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El Govern impulsa la llei que professionalitzarà els 
càrrecs directius de la Generalitat 
 

 Els càrrecs estan situats en la franja intermèdia existent entre els 
llocs propis de la funció pública i els òrgans de decisió política 

 

 Establirà criteris d’idoneïtat i competència professional i definirà 
els mecanismes d’accés a aquests llocs de treball, així com 
sistemes d’avaluació de resultats 
 

 La direcció pública professional és clau en el procés de reforma 
de l’Administració, que ha d’incorporar necessàriament els 
principis de transparència, publicitat, competència, concurrència i 
aptitud en la selecció del personal directiu 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la 
direcció pública professional de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic. Aquesta norma, que s’emmarca en l’eix 4 del Pla de reforma de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, té com a objectiu la 
professionalització de càrrecs directius i l’establiment de criteris d’idoneïtat i 
competència professional per al seu accés i avaluació de resultats.  
 
Un sistema de direcció pública professional exigeix demostrar unes 
determinades competències per accedir-hi, i mantenir-les i millorar-les durant 
el seu exercici. I per tant, no és només un motor de canvi i d’innovació 
organitzativa, sinó que també garanteix el manteniment i la millora dels serveis 
públics i la seva continuïtat més enllà del cicle polític i electoral. A més, 
l’avaluació periòdica d’aquest directiu suposa alhora l’avaluació del 
funcionament dels serveis sota la seva responsabilitat. 
 
Aquesta iniciativa pretén institucionalitzar la direcció pública professional com 
el conjunt de principis d’actuació, funcions, facultats i responsabilitats 
atribuïbles a una nova categorització de llocs de treball, situada en la franja 
intermèdia existent entre els llocs propis de la funció pública i els òrgans de 
decisió política. 
 
No es tracta de crear nous llocs de treball, sinó de la reconversió de llocs de 
caràcter orgànic que ja existeixen en l’actualitat. Així, una part dels actuals 
òrgans directius es transformaran en llocs reservats a la direcció pública 
professional. Les persones que se situïn en aquest espai intermedi, amb 
competències acreditades i acreditables, tindran una doble funció: 
desenvolupar el programa polític del Govern i dirigir organitzacions públiques. 
 
Entre els llocs de treball a reconvertir, hi ha part dels que actualment 
s’identifiquen com a alts càrrecs en l’àmbit de l’organització departamental, 
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direccions o gerències en les entitats del sector públic, o llocs amb funcions 
directives d’alt nivell amb especials característiques tècniques. 
 
La nova llei regularà en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic els aspectes següents: 
 

 El model de direcció pública professional, la figura del directiu públic 
professional, les seves funcions i els drets i deures inherents. 

 El sistema d’accés a la direcció pública professional i l’òrgan tècnic de 
selecció. 

 El sistema de vinculació del directiu públic amb l’Administració, el 
sistema d’avaluació de la competència professional i de resultats i el 
seu impacte en el model retributiu, les incompatibilitats, la durada de la 
designació, etc. 

 El sistema de sortida de la direcció pública: causes i efectes. 
 

Factor clau per a la reforma de l’Administració 
 
Des del punt de vista estratègic, la direcció pública professional és clau en el 
procés de reforma de l’Administració, que ha d’incorporar necessàriament els 
principis de transparència, publicitat, competència, concurrència i aptitud en la 
selecció del personal directiu.  
 
En aquest sentit, la direcció pública es configura com un dels elements bàsics 
per impulsar altres mesures de modernització dels serveis públics. Aquest nou 
espai directiu ha d’orientar i afavorir la implantació de les estratègies de 
reforma que afecten al conjunt d’administracions públiques catalanes, 
basades també en el rendiment de comptes, l’eficiència, la racionalització i 
simplificació organitzativa, l’adaptabilitat, la cultura de la innovació i el foment 
de la col·laboració público-privada. El compromís i l’alineació dels directius 
públics en la gestió del canvi constitueixen una de les claus de l’èxit de la 
reforma de l’Administració pública i del seu sector públic. 
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El Govern aprova un codi de bones pràctiques en la 
contractació pública per assolir l’excel·lència en 
l’actuació administrativa 
 

 El codi s’afegeix a les 51 mesures per a la transparència i la 
regeneració democràtica impulsades pel president de la 
Generalitat, que situen l’Administració al capdavant de les 
administracions públiques de l’entorn socioeconòmic de 
Catalunya 
 

 El text recull els principis i valors ètics que han de fonamentar 
l’actuació dels òrgans de contractació: legalitat, satisfacció de 
l’interès públic, eficàcia, eficiència i accés a la informació 

 

El Govern ha aprovat el Codi de principis i conductes recomanables en la 
contractació pública, un document adreçat als alts càrrecs, directius, 
comandaments, càrrecs administratius i empleats públics amb l’objectiu de 
disposar d’un instrument aglutinador de les pautes essencials en matèria 
d’ètica i de bones pràctiques contractuals en l’activitat quotidiana i ordinària 
dels òrgans de contractació. Així, el Codi s’afegeix a les 51 mesures per a la 
transparència i la regeneració democràtica impulsades pel president de la 
Generalitat, que situen l’Administració de la Generalitat al capdavant de les 
administracions públiques de l’entorn socioeconòmic de Catalunya. 
 
El Codi recull els fonaments i les bones pràctiques que els departaments de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats que integren el seu sector públic ja 
tenen integrats en la tasca diària, però a més incorpora nous continguts per 
aconseguir l’excel·lència en l’actuació administrativa. 
 
Bones pràctiques contractuals 
 
Entre les bones pràctiques contractuals incloses al Codi destaquen les 
següents:  
 

 Programació de les contractacions per tal d’obtenir l’eficiència 
exigible i possibilitar l’òptima concurrència en les licitacions.  

 Excepcionalitat  de la  tramitació d’urgència. 

 Realització del procediments de contractació amb caràcter general 
de forma que assegurin la màxima transparència, concurrència i 
igualtat d’oportunitats per participar i accedir a la contractació 
pública. 

 Establiment dels criteris d’adjudicació dels contractes amb la 
màxima claredat i concreció possibles, tot especificant degudament 
en els plecs de clàusules o documents reguladors de la contractació 
els mètodes i les formes de valoració que seran utilitzats 
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 Adopció de mesures que evitin conductes que tinguin per objecte o 
puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència. 

 En els procediments de contractació en els quals es pogués produir 
una futura modificació del contracte, es vetllarà per tal de preveure-
la adequadament en els documents reguladors de la contractació de 
forma clara, precisa i inequívoca. 

 Establiment de mesures per verificar rigorosament el compliment de 
totes les obligacions contractuals i previsió de penalitats procedents 
per als supòsits de possibles incompliments 

 Els responsables dels poders adjudicadors que no tinguin la 
condició d’Administració consideraran els possibles avantatges de la 
utilització de l’arbitratge per a la resolució de les controvèrsies 
derivades dels contractes formalitzats. 

 

El Codi s’estructura en quatre apartats diferenciats: La determinació dels 
principis i dels valors ètics centrals que han de presidir la contractació pública; 
la identificació de determinades conductes d’utilitat per conformar una guia 
d’actuació davant múltiples possibles circumstàncies reals concretes, que 
contribueix a la creació d’una cultura ètica de contractació pública; la 
concreció de pràctiques contractuals especialment convenients i la 
conscienciació, la formació i el seguiment del compromís ètic.  
 
Pel que fa als principis i valors ètics, tot el personal que intervé en la 
contractació pública haurà de perseguir sempre únicament i exclusivament la 
satisfacció de l’interès públic i haurà d’actuar amb la màxima transparència 
possible i facilitar l’accés dels ciutadans a la informació contractual, sense 
més limitacions que les establertes per la llei. 
 
Quant a les conductes d’utilitat davant possibles circumstàncies reals 
concretes, s’utilitzarà la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
Catalunya com a punt central d’informació sobre els procediments 
contractuals per garantir la transparència i l’accés a la informació, i es facilitarà 
la informació pública sol·licitada pels ciutadans per conèixer les decisions 
preses en contractació pública i la forma com aquestes decisions són preses. 
 
A més, per assegurar la integritat en els procediments de contractació pública, 
els destinataris del Codi evitaran qualsevol actuació o actitud que pugui posar 
en risc l’interès públic o la bona imatge de l’òrgan de contractació. 
 
D’altra banda, els responsables dels òrgans de contractació informaran com 
més aviat millor les instàncies i organismes competents de qualsevol 
incompliment del Codi o infracció de normes susceptibles de ser sancionades 
penalment o administrativament.  
 
Cal assenyalar que els destinataris del Codi observaran la màxima 
confidencialitat respecte als fets i informacions que coneguin amb motiu del 
seu càrrec o lloc de treball que desenvolupin. 
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Finalment, els responsables dels òrgans de contractació i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya atorgaran atenció prioritària a la reparació dels 
danys o perjudicis que haguessin estat ocasionats com a conseqüència 
d’actes de corrupció declarats en sentència judicial ferma. 
 
Conscienciació, formació i seguiment del compromís ètic 
 
L’ètica en la contractació ha de ser part de la cultura i dels valors dels òrgans 
de contractació. Per aquest motiu, els alts càrrecs, directius i comandaments 
públics han de vetllar per tal que els destinataris del Codi coneguin i el seu 
contingut i el compleixin. 
 
La Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
de nova creació i adscrita al Departament de la Presidència, serà 
l’encarregada d’efectuar el seguiment de l’aplicació del Codi a l’Administració 
de la Generalitat i a les entitats del seu sector públic i de proposar les 
adaptacions pertinents per a la permanent actualització als requeriments ètics 
i socials. La Comissió estarà integrada per representants dels departaments i 
entitats de la Generalitat de Catalunya. 
 
La mesura s’inscriu en el compromís assumit pel president de la Generalitat, 
Artur Mas, durant les dues cimeres per a la regeneració democràtica i la 
transparència, celebrades els dies 6 i 22 de febrer de 2013, per promoure els 
valors de l’eficàcia, la integritat, l’honestedat, la prudència, la transparència, 
l’austeritat i el compromís efectiu en matèria de contractació pública amb el 
país i la seva ciutadania, sense perjudici de la legislació actual en matèria de 
contractació pública. 
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El Govern constitueix la Taula sobre la pobresa 
energètica per protegir les persones amb vulnerabilitat 
econòmica 

 

 L’organisme remetrà al Parlament propostes com ara la definició 
de persona amb vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de 
proveïment energètic a garantir i models de tarifes socials, entre 
d’altres 
 

 La mesura dóna continuïtat a la tasca iniciada pel Govern el mes 
de desembre passat amb l’aprovació del decret llei per incloure al 
Codi de consum de Catalunya restriccions a la interrupció dels 
subministraments energètics en els mesos d’hivern 

 
El Govern ha aprovat la constitució de la Taula sobre la pobresa energètica, 
que serà l’òrgan de concertació social i d’assessorament per fer front a la 
situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. Aquesta 
mesura dóna continuïtat a la labor que va iniciar el Govern el mes de 
desembre passat quan, davant l’increment del cost de l’energia i les dificultats 
d’una part de la població per assumir el cost dels serveis bàsics, va aprovar un 
decret llei per incloure al Codi de consum de Catalunya una primera definició 
de persones vulnerables i establir restriccions a la interrupció dels 
subministraments energètics en els mesos d’hivern. A més, el Parlament de 
Catalunya, a través del Pacte per la lluita contra la pobresa i altres iniciatives, 
ha apuntat altres línies per seguir avançant en aquest àmbit.  
 
Així, la Taula tindrà com a objectius remetre al Parlament propostes com ara 
una definició de persona amb vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de 
proveïment energètic a garantir, models de tarifes socials i mecanismes per a 
la seva sostenibilitat, o bé criteris d’avaluació de la pobresa energètica.   
 
Formaran part de la Taula de la pobresa energètica el Departament 
d’Empresa i Ocupació –que la presidirà a través del secretari d’Empresa i 
Competitivitat-, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de 
Benestar Social i Família, el Departament d’Economia i Coneixement, dos 
representants de les associacions de consumidors, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
Endesa, Gas Natural, Repsol, Aseme, Càritas Diocesana, la Fundació 
Mambré, Creu Roja, la Taula del Tercer Sector, Ecoserveis, Cooperativa 
Tarpuna i la Coordinadora d’assemblees de treballadors en atur de Catalunya. 
Amb aquesta composició es garanteix la participació dels diferents agents 
implicats en aquesta situació. 
 
El Govern també ha materialitzat el seu compromís en la lluita contra la 
pobresa energètica amb l’inici del procés negociador bilateral previ al recurs 
d’inconstitucionalitat amb el Govern central, que considera inconstitucional la 
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modificació del Codi de consum de Catalunya del mes de desembre passat 
que determinava unes primeres mesures de xoc per impedir la interrupció del 
subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica durant els mesos d’hivern.  
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El Govern aprova el Projecte de llei de creació de 
l'impost als operadors de comunicacions 
electròniques per al foment de l'audiovisual 
 

 El tribut tindrà una quota fixa de 0,25 euros al mes per cada 
connexió que les operadores tinguin contractada a Catalunya  
 

 Es preveu que la recaptació anual per aquest tribut sigui de 20,5 
milions d’euros, que es destinaran a la creació de fons per 
fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector 
audiovisual català i la creació de continguts culturals digitals 
 

 El Govern considera necessària la creació d’aquest impost per 
enfortir i ajudar la producció pròpia audiovisual en la línia del que 
fan altres països europeus 
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital. D’aquesta manera, el projecte inicia la tramitació parlamentària. 
 
El Govern impulsa així la creació d’un tribut aplicable a les companyies 
operadores d’Internet, amb una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada 
connexió a Internet contractada en el territori de Catalunya, ja sigui a través de 
la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. Es preveu que la recaptació anual per 
aquest tribut sigui de 20,5 milions d’euros, que es destinaran a la creació de 
fons per fomentar la producció i la millora de la competitivitat del sector 
audiovisual català i la creació de continguts culturals digitals.  
 
La creació de l’impost no comportarà cap càrrega tributària a les persones que 
tenen contractat el servei d’accés als continguts existents en les xarxes de 
comunicacions electròniques. Així queda explícitament establert en el redactat 
de la llei quan fixa que els prestadors d’aquest servei han de pagar la quota 
tributària sense possibilitat de repercutir en el contribuent el seu import, fet 
que ha de ser objecte de supervisió per part de l’Agència Tributària de 
Catalunya i dels òrgans competents en matèria de consum. 
 
L’impost és un tribut finalista que té per objectiu dotar els fons següents:  
 

a) El fons per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual de 
Catalunya (creats a l’article 29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 
cinema) 
 

b) El fons de foment per a la difusió cultural digital, que es crea ex novo a 
través d’aquesta llei, la finalitat del qual és el foment de la creació i 
posada a disposició pública de continguts culturals digitals. 
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El Govern considera necessària la creació d’aquest impost per enfortir i ajudar 
la producció pròpia audiovisual en la línia del que fan altres països europeus 
quan expressen l’excepció cultural per tal de defensar en positiu el seu llegat 
cultural i lingüístic, la seva economia i l’ocupació en el sector de l’audiovisual. 
Així, el fons per al foment de l’audiovisual a França té un 11% d’aportacions 
dels fons públics, i un 89% procedents de tributs; en el cas d’Alemanya, el 
55% procedeix de fons públics i el 35% són procedents de taxes; mentre que 
al Regne Unit el 60% procedeix de fons públics i el 30% de la loteria. 
 
L’impost tindrà un impacte favorable en el sector cinematogràfic i audiovisual 
perquè permetrà una millor dotació dels fons destinats a implementar mesures 
per a l’impuls d’aquest sector. De la seva banda, el fons de foment per a la 
difusió cultural digital, creat en la mateixa llei, permetrà implementar mesures 
per afavorir l’accés als continguts culturals digitals. Tots dos fons han de 
contribuir a l’enfortiment dels sectors culturals digitals i a l’increment de l’oferta 
de continguts digitalitzats. 
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El Govern prepara una llei pionera del canvi climàtic 
per reduir les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle un 25% l’any 2020 i un 80% el 2050 

 

 L’objectiu és contribuir a l’assoliment d’una societat competitiva, 
innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor 
adaptada als impactes del canvi climàtic 
 

 Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i 
Catalunya serà pionera a l’Estat espanyol 

 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya. La finalitat de la norma 
és consolidar la feina feta contra el canvi climàtic, tant per la societat com per 
l’Administració, en els darrers vint anys, especialment des de l’any 2005, i 
contribuir al paper decisiu que Europa vol jugar per afrontar amb garanties 
aquest repte per construir una societat menys vulnerable i més avançada. En 
definitiva, contribuir a l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i 
sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del 
canvi climàtic.  
 
El text estableix que Catalunya es compromet a assolir, com a mínim, la part 
de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) que li correspon 
dels objectius europeus. En concret, per al 2020 i aplicant els mateixos criteris 
de repartiment d’esforços establerts per la UE als seus estats membres, 
aquesta contribució és una reducció d’un 25% per a l’any 2020 respecte l’any 
2005, i del 80% o més l’any 2050. També preveu disminuir la vulnerabilitat de 
la població, els sectors socioeconòmics i els ecosistemes als impactes del 
canvi climàtic, a través de la integració en les diferents planificacions de les 
polítiques sectorials, de mesures concretes de mitigació i d’adaptació. 
 
Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i Catalunya 
serà, en aquest sentit, pionera a l’Estat espanyol, on només el País Basc i 
Andalusia han començat a desenvolupar iniciatives normatives. A Europa ja 
existeix a països com França, el Regne Unit i Suècia, a més d’Escòcia, mentre 
que Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic i el Quebec també 
tenen llei pròpia. 
 
El document base de la norma és consultable al web del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Gràcies al procés de participació encetat a principis de 
juny, tots els ciutadans poden intervenir-hi a través d’un formulari en línia. A 
més, s’estan realitzant diferents sessions territorials, que inclouran també 
trobades amb el món de l’Administració local. Aquest procés té lloc en 
col·laboració amb el Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.  
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A la tardor, s’iniciarà el procés d’informació pública de l’Avantprojecte de llei i, 
un cop superada tota la tramitació administrativa, quedarà enllestit perquè el 
Govern pugui procedir a la seva aprovació, cap a finals d’any. D’aquesta 
manera, es donarà compliment al compromís adquirit per l’Executiu d’aprovar 
la Llei en aquesta legislatura. 
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El Govern aprova interposar les accions legals 
corresponents per aconseguir la restitució total dels 
‘papers de Salamanca’ encara pendents  
 

 La Generalitat apel·larà, si escau, als organismes internacionals 
pertinents per  fer efectiva la devolució dels documents  
 

 La decisió respon a l’anunci del Ministeri de Cultura que el Govern 
espanyol incomplirà la Llei estatal 21/2005 
 

El Govern ha aprovat interposar les accions legals corresponents per 
impugnar les resolucions o acords de l’Administració General de l’Estat, o els 
seus organismes vinculats, que impedeixin la restitució a la Generalitat de la 
documentació confiscada a Catalunya amb motiu de la Guerra Civil, 
documentació custodiada a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, a 
Salamanca, i que encara resta pendent de traspàs per part del  Ministeri de 
Cultura.  
 
El Govern també ha aprovat apel·lar, si escau, als organismes internacionals 
pertinents per obtenir la seva empara per fer efectiva la restitució dels 
documents confiscats, coneguts com els “papers de Salamanca”, als seus 
legítims titulars. 
 
Aquest acords són a causa de l’anunci del Ministeri de Cultura que el Govern 
espanyol no transferirà a la Generalitat la resta de documents catalans 
pendents de traspàs i atès que aquest fet comporta l’incompliment de la Llei 
estatal 21/2005, de 17 de novembre. 
 
La Llei estatal 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de 
Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats 
a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, estableix que l’Estat ha de 
transferir a la Generalitat els documents, fons documentals i altres efectes, 
confiscats a Catalunya a persones naturals o jurídiques de caràcter privat, 
amb residència, domicili, delegació o seccions a Catalunya, per la Delegació 
de l’Estat per a la Recuperació de Documents, creada en virtut del Decret de 
26 d’abril de 1938, o en aplicació del Decret de 13 de setembre de 1936, que 
estiguin custodiats en l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, que 
actualment s’anomena Centre Documental de la Memòria Històrica. 
 
D’acord amb l’article 3.1 de la Llei esmentada, l’Estat ha de disposar les 
mesures necessàries per a l’efectiva posada a disposició de la Generalitat de 
tots els documents i efectes que han de ser restituïts, subrogant-se aquesta 
en tots els drets i obligacions de l’Estat. 
 
Un cop els documents siguin transferits a la Generalitat, les persones físiques 
i jurídiques privades poden exercir-ne el dret a la restitució en el termini d’un 
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any comptat a partir del dia següent a la notificació de l’acte d’identificació que 
faci la Generalitat a qui poden resultar els seus legítims titulars, d’acord amb 
l’article 5.1 de la Llei 21/2005, de 17 de novembre. En el supòsit que no sigui 
possible la pràctica d’aquesta notificació, el termini s’ha de computar des del 
dia següent a la publicació de l’acte d’identificació, que ha de dur a terme 
l’Administració de la Generalitat d’acord amb el Decret 183/2008, de 9 de 
setembre, del procediment per a la restitució a les persones físiques o 
jurídiques de caràcter privat dels documents  confiscats amb motiu de la 
Guerra Civil. 
 
Així mateix, l’article 54 de l’Estatut d’autonomia disposa que la Generalitat i els 
altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la 
memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la 
resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta 
finalitat, han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al 
reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit la 
persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern 
de Catalunya. 
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El Govern aprova la millora i l’ampliació del calendari 
de vacunacions 
 

 Aquests canvis es fan seguint les recomanacions del Consell 
Assessor de vacunacions del Departament de Salut 

 
El Govern ha aprovat les modificacions en el calendari vacunal recomanades 
per la Secretaria de Salut Pública, assistida pel Consell Assessor de 
Vacunacions del Departament de Salut. Els canvis suposen una millora i 
ampliació del calendari actual. El calendari ajusta les edats d’administració 
d’algunes dosis de vacunes i afegeix una dosi de vacunació contra la 
meningitis C per evitar els casos d’aquesta malaltia en l’adolescència i 
joventut. Els canvis també impliquen la vacunació enfront hepatitis A als 12 
mesos i als 6 anys (com evolució del pla pilot de vacunació contra les hepatitis 
A i B). Una novetat important és l'adopció oficial de la vacuna de la tos ferina 
en embarassades en l'últim tram de gestació, iniciada ja a principis d'aquest 
any. 
 
Els canvis en les edats d'administració retardaran als 6 anys l'administració de 
la cinquena dosi de la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina 
(DTPA), que fins ara es recomanava posar entre els 4 i els 6. També s'avança 
als 14 anys l'aplicació de la vacuna enfront la diftèria i el tètanus (Td), 
administrada fins ara entre els 14 i els 16. I s'amplia la banda d'edat d'entre els 
3 i els 4 anys per a l'administració de la segona dosi de la triple vírica (XRP), 
que fins ara es recomanava administrar als 4. Aquests tres canvis suposen 
una adaptació a la situació epidemiològica actual, administrant les dosi en el 
moment en que poden evitar més casos de malaltia, seguint el criteri del 
Consell Assessor de Vacunes, harmonitzat amb el Consell Interterritorial de 
Sistema Nacional de Salut (CISNS). 
 
A més d'aquests canvis, Salut Pública també ha decidit incloure al calendari 
oficial la pauta de vacunació contra la tos ferina a les dones embarassades 
que es troben entre les setmanes 27 i 36 de gestació, per protegir els nadons. 
 
També evoluciona el programa pilot de la vacuna contra l’hepatitis A i B que 
fins ara s’aplicava als 12 anys, ja que els nadons nascuts després del 2.002 ja 
reben la vacuna contra l’hepatitis B durant el primer any de vida. Per tant ara 
la vacuna de l’hepatitis A es trasllada als 12 mesos i als 6 anys (mitjançant 2 
dosis). 
 
Les actuacions en matèria de vacunacions són una prioritat en l'àmbit de la 
Salut Pública a Catalunya i s'inscriuen en un dels 5 reptes que marca el Pla 
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP). 
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Altres acords del Govern 
 

El Govern publica l’índex de preus percebuts agraris 
 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual fa públic l’índex de preus percebuts 
agraris corresponent a 2013, a efectes de l’actualització de les rendes dels 
contractes de conreu.  
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes 
s’actualitza cada any d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el 
Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts. 
  
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de 
preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per 
la Llei d'estadística de Catalunya, així com també per la Llei del Pla estadístic 
de Catalunya 2011-2014, i pels programes anuals d'actuació estadística que la 
despleguen. 
  
D'acord amb la legislació, s'entén que l'any agrícola és el comprès entre l'1 de 
novembre d'un any i el 31 d'octubre de l'any següent. 
  
Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2013: 
  

Classe d'índex Valor anual 2012 
(2005=100) 

Valor anual 2013 
(2005=100) 

Percentatge de 
variació sobre 
2012 

Productes 
agrícoles 

119,42 126,65 6,06 

Productes 
ramaders 

126,84 126,46 -0,30 

Índex general 124,25 126,52 1,83 

 

El Govern aprova una nova convocatòria d’ajuts Leader per a les zones 
rurals, dotada amb 3,2 milions d’euros  
 
El Govern ha aprovat destinar 3,2 milions d’euros per impulsar la diversificació 
econòmica de les zones rurals Leader amb una nova convocatòria d’ajuts. 
Aquest pluriennal permetrà convocar els ajuts Leader per l’any 2014, amb els 
quals es preveu generar una inversió de més de 25 milions d’euros en els 
territoris rurals LEADER de Catalunya, amb l'execució de més de 300 
projectes, que comportaran la creació directa de més 300 llocs de treball i la 
consolidació d'uns 1.000 més de manera directa. 
 
Pel que fa a aquests llocs de treball, cal destacar que els proveïdors que han 
d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, 
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majoritàriament en l'àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta fomentaran la 
creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes 
fomentats per l'ajut Leader. 
 
Els ajuts destinats a aquesta nova convocatòria per a l'any 2014, per un import 
total de 7.302.371 euros tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida 
pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 3.286.067 
euros per al 2015, la qual cosa suposa el 45% del finançament d’aquests 
ajuts. La resta, 4.016.304 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que 
representa el 55% del finançament. 
 
El Govern aprova els nous Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-Teatre 
Públic de Barcelona 
 
El Govern ha aprovat els nous Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-Teatre 
Públic de Barcelona, amb l’objectiu d’adaptar-los al Llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i millorar la regulació sobre la 
composició orgànica i el funcionament de la Fundació. 
 
La Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona té com a finalitats 
fundacionals promoure, produir, gestionar, programar i difondre espectacles 
escènics i musicals adreçats a un públic majoritari a partir d’uns postulats 
estètics i cívics que atenguin l’interès públic i general; estendre les activitats 
pròpies a d’altres àmbits de les arts de l’espectacle, tant en els aspectes 
creatius com en allò que fa referència a la reflexió, anàlisi i difusió de les arts 
esmentades, així com fomentar tota mena d’accions destinades a un major 
coneixement i difusió de les arts de l’espectacle. 
 

  


