents entitats, la voluntat 
del fundador i les finalitats fundacionals.  
 
El text aprovat serveix perquè el món fundacional i associatiu s’adapti a la 
realitat, que els darrers anys ha experimentat un notable increment en el seu 
volum d’activitat i presència en la vida econòmica del país i ha desenvolupat 
activitats de gran impacte econòmic i social d’acord amb els nous reptes de la 
societat. 
 
El projecte té dos objectius clars: respectar l’autonomia de gestió i 
funcionament i permetre una actuació àgil i eficient del Protectorat i també de 
l’òrgan de supervisió. Per aquest motiu, el projecte de llei articula un 
Protectorat basat en criteris de llibertat, responsabilitat, flexibilitat i agilitat, en 
un adequat equilibri entre l’autonomia de gestió i funcionament, inherent a 
aquestes entitats, així com els necessaris mecanismes d’assessorament, 
foment i vetlla de l’interès general i d’actuació protectora que li correspon. Es 
pretén, així, fomentar l’autoresponsabilitat de les entitats per fer efectiva la 
mínima intervenció administrativa.  
 
Per aconseguir aquest doble objectiu, el nou text preveu un seguit de mesures 
de foment dels controls interns en el si de les entitats, de responsabilització 
dels patrons, col·laboració interadministrativa i institucional per tal de 
coordinar les funcions de seguiment, control i supervisió. El text instaura 
també una nova potestat: la sancionadora, amb la finalitat que actuï com a 
mecanisme dissuasiu d’aquelles conductes legalment contràries a les 
obligacions administratives i com a mesura de confiança per als qui 
contribueixen al seu finançament.  
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Estructura del projecte de llei 
 
El projecte de llei s’estructura en cinc títols, vuit disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.  
 
La figura del Protectorat, regulada en el títol 2, s’estableix com a òrgan que du 
a terme la funció de l’Administració de vetllar pel recte exercici del dret de 
fundació. Alhora, la llei declara explícitament que el Protectorat fa les seves 
funcions amb ple respecte de l’autonomia de gestió i funcionament de les 
2.984 fundacions inscrites. Cal remarcar, però, que la potestat inspectora i el 
règim sancionador d’aquest òrgan, regulat en el títol 5, serà procedent si hi ha 
indicis d’irregularitat de qualsevol índole. En aquest sentit, la Llei enumera 
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els supòsits que faculten per a l’exercici 
de la potestat inspectora com ara la no-presentació dels comptes durant dos 
exercicis, la falta de declaració responsable, l’incompliment reiterat dels 
requeriments del Protectorat o la destinació de recursos a despeses no 
relacionades amb l’objecte fundacional.  
 
D’altra banda, sobre el règim sancionador, el text vol esdevenir un element de 
garantia del compliment efectiu de la voluntat fundacional i associativa. Així, fa 
responsables els membres de l’òrgan de govern i les persones que exerceixen 
funcions de direcció de les infraccions tipificades com a tals, quan la seva 
responsabilitat sigui individualitzable. De totes maneres, el text tipifica com a 
infraccions un nombre reduït de supòsits ja que les conductes infractores més 
importants ja disposen d’altres mecanismes indirectes de sanció previstos al 
llibre III del Codi civil, com ara la impossibilitat d’obtenir subvencions o la 
ineficàcia dels actes. Les sancions de caràcter econòmic es complementen 
amb el tancament registral parcial i l’amonestació, segons el tipus d’infracció. 
 
Finalment, sobre les disposicions finals, cal destacar les relatives a la 
presentació unificada de comptes, que s’instrumenta com un mecanisme per 
tramitar i obtenir informació a través d’una finestreta única. La disposició 
transitòria única regula el deure de comunicació de l’acumulació de càrrecs. 
 
Amb aquest text, es deroga definitivament la Llei 5/2001, de fundacions i 
s’actualitza definitivament el seu marc legal. 
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El Govern acorda que l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya gestioni els fons de formació contínua 
dels empleats públics locals catalans 
 

 L’acord es deriva de la sentència del Tribunal Constitucional, que 

reconeix la competència de la Generalitat en la gestió de la 

formació dels empleats públics locals de Catalunya 

El Consell Executiu ha acordat que l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya (EAPC) gestionarà els fons de formació contínua dels empleats 
públics locals de Catalunya, en tant que òrgan convocant, instructor i resolutori 
dels fons destinats a aquest àmbit.  
 
Aquest Acord es deriva de la Sentència del Tribunal Constitucional 7/2013, 
que estima el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de 
Catalunya i reconeix la competència de la Generalitat en la gestió de la 
formació dels empleats públics locals de Catalunya, així com la seva capacitat 
per aprovar els plans de formació contínua del personal al servei de les 
entitats locals del seu territori i per gestionar els fons destinats al seu 
finançament. 
 
Comissió Paritària de Formació Local 
 
L’Acord aprovat també preveu  la creació d’una Comissió Paritària de 
Formació Local, que estarà integrada a l’EAPC. Les funcions d’aquesta 
Comissió són proposar la convocatòria d’ajudes adreçades als promotors de 
l’Administració local del seu àmbit per tal d’elevar-la a EAPC per a la seva 
aprovació i aprovar els plans promoguts per les entitats locals catalanes i les 
entitats municipalistes, i crear, si escau, un Comitè Tècnic paritari amb la 
finalitat de proposar l’aprovació de les sol·licituds dels promotors de plans de 
formació en els temes previstos per l’Acord de Formació per a l’Ocupació en 
les Administracions Públiques (AFEDAP). 
 
La Comissió Paritària de Formació Local prevista a l’Acord de Govern estarà 
composta pel director/a de l’EAPC, que n’exerceix la presidència; una persona 
experta en formació designada pel Departament competent en matèria 
d’administració local; 4 persones nomenades per les entitats municipalistes 
més representatives, i 6 persones a proposta de les dues organitzacions 
majoritàries de la part social, amb representació majoritària. L’EAPC prestarà 
suport tècnic i material a la Comissió i a tal efecte una persona designada pel 
el/la director/a de l’EAPC assistirà a les seves sessions. 
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El Govern dóna llum verd a la firma del conveni 
amb l’Estat per a la gestió, concessió i pagament de 
les beques i ajuts a l’estudi del curs 2013-2014 
 

 L’Executiu continua reclamant la transferència de la gestió de 
les beques de l’Estat a la Generalitat, tal com va dictaminar la 
sentència del Tribunal Constitucional, de 20 de setembre 

 
El Govern ha acordat autoritzar la signatura d’un conveni entre els 
departaments d’Economia i Coneixement i d’Ensenyament, d’una banda, i 
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de l’altra, perquè permetin que la 
Generalitat gestioni les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs 
2013-2014. 

 
L’Estatut atribueix a la Generalitat, com a competència compartida, el 
règim de foment de l’estudi i de beques i ajuts estatals en matèria 
d’ensenyament no universitari. Pel que fa a l’ensenyament universitari, 
l’Estatut també assigna al Govern català la competència exclusiva sobre la 
regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts així com la 
regulació i gestió dels fons en aquesta matèria. Cal recordar, però, que les 
beques encara estan pendents de transferència a la Generalitat tal com va 
dictaminar la sentència del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de 
setembre. 

 
Per aquesta raó, el Govern ha autoritzat els departaments implicats 
(Economia i Coneixement, i Ensenyament) a firmar el conveni amb el 
Ministeri. El conveni inclou la gestió, concessió i pagament de les beques i 
ajuts per cursar estudis reglats que es concedeixin als estudiants que 
cursin els estudis i tinguin el domicili familiar a Catalunya, qualsevol que 
sigui la seva nacionalitat. 

 
El conveni inclou les beques i ajuts següents: 

 

 Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. 

 Beques de caràcter general per a alumnes de nivells posteriors a 
l’ensenyament obligatori, inclosos els màsters oficials. 

 Beques destinades a estudiants que cursin estudis enumerats en la 
convocatòria general de beques a l’Institut Obert de Catalunya. 

 Beques de col·laboració. 

 Beques a estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 Compensació a les universitats pels preus públics no percebuts pels 
becaris que hagin obtingut beca de matrícula. 
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El Govern aprova la despesa pluriennal per renovar els 
equips d’intervenció dels Bombers de la Generalitat 
 

 Els nous equipaments seran més resistents a les altes 
temperatures, més ergonòmics i més transpirables i suposaran 
una despesa de més de 8 milions d’euros 

 
El Govern ha autoritzat al Departament d’Interior per renovar 4.225 equips 
d’intervenció del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. La despesa 
pluriennal tindrà un import total de 8.214.302 milions d’euros i inclourà tant el 
rènting com el manteniment de tots els equipaments. 
 
Els equips, que substituiran els que s’estan utilitzant actualment, hauran 
d’incorporar els avenços que ha experimentat la indústria tèxtil en els darrers 
anys. D’aquesta manera, milloraran en ergonomia, transpirabilitat, 
impermeabilitat, resistència mecànica i en protecció davant les altes 
temperatures. Pesaran menys i incorporaran un arnès que facilitarà les 
operacions de descens en intervencions de rescat o salvament. 
 
Els equips d’intervenció formen part de l’equipament bàsic dels bombers, igual 
que les botes de cuir, les camises i els pantalons ignífugs, entre d’altres. La 
seva funció bàsica, a part d’identificar el col·lectiu, és garantir la protecció en 
els serveis, molts dels quals presenten un elevat grau de perillositat i dificultat 
tècnica. S’utilitzen en incendis no forestals, en accidents de trànsit i 
esfondraments, i en tots aquells on hi ha risc de patir cops o talls. 
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El Govern declara les Zones Especials de Conservació 
(ZEC) de la regió alpina de Catalunya que formen part 
de la xarxa europea Natura 2000 

 

 Aquestes zones corresponen a 22 Llocs d’Importància 
Comunitària (LIC) amb 56 hàbitats i 32 espècies d’interès 
comunitari identificats com a clau per la Comissió Europea 

 

 Culmina així el procés de protecció d’aquests espais amb 
l’objectiu d’adaptar-los a la directiva Hàbitats per a la conservació 
de la diversitat biològica europea  

 

El Govern de la Generalitat ha declarat les Zones Especials de Conservació 
(ZEC) de la regió alpina i el seu Instrument de gestió. Una ZEC és un tipus 
d’espai protegit integrant de la xarxa Natura 2000 destinat a conservar els 
hàbitats i les espècies, a excepció de les aus -la protecció de les quals queda 
inclosa a les zones ZEPA-, de major rellevància presents a Europa i que es 
llisten als annexos de la Directiva Hàbitats.  
 
La Generalitat va aprovar la proposta definitiva de Llocs d’Importància 
Comunitària de Catalunya el 2006 i posteriorment també ho va fer la Comissió 
Europea. El procés finalitza amb la seva declaració com a ZEC, tal com 
preveu la Directiva Hàbitat, i amb l’establiment de les mesures de gestió 
necessàries per tal d’assegurar la conservació dels hàbitats i les espècies 
presents a cada espai a través de l’aprovació de l’Instrument de gestió.  
 
La Comissió Europea divideix el territori català en dues regions 
biogeogràfiques: la mediterrània i l’alpina. La primera inclou la major part de la 
superfície del país, mentre que la segona se circumscriu a 28 Llocs 
d’Importància Comunitària dels Pirineus i Prepirineus. L’acord d’avui declara 
com a ZEC els 22 Llocs d’Importància Comunitària de la regió biogeogràfica 
alpina que contenen més del 40% de la seva superfície en aquesta regió. Són 
els següents: Prepirineu Central català, Aigüestortes, Capçaleres del Ter i del 
Freser, Serra Cavallera, Riu Duran, Montgrony, Tossa Plana de Lles-
puigpedrós, Rasos de Tubau, Vall del Rigart, Riu Verneda, Alt Pallars i Baish 
Aran. 
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La declaració inclou els 56 hàbitats i 32 espècies d’interès comunitari 
identificats com a clau i on s’han de centrar les mesures de gestió per tal de 
complir els objectius de conservació definits. Es poden consultar les fitxes 
corresponents a aquests hàbitats i espècies, i a cadascuna de les ZEC, a: 
www.zec.cat.  
 

http://www.zec.cat/
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El Govern impulsa les obres de millora de la seguretat 
viària a la carretera N-141e entre Anglès i Bescanó 
 

 Els treballs, amb un pressupost d’1,6 milions d’euros, començaran 
el proper mes de gener i tindran una durada de vuit mesos  

 

El Govern ha donat llum verd a les obres de millora de la seguretat viària de 
l’N-141e entre Anglès i Bescanó, que començaran a finals del gener vinent i 
tindran una durada de vuit mesos. Els treballs, que compten amb un 
pressupost d’1,6 milions d’euros, tenen com a objectiu proporcionar als 
usuaris un recorregut més còmode i segur. 
 
Les obres que s’han previst consistiran, principalment, en la formació de 
sobreamples i la millora de diversos revolts i encreuaments, alhora que també 
s’actuarà en un punt de la C-63. L’N-141e entre Anglès i Bescanó té una 
longitud d’uns 11,5 quilòmetres i registra trànsits d’entre 8.500 i 13.500 
vehicles diaris.  
 
En concret, les actuacions que s’executaran són: 
 

 Formació de sobreamples en l’N-141e al tram entre Anglès i Bescanó, 
sempre que sigui possible i tot aprofitant l’espai existent. Aquesta 
sobreamplada s’aconseguirà mitjançant l’execució de noves cunetes 
transitables en substitució de les cunetes de terres existents i de 
bermes de formigó enrasades amb la calçada que permetin eliminar 
l’esglaó lateral. Així mateix, es desplaçarà la barrera de seguretat en 
cas que n’hi hagi per guanyar espai. 

 

 Millora de la seguretat en el creuament de la via verda amb la carretera 
N-141e a l’entrada d’Anglès. 

 

 Regulació mitjançant semàfor en el creuament de la via verda amb la 
carretera C-63, al nucli urbà de les Planes d’Hostoles. 

 

 Millora del traçat de dos revolts de la zona del Pou de Glaç, que inclou 
la formació d’una nova calçada amb vorals i carrils de major amplada. 

 

 Millora dels peralts de tres revolts a la zona de la Pilastra. 
 

 Eliminació d’alguns accessos de la via verda a la carretera N-141e per 
evitar situacions de risc. 
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 Altres Acords de Govern  

 
El Govern ratifica la dissolució i liquidació de la mercantil Vallter Tours 
SA 

 
El Govern ha ratificat avui la dissolució i liquidació de la mercantil Vallter Tours 
SA, l’empresa que feia l’activitat d’agència de viatges de l’estació d’esquí del 
Ripollès, perquè aquesta tasca passa a ser assumida per Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura és una conseqüència de l’entrada 
d’FGC en el capital social de l’estació de muntanya de Vallter, que ara 
gestiona directament l’empresa pública. 

 
 

El Govern aprova dissoldre el consorci urbanístic de l’ARE de Balaguer 

El Consell Executiu del Govern ha aprovat avui dissoldre el consorci urbanístic 
que l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Balaguer van 
constituir l’any 2010 amb l’objectiu de tirar endavant l’àrea residencial 
estratègica (ARE) Els Erals-El Secà. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ja havia deixat sense efecte el 
planejament urbanístic que emparava el desenvolupament d’aquesta ARE a 
petició de l’Ajuntament de Balaguer. 
 
L’ARE d’Els Erals - El Secà havia d’ocupar 9,33 hectàrees, on s’haurien 
construït 584 habitatges, 292 dels quals amb algun règim de protecció, així 
com equipaments i comerços. 


