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El Govern aprova el Pla per al Dret a l‟Habitatge, que 
destina 480 milions d‟euros a polítiques socials i 
econòmiques que beneficiaran 210.000 famílies 
 

 El pla recull el marc normatiu necessari per l‟atorgament dels ajuts 
urgents, dirigits bàsicament a famílies que hagin estat desnonades 
i que requereixen d‟algun tipus de suport econòmic per trobar un 
habitatge alternatiu 

 

 A banda de l‟impost sobre els pisos buits que estan en mans 
d‟entitats financeres, el pla estimula els acords de cessió 
d‟habitatges per destinar-los al mercat de lloguer social 
 

 El pla també incorpora l‟avalloguer, que avui ja dóna cobertura a 
122.044 habitatges 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el nou Pla per al Dret a 
l’Habitatge, que destina 480 milions d’euros fins a l’any 2016 en polítiques per 
evitar l’exclusió social residencial i facilitar l’accés a l’habitatge, i a dinamitzar 
l’activitat del sector de l’habitatge per recuperar l’ocupació. Aquest pla, que 
abraça el període 2013-2016, incorpora les mesures que ja s’apliquen des de 
l’any passat, amb una aportació de 109 milions d’euros destinats a programes 
socials, més d’altres que s’aniran implementant a partir d’ara. En total, en 
aquests quatre anys, unes 210.000 famílies es veuran beneficiades per les 
actuacions del pla, que divideix les seves actuacions en dos grans blocs de 
caire social i econòmic. 
 
Tres objectius per a l„eix social: 
 

 Evitar la pèrdua de l’habitatge 
 
El pla recull el marc normatiu necessari per l’atorgament dels ajuts urgents, 
dirigits bàsicament a famílies que hagin estat desnonades i que requereixen 
d’algun tipus de suport econòmic per trobar un habitatge alternatiu. A aquest 
ajut s’hi suma el de recent creació per a persones en situació d’atur de llarga 
durada, que preveu beneficiar a unes 4.000 famílies i del qual ja se n’estan 
gestionant prop de 2.500 sol·licituds. El pla també recull el mecanisme de 
funcionament de la mesa d’emergències i el programa Ofideute, que durant 
aquest any 2014 ha arribat al 64% de mediacions tancades i acceptades. Amb 
l’aplicació d’aquestes mesures s’hauran evitat 2.865 desnonaments. 
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El servei de mediació hipotecària 
Ofideute ha incrementat fins al 64% les 
propostes que han estat acceptades per 
les entitats financeres. L’any 2013 s’han 
tancat 400 intermediacions i està previst 
que per al 2014 s’arribi a les 650. 

 
 
 
 

 
 
Mesa d`Emergències: Ha lliurat 360 habitatges 
durant el 2013 i es preveu que per al 2014 se 
n’acabin lliurant 500.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prestacions urgents. 
Se n’han atorgat 2.703 l’any 2013 i està 
previst que per al 2014 arribin a 7.700 
famílies.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 Facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles 
 
El Govern està facilitant l’habitatge a 41.243 famílies mitjançant tres 
mecanismes també regulats en el pla: ajuts al pagament del lloguer, que 
actualment arriben a 18.949 famílies; el parc públic de la Generalitat, integrat 
per 14.128 habitatges; i les borses de lloguer, que actualment atenen les 
necessitats de 9.341 famílies. 
 

 Incentivar l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges 
desocupats 
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A banda de l’impost sobre els pisos buits que estan en mans d’entitats 
financeres, el pla estimula els acords de cessió d’habitatges per destinar-los al 
mercat de lloguer social. Actualment ja hi ha signats convenis amb Catalunya 
Caixa i Bankia per la cessió de 630 nous habitatges i aquest proper mes de 
juny es formalitzarà l’acord amb la Sareb per a la incorporació de 600 pisos 
més.  
 
Dos objectius per a l‟eix econòmic: 
 

 Promoure la rehabilitació 
 
Durant l’any 2014 tornaran a haver-hi ajuts a la rehabilitació en el conjunt de 
Catalunya. Es prioritzaran les actuacions de patologies estructurals, 
accessibilitat i eficiència energètica, així com els edificis que es determini que 
tenen deficiències greus després d’haver passat la Inspecció Tècnica 
d’Edificis (ITE). Es preveu, fins al 2016, destinar més de 170 milions d’euros a 
aquestes actuacions. 
 

 Incentivar la recuperació del mercat de l’habitatge i el sector de 
la construcció 

 
El pla incorpora l’avalloguer, que avui ja dóna cobertura a 122.044 habitatges. 
També incorpora les tinences intermèdies, com les propietats temporals, 
compartides o dret a superfície. Aquestes noves fórmules es debatran al 
Parlament abans de l’estiu en forma d’una modificació del Codi civil català. El 
pla aborda finalment la regulació del règim jurídic dels habitatges protegits de 
nova construcció, mitjançant  mesures de flexibilització que afavoreixin la 
construcció d’aquest tipus d’habitatge en els municipis amb major demanda. 
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El Govern aprova un Pla Anual de Cooperació al 
Desenvolupament del 2014 centrat especialment en els 
drets de les dones 
 

 El Pla Anual és el principal instrument del Govern programàtic i 
d‟orientació política per desplegar les accions concretes i els 
compromisos establerts en els plans directors i aquest és l‟últim 
del Pla Director 2011-2014 
 

 Aquest Pla ha estat dictaminat favorablement per unanimitat pel 
Consell de Cooperació, l‟òrgan consultiu i de participació format 
per tots els actors de la cooperació catalana 
 

 L‟eix central és l‟enfocament dels drets humans individuals i 
col·lectius, especialment els drets de les dones 
 

 La cooperació al desenvolupament forma part del conjunt de 
l‟acció exterior de Catalunya i, per tant, contribueix també a 
projectar la nació catalana al món 
 

El Govern ha aprovat el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament 2014, 
amb el consens del sector, ja que compta amb el dictamen favorable per 
unanimitat del Consell de Cooperació al Desenvolupament. El Pla d’enguany 
respon a un exercici de concentració i priorització en el marc de la contenció 
pressupostària del Govern per aconseguir la màxima eficàcia. Les principals 
línies de treball són les següents:  
 

 Defensar els drets de les persones i els drets dels pobles per 
aconseguir el compliment dels drets humans en la seva dimensió més 
àmplia, així com treballar per un model de cooperació transformadora i 
feminista que defensi els drets humans de les dones, perquè la 
desigualtat i la discriminació contra les dones persisteix arreu del món i 
amb especial crueltat a les zones més empobrides. 
 

 Millorar la coordinació del conjunt de les actuacions de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat, vetllar per la seva qualitat i treballar 
per la coherència de polítiques públiques del Govern. 
 

 Elaborar el nou Pla Director 2015-2018.  
 

 Impulsar mesures de suport al sector, especialment a les entitats, que 
permetin millorar la seva sostenibilitat, el treball conjunt, la connexió i 
l’intercanvi de coneixements. 
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 Promoure l’Educació per al Desenvolupament (EPD) com una eina 
imprescindible de transformació social al Nord, vinculada amb la millora 
de la incidència política a nivell internacional, per contribuir a formar 
una ciutadania solidària i compromesa amb les situacions de 
desigualtats. En aquest sentit, aquest any es convoca una línia de 
subvencions d’EPD específica per a entitats.  

 
El Pla Anual 2014 es desplegarà en el marc d’enfortir el posicionament 
internacional de Catalunya i projectar la nació catalana a l’exterior en les 
seves dimensions històrica, econòmica, lingüística i cultural, tal com estableix 
el preàmbul de la Llei d’acció exterior, actualment en tràmit parlamentari. La 
cooperació al desenvolupament és una dimensió central i un tret identitari 
d’aquesta internacionalització i, per tant, forma part del conjunt de l’acció 
exterior de Catalunya. D’aquí, la vinculació i articulació amb la Llei d’acció 
exterior, així com el compromís amb iniciatives rellevants de la societat civil, 
com la de l’Acord Nacional per a l’Acció Exterior. 
 
Enguany el Govern de Catalunya destina un pressupost de 14.253.256 euros 
a l’Ajut Oficial al Desenvolupament. D’aquests, 6.230.100 euros corresponen, 
d’acord amb la Llei de pressupostos, a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, principal òrgan executor d’aquesta política. Els 
departaments i organismes de la Generalitat destinaran 8.023.156 euros a 
actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. 
 
El Consell de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan consultiu i de 
participació, format per representants de tots els actors del sector de la 
cooperació catalana: Federació d’ONG per a la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament; Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona; Coordinadora 
d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida; Comissions Obreres i Unió 
General de Treballadors; PIMEC i Consell de Cambres de Catalunya; Consell 
Interuniversitari; col·legis professionals; Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya; Consell d’Assessor per al Desenvolupament Sostenible; Grup de 
Participació Internacional del Consell Nacional de Dones de Catalunya; Centre 
d’Informació de Treballadors Estrangers; Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament; Federació de Municipis de Catalunya; Associació Catalana 
de Municipis, així com experts de reconegut prestigi del sector.  
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El Govern aprova crear el Registre de catalans i 
catalanes residents a l‟exterior 

 

 Els ciutadans que ho desitgin podran iniciar els tràmits 
d‟inscripció el 3 de juny 
 

 La inscripció al Registre és de caràcter voluntari i s‟adreça a les 
persones que tenen la condició política de català d‟acord amb el 
que estableix l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya 

 
El Govern de Catalunya ha aprovat el decret de creació del Registre de 
catalans residents a l’exterior, on s’estableixen els requisits i el procediment 
d’inscripció. La responsabilitat d’aquest registre és del Departament de la 
Presidència mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. 
 
La finalitat d’aquest registre és procurar el coneixement de les demandes i les 
necessitats dels catalans residents a l’exterior per tal de desenvolupar les 
línies d’actuació i els programes adequats per part del Govern de la 
Generalitat, així com facilitar a aquests ciutadans l’exercici dels seus drets 
quan la Generalitat de Catalunya articuli polítiques públiques que afectin o 
siguin d’interès d’aquest col·lectiu.  
 
Fins el dia d’avui, la Generalitat de Catalunya només disposa de dades 
quantitatives referents a la comunitat catalana a l’exterior. El Registre de 
catalans residents a l’exterior permetrà poder conèixer la ubicació i dades 
d’interès dels nostres conciutadans que decideixin inscriure’s. Per tant, la 
Generalitat de Catalunya disposarà d’una eina que afavorirà la capacitat del 
Govern per fer més efectives les seves actuacions i comunicacions a l’exterior, 
informant, per exemple, d’aquells projectes relacionats amb Catalunya que 
s’organitzin en altres països del món amb presència de catalans. 
 
Aquest registre és de caràcter voluntari per als catalans residents a l’exterior. 
S’adreça a aquells ciutadans que tenen la condició política de català d’acord 
amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquesta condició la 
tenen els ciutadans amb nacionalitat espanyola que resideixen fora de l’Estat 
espanyol, que estan donats d’alta als registres dels serveis consulars 
espanyols, i que tenen el seu últim empadronament en alguna població de 
Catalunya. Així mateix, s’inclouen també en aquesta condició aquelles 
persones descendents de catalans amb nacionalitat espanyola que mai han 
residit a l’Estat però que tenen com a municipi d’adscripció qualsevol població 
catalana. 
 
Els tràmits per inscriure’s en aquest registre començaran el dia 3 de juny de 
2014. El procediment d’inscripció al Registre consistirà en una preinscripció 
electrònica via web (l’accés a la qual estarà operatiu a partir del 3 de juny dins 
el web de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea), i l’enviament 
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posterior de la sol·licitud d’inscripció i la documentació requerida, per correu 
postal, al registre d’entrada de documentació de la mateixa Secretaria.  
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El Govern dóna suport a la candidatura “Cuina 
catalana - salvaguarda del patrimoni culinari de 
Catalunya” com a patrimoni cultural immaterial a la 
UNESCO 
 

 La iniciativa ha estat promoguda per la Fundació Institut Català de 
la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG) 

 

 Aquest reconeixement situaria la cuina catalana com a model 
internacional de referència i comportaria beneficis en el camp 
cultural, gastronòmic, agroindustrial, educatiu, comercial i turístic 

 
El Govern ha acordat donar suport a la inscripció de la candidatura “Cuina 
catalana - salvaguarda del patrimoni culinari de Catalunya” al Registre de les 
millors pràctiques del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, 
candidatura promoguda per la Fundació Institut Català de la Cuina i de la 
Cultura Gastronòmica (FICCG). 
 
L’assoliment d’aquest reconeixement comportaria situar la cuina catalana i les 
iniciatives de salvaguarda del patrimoni gastronòmic català com a model 
internacional de referència, que ha de comportar beneficis directes i indirectes 
en el camp cultural, gastronòmic, agroindustrial, educatiu, comercial i turístic. 
La iniciativa "Cuina catalana - salvaguarda del patrimoni culinari a Catalunya" 
impulsa la preservació i la difusió de la cuina catalana mitjançant diverses 
accions: 
 

 Un procés de certificació dels principals productes agroalimentaris de 
Catalunya que són la base de la cuina catalana. 
 

 La creació de la Gastroteca.cat, un portal web de promoció i suport a la 
comercialització dels productes agroalimentaris locals que reuneix 
productors, elaboradors, distribuïdors (comerços i majoristes), cuiners, 
gastrònoms, restaurants, promotors del turisme gastronòmic, entitats i 
agrupacions. 
 

 La promoció d'una acció legislativa per tal que el Parlament de 
Catalunya reconegui la cuina tradicional catalana com a patrimoni 
cultural immaterial. 
 

 La valorització dels primers receptaris escrits en llengua catalana, del 
segle XIV, que s'han presentat a la seva inscripció com a Memòria del 
Món de la UNESCO. 
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 L’edició del Corpus del Patrimoni Culinari Català (inventari amb més de 
1.200 receptes de cuina catalana des del segle XIV fins a l'actualitat). 
 

 La creació de la marca de garantia Cuina Catalana, amb un reglament 
que integra un mínim del 40% de plats de cuina catalana tradicional, 
que garanteix la continuïtat i potencia els productes alimentaris, 
restauradors, pastissers, establiments gurmet, menjadors escolars i 
allotjaments especialitzats (hotels, fondes, cases de turisme rural), una 
iniciativa que vetlla per la conservació de la biodiversitat alimentària i la 
promoció i defensa de l'entorn rural i les activitats que s'hi duen a 
terme. 
 

El procés de sol·licitud i presentació de la candidatura ha comptat amb 
l’assessorament d’un grup d’experts de la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Oberta de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. El 10 de maig 
de 2013 el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Català va emetre un 
informe favorable sobre la proposta d’aquesta candidatura que va ser 
presentat al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, que ha d’emetre l’informe 
corresponent a la UNESCO. 
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El Govern declara el 4 de juny Dia de 
l‟Associacionisme Cultural per fer més visible la tasca 
de les entitats  
 

 Aquest dia de l‟any 1864 va començar, sota la direcció de Josep 
Anselm Clavé, el Festival Euterpe, que és recordat com un dels 
moments culminants del moviment coral català 
 

 Catalunya compta actualment amb més de 4.000 associacions de 
cultura popular i amb gairebé 500 equipaments culturals vinculats 

 
El Govern ha acordat declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural, 
amb l’objectiu de celebrar una jornada anual que faci més visible la tasca que 
realitzen les entitats culturals a la nostra societat, així com facilitar un major 
coneixement de les seves activitats i dels equipaments culturals que 
gestionen.  
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus 
diferents àmbits. La declaració posa en relleu que l’associacionisme “és una 
escola de civisme, de solidaritat i de catalanitat, i alhora un moviment portador 
i generador de valors humans, socials i de país. El moviment associatiu 
cultural té una importància i transcendència significatives i fa una aportació 
valuosa al conjunt de la societat”.   
 
S’ha escollit el 4 de juny com a Dia de l’Associacionisme Cultural atès que en 
aquest dia de l’any 1864 va començar, sota la direcció de Josep Anselm 
Clavé, el Festival Euterpe, que és recordat com un dels moments culminants 
del moviment coral català. Aquest esdeveniment, organitzat per la Societat 
Coral Euterpe, va comptar amb la implicació desinteressada de la societat 
civil, de l’empresa privada i de les administracions locals. Enguany, es 
compleix el 150è aniversari d’aquest festival, en el marc del qual la ciutat de 
Barcelona va acollir 2.000 cantaires de 56 societats corals d’arreu de 
Catalunya.  
 
Una de les qualitats que més identifica la societat catalana és la seva 
capacitat associativa. Catalunya compta actualment amb més de 4.000 
associacions de cultura popular i amb gairebé 500 equipaments culturals 
vinculats. El conjunt de les associacions de cultura popular sumen més de 
500.000 associats, fet que situa aquesta tipologia d’entitats en el primer lloc 
pel que fa al nombre de socis. Anualment es realitzen prop de 50.000 
activitats culturals, en les quals participen més de 8,5 milions de persones.  
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El Govern aprova la fusió dels Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials i el d‟Economistes de 
Catalunya en un únic col·legi professional 
 

 La nova estructura pretén assolir una major eficàcia, tant pel que 
fa a l‟estalvi de mitjans i reducció de costos com una única 
interlocució de les professions econòmiques amb les 
administracions públiques 
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de fusió dels Col·legis de titulats 
mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; el Consell 
de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya, i el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, en un únic col·legi professional: el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.  
 
La fusió dels cinc col·legis professionals i dels consell de col·legis en el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya pretén assolir una estructura més idònia, 
simplificada i forta en benefici de la societat, alhora que una millor estructura 
de la representació de la professió. 
 
La iniciativa és conseqüència de la necessitat d’adaptació al nou entorn legal 
dels estudis universitaris i als canvis legislatius que emanen del Parlament i el 
Consell Europeu i respon al nou marc normatiu establert per la Llei 30/2011, 
de 4 d’octubre, sobre la creació del Consell General d’Economistes (unificació 
de les organitzacions col·legials d’economistes i de titulats mercantils). 
 
La unificació de tots aquests col·legis relacionats amb les professions 
econòmiques en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, s’engloba dins del 
procés de reorganització del model d’articulació territorial dels col·legis 
professionals que propugna la Llei 7/2006, de 31 de maig. 
 
La fusió té com a objectiu principal l’articulació més idònia de la representació 
i defensa de les professions que aglutina en benefici de la societat a la qual 
els professionals col·legiats presten els seus serveis. Amb aquesta nova 
estructura es pretén assolir una major eficàcia, tant pel que fa a l’estalvi de 
mitjans i reducció de costos com pel que fa als avantatges derivats d’una sola 
interlocució de les professions econòmiques amb les administracions 
públiques. 
 
La unificació dels diversos col·legis relacionats amb les professions 
econòmiques en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, és fruit d’un llarg 
procés d’acords entre els òrgans de govern respectius i els  col·legiats. Així, 
per tal d’arribar al procés de fusió, els col·legis van aprovar un conveni 
d’unificació i uns estatuts provisionals, com també els seus membres 
representants. El conveni es va protocol·litzar en una escriptura pública 
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davant notari i es va presentar al Departament de Justícia amb la petició d’inici 
de la tramitació de la fusió. 
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El Govern atorga a l‟Institut Obert de Catalunya (IOC) 
la consideració d‟Escola Oficial d‟idiomes  
 

 El canvi arriba després que s‟hagi modificat el decret que fixa 
l‟ordenació i el currículum dels ensenyaments d‟idiomes en 
règim especial 
 

El Govern ha aprovat la modificació del decret que estableix l’ordenació i el 
currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. El canvi significa 
que l’Institut Obert de Catalunya (IOC) obté la consideració d’Escola Oficial 
d’Idiomes. D’aquesta manera, podrà impartir cursos d’idiomes no presencials 
en la modalitat en línia de nivell avançat, que s’afegiran al bàsic i l’intermedi 
que ara ja dóna. 
 
Tanmateix, la modificació del decret també inclou, com a novetat, que els 
ensenyaments que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes en la 
modalitat presencial es podran fer repartits en dos blocs per curs i no 
solament de manera continuada, tal com es fa actualment. Aquest canvi està 
pensat especialment per a aquells idiomes menys habituals i que resulten més 
difícils d’aprendre. 
 
Amb els canvis introduïts al decret es fa un pas més endavant en l’objectiu de 
donar compliment al Marc europeu comú de referència, que estableix les 
bases d’un sistema europeu comú d’aprenentatge i avaluació de segones o 
terceres llengües. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aprova la nova jornada laboral del Cos de Bombers de la 
Generalitat per garantir una millor cobertura del servei 
 
El Govern ha aprovat el decret que regula l’increment de jornada dels 
Bombers de la Generalitat, que depenen de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, així com l’acord en concordança amb 
l’esmentat increment de jornada. Amb aquesta mesura, el conjunt de bombers 
funcionaris realitzarà a partir d’ara fins a 238.792 hores més per any, cosa que 
permetrà garantir l’estructura necessària perquè hi hagi una cobertura 
estructural suficient. 
 
Amb el nou decret, la jornada anual dels bombers de la Generalitat passarà de 
les 1.688 hores actuals a un màxim de 1.790, distribuïdes aquestes 102 hores 
addicionals segons els criteris següents: 

 
 

 3 jornades de 10 hores, que haurien de fer-se durant el període de 
Campanya Forestal. 

 
 3 guàrdies de 24 hores més que s’hauran de fer la resta de l’any, 2 de les 

quals podran tenir caràcter de voluntàries. 
 
Així mateix, es destinaran 30 hores laborals a la realització de pràctiques, la 
formació teòricopràctica, les revisions mèdiques i els trasllats als parcs de 
destí de les guàrdies de Campanya Forestal. 
 
Paral·lelament, l’acord de Govern fixa el nou quadre de retribucions del 
personal operatiu del Cos de Bombers, per tal d’adaptar-les a la nova jornada 
laboral, que varien segons la categoria professional. Pel que fa a les noves 
retribucions, i en els supòsits de compliment de les 102 anuals, les 
retribucions es fixen en 1.812,44€ anuals per als bombers de les escales 
tècnica i bàsica, en 1.922,20€ per als caporals; en 2.032,10€ per a oficials i 
sergents; en 2.142€ per a sotsinspectors i en 2.251,76€ per a la categoria 
d’inspector. 
 
Convocatòria d‟un concurs-oposició de promoció interna per proveir 342 
noves places de bomber/a de primera 
 
En paral·lel al decret que modifica la jornada laboral, el Govern ha aprovat 
avui una convocatòria d’un procés de promoció interna per proveir 342 noves 
places de bomber/a de primera. Hi podran aspirar bombers/es funcionaris/-
àries de l’escala bàsica que tinguin una antiguitat mínima de 2 anys de servei 
actiu en el Cos. El procés es farà mitjançant una primera fase d’oposició i una 
segona de concurs. En la primera, hauran d’acreditar coneixements teòrics i 
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de llengua catalana, mentre que la segona es basarà en la valoració de 
l’experiència i l’antiguitat a l’Administració pública.   
 
Aquesta convocatòria de promoció interna afecta a les dues darreres 
promocions de Bombers (342 bombers) que es van incorporar al Cos, per als 
quals la promoció comportarà una millora salarial de 3.589€/any, amb un 
increment salarial del 12.29%.  
 
El Govern subvenciona amb 400.000 euros el Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat  
 
El Govern ha aprovat una subvenció per import de 400.000 euros per al 
finançament del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, a càrrec del fons de contingències de Departament de Governació i 
Relacions Institucionals.  
 
Fins a l’any 2012, el Servei de Control de Mosquits s’havia finançat 
majoritàriament per mitjà de subvencions procedents del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC). No obstant, les bases reguladores del 
PUOSC per al període 2013-2016 establertes en el Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, no permetien incloure el finançament del centre entre la tipologia 
d’actuacions subvencionables. Atesa l’excepcionalitat de la situació i raons 
d’interès públic i econòmiques, el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals ha decidit atendre la petició formulada pel Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per concedir una subvenció exclosa de concurrència pública 
per al finançament dels Servei de Control de Mosquits. 
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Nomenaments 
 
Josep Anton Ferré i Vidal 

 
Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV). 
 
Nascut a Vila-seca el 1958. 
 
És catedràtic de Mecànica de Fluids al Departament d’Enginyeria 
Mecànica de la URV des de l’any 2000. Es va llicenciar en Ciències 
Químiques (1980) i va fer el doctorat (1986) a la Facultat de Química de la 
Divisió VII de la Universitat de Barcelona, on va començar la seva carrera 
docent, completant la seva formació a les universitats de Cambridge i 
Toronto. 
 
Ha participat en més de 60 projectes de recerca, dels quals n’ha dirigit 35 
com a investigador principal en l’àmbit de la mecànica de fluids, la 
transferència de calor i la turbulència. És membre d’un grup de recerca 
consolidat (ECOMMFiT) i ha dirigit 5 tesis doctorals. Ha publicat 45 
articles en revistes científiques i monografies, i ha presentat 75 
comunicacions a congressos. 
 
Ha estat director d’AQU Catalunya des de l’any 2009 fins al 2013 i també 
director general d’Universitats de la Generalitat del 2006 al 2007. Dins de 
la URV ha estat vicerector de Transferència i Innovació i director general 
de la FURV del 2008 al 2009. Anteriorment havia exercit els càrrecs de 
vicerector de Personal Docent i Investigador, vicerector d’Economia i 
Organització, director del Departament d’Enginyeria Mecànica, Director de 
l’ETSEQ i director de l’ETSE. 
 
Lluís Franco i Sala 
 
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) 
 
Nascut a Barcelona l’any 1961. 
 
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (UB); llicenciat en Dret per la UB; doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials amb la qualificació "Cum Laude" per la UB; i també diplomat en 
estudis de Dret Civil Català. 
 
Ha estat director de l’Agència Tributària de Catalunya (2011-2014);  president 
del Tribunal Català de Defensa de la Competència (2003-2009); conseller de 
Treball de la Generalitat de Catalunya (1999-2002); i director general de 
Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d'Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya (1996-1999). 
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És professor titular de l'àrea de coneixement "Economia Aplicada", especialitat 
Política Econòmica, de la UB des de 1992. 
 
També és autor de diversos llibres i publicacions sobre política econòmica, 
economia laboral, economia del medi ambient i defensa de la competència, 
entre d’altres temes. 
 
Ha estat professor convidat en diverses universitats estrangeres (Florida State 
University, Université Lumière Lyon 2 i Université de Rabat). 

 

Teresita Itóiz i Cruells 
 
Secretària executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC) 
 
Professora Mercantil i docent a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Va ser directora de Serveis del Departament de Treball (1999 a 2002); cap del 
Servei de la Secretaria Administrativa del Departament de Treball (1986 a 
1999); i tècnic de gestió a la Secretaria General del Departament (1981 a 
1986). Entre els anys 1971 i 1981 va ser cap de comptabilitat a l’empresa 
privada.  
 
Durant la seva trajectòria professional ha estat membre de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya; de la Comissió 
de Classificació Empresarial (vocal); de la Comissió de Subministraments de 
la Generalitat de Catalunya (vocal); de la Comissió de Subministraments del 
Departament de Treball (presidenta); del Consell General del COPCA 
(representant del Departament de Treball); i del tribunals d'oposicions a la 
Generalitat de Catalunya (presidenta). 

 


