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El Govern aprova el Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa per facilitar la reactivació 
empresarial i econòmica a Catalunya 
 

• L’Executiu aposta per un canvi de model de relació entre les 
empreses i l’Administració que facilita l’activitat econòmica, 
atorga confiança a l’empresariat i redueix les barreres 
administratives 

 
• La norma redueix els tràmits, incrementa la transparència i la 

simplicitat dels procediments i elimina el temps per iniciar 
l’activitat, cosa que beneficiarà 53.700 noves empreses l’any 

 
• Es calcula que la iniciativa podria suposar un estalvi de 68,4 

milions d’euros per a les empreses  
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a 
l’activitat econòmica per contribuir a la reactivació econòmica del país. La llei 
és una aposta del Govern per un canvi del model de relació entre les 
empreses i l’Administració, que facilita l’activitat econòmica, atorga confiança 
a l’empresariat i redueix els obstacles administratius. D’aquesta manera, el 
Govern dóna resposta a la demanda de la ciutadania, del món local i del món 
empresarial de simplificar i agilitar els procediments administratius. 
 
El Projecte de llei, elaborat a proposta dels departaments de Governació i 
Relacions Institucionals i d’Empresa i Ocupació i consensuat amb el món 
local, suposa un pas endavant en el procés de simplificació de l’accés a 
l’activitat econòmica que el Govern va iniciar l’any 2011 i s’insereix, a més, en 
el Pla de Reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 
El text inclou mesures que milloren l’eficiència dels recursos, suposen un 
estalvi econòmic i redueixen els terminis amb l’objectiu de fomentar la 
reactivació econòmica i potenciar l’ocupació. 
 
Novetats principals 
 
El text introdueix un canvi de model de relació entre les empreses i 
l’Administració amb la intervenció administrativa mínima en l’inici o la 
modificació d’una activitat econòmica. També impulsa mecanismes alternatius 
i aposta per la responsabilitat dels titulars de les empreses i dels professionals 
que intervenen en el procés d’inici d’una activitat econòmica.  
 
Es tracta d’una iniciativa legislativa que aposta per la transparència, 
l’estandardització i la intervenció mínima per iniciar o modificar les activitats 
econòmiques de baix risc, que són majoritàries a Catalunya. Una de les 
novetats més destacades és la introducció de la declaració responsable i la 
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comunicació prèvia com a mecanismes de control per establir les activitats 
econòmiques. Així, a través d’aquests mecanismes quedaran habilitades de 
forma immediata les activitats econòmiques innòcues i de baix risc, que 
representen més del 75% del total. 
  
A més, el règim de control passa a ser posterior a l’inici o a l’establiment de 
l’activitat. Això exigeix disposar de mesures sancionadores per als casos en 
què no es compleixi allò que s’ha declarat o comunicat. No obstant això, la llei 
preveu un procediment administratiu per esmenar defectes compatible amb el 
manteniment de l’activitat, a excepció de casos greus que afectin la salut de 
les persones, la seguretat i el medi ambient. La llei incideix en els punts 
següents: 
 

• Les mesures van dirigides a activitats econòmiques considerades 
innòcues o de baix risc sobre la seguretat de les persones i béns i el 
medi. A Catalunya suposen el 75% de l’activitat econòmica i el 52% de 
la població ocupada (comerç minorista, serveis personals, d’ús 
administratiu, sector de la construcció, sector turístic i de restauració).  
 

• La llei incideix en els tràmits de posada en funcionament (així com 
canvis posteriors) relacionats amb la ubicació del negoci. És a dir, del 
lloc físic on se situa l’establiment de l’empresa.  
 

• Introdueix mesures en els règims d’intervenció: transparència; 
estandardització a tot el territori i mínima intervenció possible 
(comunicació prèvia i declaració responsable).  
 

• Té una visió integral de l’activitat econòmica. Tràmits relacionats amb la 
prevenció d’incendis, aspectes mediambientals de competència 
municipal, abocaments d’aigües i compatibilitat urbanística. 
 

• Assegura una millora continuada de la normativa. Els agents 
econòmics poden traslladar les dificultats que tenen en l’exercici i es 
preveuen mecanismes àgils per incrementar les activitats. 
 

• Consolida el model de la Finestreta Única Empresarial a tot el territori. 
Dota l’empresa d’un espai físic o virtual (portal únic per a les empreses) 
des d’on es podran fer totes les gestions necessàries per desenvolupar 
l’activitat, independentment de l’administració responsable.  
 

• Unifica en un únic tràmit la comunicació de les obres i la comunicació 
prèvia d’inici de l’activitat.  
 

• Elimina duplicitats en les demandes d’informació. Sis mesos després 
de l’entrada en vigor de la llei, el Govern preveu aprovar un reglament 
amb totes les dades que han de comunicar les empreses.  
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68,4 milions d’estalvi per a les empreses 
 
Les mesures que inclou la nova llei comporten una reducció dels tràmits, una 
major transparència i simplicitat dels procediments, i eliminen el temps 
d’espera per iniciar l’activitat empresarial. Això pot beneficiar anualment unes 
53.700 noves instal·lacions i pot suposar un estalvi de 68,4 milions d’euros per 
a les empreses, l’equivalent a 1.273 euros d’estalvi per a cada empresa. 
 
 
Suspensió temporal de la prestació de serveis no essencials municipals 
 
El Projecte de llei també incorpora modificacions al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Preveu que els ajuntaments puguin 
suspendre temporalment la prestació de serveis municipals no essencials 
quan es produeixi una situació d’impossibilitat financera. I és que s’ha posat 
de manifest que les reformes de lleis sectorials catalanes de la darrera dècada 
han establert un bon nombre d’obligacions que suposen costos i inversions 
que difícilment poden assumir els municipis en moments de dificultats 
financeres.  
 
En concret, sempre que justifiquin raons d’interès general, els ens locals 
podran sol·licitar a la Generalitat deixar de prestar un servei per un termini no 
superior als dos anys si no disposen d’ingressos suficients per fer-hi front. La 
mesura pretén beneficiar un funcionament correcte dels serveis mínims i de 
naturalesa bàsica, com l’ensenyament, la salut i els serveis socials, que 
afecten tots els veïns i, especialment, els col·lectius més vulnerables. 
 
 
Balanç de la Finestreta Única Empresarial (2011-2014) 
 
El Consell Executiu també ha analitzat la situació del Pla de la Finestreta 
Única Empresarial (FUE), establert per al període 2011-2014 per facilitar 
l’activitat econòmica mitjançant la racionalització i simplificació dels 
procediments necessaris per a la legalització d’empreses. Des del 2011 i fins 
al 30 de setembre de 2014 s’han eliminat 78 tràmits i se n’han simplificat 396 
més. Actualment, la carta de serveis de l’Oficina de Gestió Empresarial ofereix 
428 tràmits. Això vol dir que els empresaris, des d’un únic punt, físic (xarxa 
d’oficines OGE) o virtual (Canal Empresa), poden fer totes les gestions 
necessàries per legalitzar el seu negoci. Un terç dels tràmits implantats es 
poden gestionar de forma completa pel canal electrònic i només queda 
incorporar 40 tràmits de l’àmbit de la Generalitat i 6 de l’Administració local. 
Les mesures del Projecte de llei significaran un augment considerable de l’ús 
del portal pel que fa a la tramitació de les activitats econòmiques de baix risc.  
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El Govern crea el Centre de Formació Professional 
d'Automoció, que contribuirà a crear ocupació de 
qualitat 
 

• Ubicat a Martorell, entrarà en funcionament el 2015, estarà adscrit 
al Servei d'Ocupació de Catalunya i impulsarà un model de 
formació professional integrada per al sector automoció 

 
• Quan estigui a ple rendiment, es calcula que acollirà 420 alumnes 

de formació inicial i fins a 14.000 de formació continuada 
 

• Es tracta d'una aposta de l'Executiu que forma part de l'estratègia 
industrial catalana, que promou la reindustrialització com a base 
del canvi de model econòmic per crear ocupació de qualitat 

 
El Govern ha aprovat el decret de creació del Centre de Formació 
Professional d'Automoció, una aposta de l'Executiu que s'emmarca en 
l'estratègia industrial de Catalunya que promou la reindustrialització com a 
base del model econòmic del país per contribuir a la recuperació i a crear 
ocupació de qualitat.  
 
Amb seu a Martorell, el nou centre estarà adscrit al Servei d'Ocupació de 
Catalunya i s'ubicarà en un edifici de més de 10.000 m², que es posarà en 
marxa el 2015. Impulsarà un model de formació professional integrada per al 
sector de l'automoció, tal com recull un dels eixos estratègics del III Pla de 
Formació Professional de Catalunya. D’acord amb aquest model formatiu 
s'impartirà formació professional inicial dual (seguint el model alemany); 
formació professional per a l'ocupació (per a persones a l'atur i per a 
treballadors en actiu); formació a mida (en funció de la demanda de les 
empreses de l'automoció), i serveis per a empreses i persones (acreditació de 
competències o itineraris formatius, entre d'altres).  
 
El centre, amb un equipament tecnològic molt avançat, comptarà amb la 
col·laboració del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya, que 
garantirà una oferta formativa adaptada a les necessitats presents i futures del 
sector. 
 
Quan estigui a ple rendiment, es calcula que acollirà 420 alumnes de formació 
inicial i fins a 14.000 alumnes adults en formació continuada. 
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El Govern es personarà davant del TC per defensar la 
normativa catalana d’horaris comercials 

 
• El Consell Executiu acorda sol·licitar al Tribunal Constitucional 

que aixequi la suspensió cautelar de la normativa catalana 
 

• El Govern considera que aquesta nova ofensiva legal forma part 
de la voluntat política del Govern espanyol d'uniformitzar el 
comerç de tot l'Estat seguint el model de la Comunitat de Madrid 

 
El Govern es personarà davant del Tribunal Constitucional per defensar el 
model català de comerç, després que l'Executiu espanyol hi hagi interposat un 
nou recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei catalana d'horaris comercials i 
de mesures per a determinades activitats de promoció. El Consell Executiu ha 
acordat sol·licitar al TC que aixequi la suspensió cautelar de la norma, 
aprovada el mes de gener passat amb un ampli consens de les forces 
polítiques del Parlament de Catalunya, amb 100 vots a favor i 19 en contra.  
 
El Govern espanyol va recórrer, al novembre, la Llei catalana d'horaris 
comercials en considerar que vulnera la normativa estatal. El cas és que, 
justament, el Govern de la Generalitat ja havia impugnat la normativa 
espanyola davant del TC per envair competències de Catalunya i actualment 
està pendent del pronunciament del Constitucional.  
 
El Govern considera que aquesta nova ofensiva legal forma part de la voluntat 
política del Govern espanyol d'uniformitzar el comerç de tot l'Estat, seguint el 
model de la Comunitat de Madrid.  
 
Representants de la Generalitat, comerciants, sindicats i institucions han lliurat 
a la presidenta del Parlament de Catalunya la Declaració del comerç català en 
defensa del model propi del país. El manifest fa palès el rebuig a la política 
recentralitzadora imposada per l’actual Govern de l'Estat, que promou la 
desregulació i amenaça l'equilibri de formats, el comerç urbà i la transparència 
en el mercat”. 
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El Govern acorda que Catalunya i Andorra gestionin i 
promocionin conjuntament l’aeroport d’Andorra-la Seu 
d’Urgell 
 

• Aeroports de Catalunya es continuarà fent càrrec de la gestió i 
l’explotació de l’aeroport, mentre que Andorrà aportarà el 50% del 
cost d’explotació de la infraestructura i una part variable en funció 
del nombre de passatgers que hi arribin en vols comercials 

 
• El 8 de gener es convertirà en infraestructura d’ús públic i podrà 

rebre vols turístics, de passatgers, mercaderies, correus o 
aerotaxis 
 

El Govern ha aprovat autoritzar la subscripció del Conveni d’entesa amb el 
Govern d’Andorra per a la cogestió i la promoció conjunta de l’aeroport 
d’Andorra-la Seu d’Urgell. El conveni estableix els termes concrets de la 
col·laboració en la gestió i l’explotació de l’aeroport perquè esdevingui un 
revulsiu per al territori. 
 
La gestió i l’explotació de l’aeroport continuarà a càrrec de la Generalitat, a 
través d’Aeroports de Catalunya. El Govern d’Andorra aportarà el 50% del 
cost d’explotació de la infraestructura i una part variable en funció del nombre 
de passatgers que arribin en vols comercials a l’aeroport. Es crearà una 
comissió mixta formada per representants dels dos governs, presidida per un 
representant de la Generalitat, que aprovarà els plans de treball biennals. 
 
El Govern ja ha realitzat tots els tràmits i obtingut tots els permisos perquè 
l’aeroport pugui rebre aviació comercial a partir del 8 de gener, quan es 
convertirà en una infraestructura d’ús públic i hi podran operar vols turístics, 
de passatgers, mercaderies, correus o aerotaxis.  
 
Fa poc més d’un any, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Ministeri 
de Foment i el Govern d’Andorra van acordar impulsar actuacions per 
convertir-lo en infraestructura d’ús públic. Des de la seva obertura el 2010 és 
d’ús privat. Amb aquest objectiu, el Govern ha invertit un milió d’euros en les 
actuacions següents: dotació dels mitjans (materials i humans) necessaris per 
a la prestació del servei de salvament i extinció d’incendis a l’aeroport; inversió 
en equips de seguretat: arcs de seguretat i escàner; instal·lació d’una estació 
meteorològica aeronàutica automatitzada per facilitar informació als pilots; 
procés per a la implantació d’un Servei d’Informació en Vol en Aeròdrom 
(AFIS), i estudi de seguretat associat a la disponibilitat del Servei d’Informació 
de Vol d’Aeròdrom (AFIS). Prèviament, el Govern ja havia fet diverses 
actuacions d’adaptació de la instal·lació a infraestructura d'ús públic, entre 
elles l'adequació de diferents elements del camp de vols i altres espais amb 
un impacte directe en l'operativa. 
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El Govern aprova el primer contracte programa de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 

• L’Executiu aportarà 73,59 milions d’euros fins al 2017 a 
l’organisme, que ha assumit les competències i responsabilitats 
dels anteriors Institut Cartogràfic i Institut Geològic de Catalunya  

 
El Govern ha aprovat la subscripció del primer contracte programa entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el nou Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC). El document defineix els objectius anuals, la previsió de 
resultats i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què s'haurà de 
sotmetre l'activitat de l'entitat durant la vigència del contracte. En total, el 
Govern aportarà 73,59 milions d’euros a l’Institut entre 2014 i 2017. 
 
En funcionament des de l’1 de febrer passat, l’ICGC és una entitat de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i 
econòmica, que assumeix les responsabilitats dels anteriors Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Institut Geològic de Catalunya (IGC). L’Institut 
exerceix competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura 
de dades espacials de Catalunya. També s’encarrega d’impulsar i dur a terme 
actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i 
el subsòl. Algunes de les actuacions a què es compromet l’ICGC són: 
 

- Generar i mantenir geoinformació de base fiable, tècnicament 
avançada, oficial i actualitzada, per donar suport als processos de 
gestió i decisió del Govern i altres administracions públiques, a la 
indústria de la geoinformació i al públic en general.  

 
- Adquirir, classificar, emmagatzemar, mantenir i interpretar les dades 

geològiques, edafològiques i geotemàtiques. 
 
- Establir, gestionar, conservar i millorar la infraestructura física i els 

sistemes tecnològics necessaris per construir i gestionar el Servei de 
Posicionament Integrat de Catalunya (SPGIC). 

 
- Donar suport tècnic permanent a la Comissió de Coordinació 

Cartogràfica de Catalunya i al Govern en les actuacions al territori.  
 

- Posar a disposició de l’Administració i de la ciutadania les dades, la 
informació i el coneixement de l’ICGC, i noves eines i plataformes que 
permetin un tractament ràpid i àgil de qualsevol geoinformació. 

 
- Mantenir i millorar els serveis públics de posicionament d’alta precisió, 

d’informació sísmica i de predicció d’allaus. 
 

- Integrar l’R+D als processos productius de l’ICGC.� �
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El Govern avança en el procés de racionalització i 
simplificació de l’Administració 
 

• El Consell Executiu aprova un decret que suprimeix 65 òrgans 
col·legiats que havien esdevingut innecessaris i inoperatius 

 
• Es tracta d’un tràmit més que s’emmarca en el procés de 

simplificació i reducció de l’Administració iniciat la legislatura 
anterior que ha permès reduir un 25,6% el nombre d’entitats amb 
participació majoritària de la Generalitat  

 
El Govern avança en el procés de racionalització i simplificació de 
l'Administració de la Generalitat, iniciat la legislatura passada, amb l’aprovació 
d’un decret que permet suprimir 65 òrgans col·legiats que havien resultat 
inoperatius. Es tracta d’òrgans integrats per diverses persones, amb funcions 
d’assessorament, proposta, seguiment o control, que han esdevingut 
innecessaris, perquè han assolit les seves finalitats o perquè les poden 
assumir altres òrgans ja existents o les pròpies estructures departamentals. 
 
Impulsat per la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, la mesura desplega l’Eix 7 del Pla de 
reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que té com 
a objectiu racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments i del seu 
sector públic, i que preveu diverses actuacions, com ara la reordenació en 
aquest cas dels òrgans col·legiats.  
 
Fins al moment, el procés de simplificació i reducció de l’Administració de la 
Generalitat ha permès obtenir els resultats següents:  
 

- Estructures orgàniques departamentals. Des de setembre de 2010, s’ha 
reduït en un 12,56% el nombre d’unitats, òrgans actius, àrees 
funcionals i unitats laborals de les estructures departamentals (s’ha 
passat de 2.356 a 2.060).�
�

- Sector públic instrumental. S'ha assolit l’objectiu fixat pel Govern, amb 
una reducció del 25,6% del nombre d’entitats amb participació 
majoritària de la Generalitat. Entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de 
desembre de 2013 s'ha passat de 273 a 203 entitats).��� �
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Altres acords del Govern 
 
Estudi per incorporar a la Hisenda catalana les millors pràctiques 
internacionals de gestió de sistemes fiscals  
 
El Govern ha aprovat encarregar un estudi tècnic per identificar i incorporar a 
l’Administració tributària de Catalunya les millors pràctiques internacionals de 
gestió de sistemes fiscals. L’objectiu és identificar els trets fonamentals que ha 
de tenir l’estructura institucional i orgànica de la futura Hisenda catalana per 
bastir un model basat en els principis d’eficiència, transparència i servei públic.  
 
La realització del treball segueix les recomanacions de Consell Assessor per a 
la Transició Nacional (CATN), que en el seu segon informe recomana 
identificar amb la màxima precisió possible els aspectes on incidir perquè 
l’Administració tributària estigui en condicions d’assumir la gestió, liquidació, 
recaptació, inspecció i revisió de tots els impostos i altres tributs que 
s’apliquen al país. Seguint les recomanacions del CATN, la Hisenda catalana 
s’hauria de concebre sota els principis d’orientació a resultats, transparència, 
professionalitat i, sobretot, vocació de servei i eficiència per poder gestionar el 
sistema fiscal del país d’acord amb la pràctica de les autoritats tributàries de 
referència a les jurisdiccions fiscals de l’entorn. 
 
L’estudi, amb un import de 48.400 euros, constarà de dues parts 
diferenciades. En primer lloc, professionals experts en models internacionals 
de gestió de sistemes fiscals realitzaran una primera exploració de les 
pràctiques internacionals que es podrien incorporar a l’Administració tributària 
de Catalunya d’acord amb 5 principis fonamentals: eficiència en la gestió, 
orientació al contribuent, transparència, col·laboració amb la xarxa 
d’intermediaris fiscals i compliment voluntari.  
 
En segon lloc, a partir dels models i tendències recollits en aquesta anàlisi 
prèvia i del seu possible encaix a l’Administració tributària catalana, 
elaboraran una proposta sobre el model de gestió del sistema fiscal de 
Catalunya. Els responsables de l’estudi hauran de definir el model de servei, 
el model operatiu i el model de relació.  
 
Autoritzada l'acceptació dels actius i passius cedits per la Fundació 
Privada Parc de Salut de Sabadell 
 
El Consell Executiu ha acordat autoritzar els representants de l'Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic al Patronat de la Fundació Parc Taulí a 
adoptar l'acord d'acceptació dels actius i passius cedits per la Fundació 
Privada Parc de Salut de Sabadell. Tal com disposa l'article 33.2 dels Estatuts 
de la Fundació Privada Parc de Salut de Sabadell, el patrimoni s'ha 
d'adjudicar a fundacions, entitats públiques o entitats sense ànim de lucre i 
amb finalitats anàlogues. La Fundació Parc Taulí té com a objecte promoure, 
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impulsar, afavorir i divulgar els treballs d'investigació, docència, innovació i 
formació de personal, especialment en l'àmbit dels centres, serveis i 
establiments del consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí o als ens on 
participa, tant als vessants mèdics, sanitaris, tècnics i científics, com de gestió 
i organització assistencial i de suport. 
 
Aprovada la integració del Centre de Recerca en Sanitat Animal a l’IRTA 
 
El Consell Executiu ha aprovat la integració de la Fundació Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CReSA) a l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. CREsA va ser creat l’any 1999 per l’IRTA i la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per col·laborar amb les dues 
institucions i amb el sector privat en la promoció de la recerca i el 
desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en sanitat animal. 
 
El Govern ha autoritzat la cessió global d’actius i passius i la posterior 
dissolució de la Fundació CReSA a favor de l’IRTA. D’aquesta manera, les 
seves capacitats s’integraran a l’estructura científica de l’IRTA per incrementar 
el seu potencial per contribuir a la modernització, la competitivitat i el 
desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, que és 
la missió que té encomanada l'Institut. També té com a finalitat contribuir al 
subministrament d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en 
general, a la millora del benestar de la població. 
 
Se signarà un conveni entre l’IRTA i la UAB, patrons actuals de CReSA, per 
garantir la col·laboració a nivell institucional. La integració del CReSA a l’IRTA 
és, per tant, una clara oportunitat de futur, totalment alineada amb els 
objectius de l’IRTA i de la UAB, que permet continuar disposant d’un centre 
consolidat i àmpliament reconegut com una gran referència al sector de la 
sanitat animal, tant a nivell espanyol com internacional. Al mateix temps, amb 
la dissolució de la Fundació es dóna compliment a les mesures de 
racionalització i simplificació del sector públic impulsades pel Govern. 
 
Aprovada la constitució del Consorci Markets, Organisations and Votes 
in Economics (MOVE) com a fundació 
 
El Govern ha aprovat la dissolució i extinció del Consorci Markets, 
Organizations and Votes in Economics (MOVE) amb la cessió global dels seus 
actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics.  
 
El Govern ha valorat la creació de la Fundació com la fórmula més adequada 
per garantir la continuïtat de la tasca del Consorci MOVE, el manteniment dels 
seus valors i el creixement i la consolidació del que ha esdevingut un element 
dinamitzador important a l’esfera de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). 
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La Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics es constitueix 
com a centre de recerca en economia, que té com a objectiu ajudar a 
consolidar un model de recerca basat en la competitivitat internacional i 
l’excel·lència científica i de gestió. També té com a objectiu col·laborar amb 
altres institucions de recerca de l’àrea de Barcelona per aconseguir que 
esdevingui la capital del sud d’Europa de la recerca en economia i pol mundial 
d’atracció d’estudiants i investigadors avançats. 
 
Formalitzada la venda de tres edificis a l’Ajuntament de Barcelona, en 
concepte de dació en pagament 
 
El Govern ha autoritzat la venda a l’Ajuntament de Barcelona del número 8-10 
de Via Laietana, que acollia l’antiga seu dels jutjats; de la nau del número 3 
del carrer Mossèn Amadeu Oller, on estava l’antiga fàbrica Can Batlló, i de 
l’immoble situat al número 11 del carrer Provença, on es troba el centre 
penitenciari la Model. Les tres finques, que adquirirà el Consistori en concepte 
de dació en pagament, estan valorades en 45 milions d’euros i permetran 
compensar una part del deute que la Generalitat té contret amb l’Ajuntament, 
tal com preveu el protocol de col·laboració entre les dues administracions. 
 
L’immoble de Via Laietana, actualment desocupat, té una superfície 
construïda de 9.954 m2 sobre rasant i 899 m2 sota rasant i està valorat en 
14.980.000 euros. La nau principal de Can Batlló, en fase de desocupació, té 
una superfície de 21.830 m2. Un cop descomptades les obres d’urbanització 
de l’entorn, que aniran a càrrec de l’Ajuntament, el valor de l’immoble és de 
15.020.000 euros. Finalment, els drets urbanístics del terreny que acull el 
centre penitenciari de la Model, situat entre els carrers Rosselló, Entença, 
Provença i Llançà, són de 15 milions d’euros. La superfície és de 24.753,64 
m2. 
 
L’operació s’emmarca en el Pla de racionalització i optimització d’espais que 
ha dissenyat el Govern per aconseguir una gestió més eficient dels immobles 
ocupats per serveis administratius i que permet estalviar costos i obtenir uns 
ingressos extraordinaris que es destinaran a sanejar les finances de la 
Generalitat. 
 
Modificació dels estatuts del Consorci Recreatiu Turístic Vila-seca i 
Salou per adaptar-se a la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts que regulen el 
Consorci Recreatiu Turístic Vila-seca i Salou (CRT) per adaptar-los a la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. L’organisme, integrat pel 
Govern de la Generalitat i els ajuntaments de Vila-seca i Salou, es va crear 
l’any 1992, amb una vigència de 20 anys prorrogables, per gestionar els 
projectes i terrenys del parc temàtic Port Aventura.  
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La principal novetat és la modificació de l’article 2 dels Estatuts del Consorci, 
que preveu l’adscripció de l’organisme a l’Ajuntament de Salou. D’aquesta 
manera es dóna compliment a la Llei, que obliga els consorcis participats per 
diferents administracions a fixar la seva adscripció en una d’elles, en funció de 
criteris com ara la quantia de les aportacions del seu pressupost. El 57% de 
les despeses de funcionament del CRT les assumeix l’Ajuntament de Salou i 
el 43% restant, el de Vila-Seca. És la mateixa proporció del repartiment dels 
ingressos de la recaptació dels tributs locals procedents de Port Aventura que, 
tal com es va aprovar el 18 de març, es fa d’acord amb la proporció territorial 
que cada municipi té al Consorci. 
 
L’acord també introdueix algunes millores administratives per actualitzar els 
estatuts vigents. S’especifica que el president del Consorci serà el conseller 
d’Economia del Departament del Govern que exerceixi aquestes funcions i 
concreta la ubicació de la seu de l’organisme, a la plaça de Marià Manent, de 
Salou. L’acord defineix la Junta de Direcció, que és l’òrgan de govern i 
administració superior del Consorci, que es compon dels membres següents: 
el conseller d’Economia com a president, que podrà delegar el càrrec en un 
membre del seu departament; els alcaldes dels consistoris de Salou i Vila-
Seca, que tindran consideracions de membres nats, 6 regidors dels dos 
municipis membres del Consorci, 3 per cadascun dels ajuntaments. 
 
Aprovades les tarifes públiques per al 2015 dels serveis del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció  
 
El Govern ha aprovat les directrius i tarifes màximes que s’han d’aplicar als 
encàrrecs de béns i serveis que els diferents àmbits del sector públic facin al 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa del Departament de 
Justícia dedicada a promoure la reinserció de les persones privades de 
llibertat mitjançant la formació en oficis i el treball productiu. La majoria de 
preus màxims es mantenen inalterables des de l’any 2013 i només ha calgut 
modificar les tarifes corresponents a productes tèxtils, de fusta o d’higiene 
personal per l’increment de les matèries primeres. 
 
El CIRE s’encarrega de formar i donar ocupació als interns en sectors com la 
confecció tèxtil industrial, la impremta, la fusteria, la serralleria o la neteja 
forestal per a la prevenció d’incendis, entre d’altres, amb l’objectiu 
d’aconseguir la seva reinserció sociolaboral. En aquest sentit, les 
administracions públiques catalanes que necessitin algun d’aquests béns o 
serveis produïts als tallers de reinserció poden encarregar-los directament al 
CIRE, ja que té consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals de Catalunya. 
Això implica que, sigui quina sigui la quantia del servei, el CIRE el pot assumir 
directament mitjançant la fórmula de l’encàrrec. Aquesta condició de mitjà 
propi i servei tècnic comporta l’obligació d’executar els encàrrecs que 
l’Administració i els ens locals li formulin pel que fa a l’execució d’obres, 
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prestació de serveis i realització de subministraments, sempre dins del marc 
de les funcions que legalment té atribuïdes el CIRE.  
 
L’acord de Govern s’emmarca en la política del CIRE de col·laborar amb els 
principals agents públics i privats del país per fomentar que incorporin criteris 
de responsabilitat social corporativa a la seva gestió. 
 
Reconeixement oficial del Casal Catalanotxec i d’Stuttcat com a 
Comunitats Catalanes de l’Exterior 
 
El Govern ha aprovat el reconeixement del Casal Catalanotxec, amb seu a 
Praga (República Txeca), i de l’entitat Stuttcat, amb seu a Stuttgart 
(Alemanya), com a Comunitats Catalanes de l’Exterior (CCE). S’afegeixen a 
les 134 que el Govern ja ha reconegut oficialment. 
 
Les CCE són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu 
del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i 
empresarials...) que la Generalitat reconeix a través d'un acord del Govern, 
prèvia sol·licitud de l'entitat, i d’acord amb la Llei de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior. El Govern dóna suport a aquestes 
comunitats com a punts de trobada de catalans a l’exterior i amb l’objectiu de 
potenciar la promoció i la difusió de Catalunya arreu del món. 
 
Declarat bé cultural d’interès nacional la Col·lecció del Gabinet d’Història 
Natural Salvador 
 
El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional la Col·lecció del 
Gabinet d’Història Natural Salvador. És una de les poques col·leccions 
europees d’història natural que no s’ha dispersat i que està localitzada en la 
seva pràctica totalitat. De fet, està considerada com una de les col·leccions 
més importants d’Europa entre els segles XVII i XIX d'arreu, tant pel seu 
contingut com pel fet d’haver-se conservat íntegra i intacta durant aquests 
segles. 
 
Propietat de l’Ajuntament de Barcelona i instal·lada a l’Institut Botànic, el 
Gabinet Salvador es va crear l’any 1626 i el seu fons va ser consultable fins el 
1855. Consta de llibres, herbaris, fòssils, conquilles i una quantitat 
considerable de documentació (cartes, etiquetes, llistats, documents 
notarials...) de gran valor històric, que van ser recopilats per la nissaga 
Salvador d’apotecaris barcelonins entre els segles XVII i XIX. Considerat com 
el primer museu obert al públic que va tenir la ciutat de Barcelona, el Gabinet 
Salvador és una de les poques col·leccions europees d’història natural que no 
s’ha dispersat i que està localitzada en la seva pràctica totalitat.  
 
Consta principalment d’una part bibliogràfica, formada per més de 1.300 
volums, molts d’ells primeres edicions del segle XV al XVIII, amb llibres de 
ciència, filosofia, literatura clàssica, farmàcia, botànica o medicina, entre 
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d’altres. També compta amb un herbari general, de prop de 5.000 exemplars 
d’herbes recollides el segle XVIII per Jaume Salvador i Pedrol (fill de l’iniciador 
de la col·lecció, Joan Salvador i Boscà), i els seus fills Joan i Josep Salvador i 
Riera. Aquestes peces estan perfectament classificades i etiquetades. 
Finalment, un tercer apartat és la col·lecció d’història natural, amb més de 
3.500 objectes, entre fòssils, roques i minerals i espècimens zoològics 
invertebrats i vertebrats, entre d’altres. 
 
La col·lecció també compta amb mobiliari fabricat entre 1740 i 1761, any de la 
mort de Josep Salvador i Riera. El Gabinet Salvador es pot incloure dins del 
que es coneix com Gabinets de curiositats o Cambres de les meravelles. És 
com s’anomenaven les col·leccions que, a partir del segle XVI, creaven nobles 
i persones benestants.  
 


