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El Govern aprova una partida extraordinària de 3 
milions d’euros per pal·liar els efectes dels darrers 
episodis de ventades i pluges torrencials 
 

• Els fons es destinaran a finançar mesures d’emergència 
adoptades pels ens locals i actuacions urgents que s’hagin de dur 
a terme per restablir infraestructures i serveis municipals 
 

• El Govern considera necessari adoptar de manera urgent les línies 
d’actuació necessàries per fer front a les despeses derivades dels 
temporals, a través d’un procediment àgil que permeti que els 
ajuts arribin amb rapidesa 
 

• La distribució de la partida es farà de forma urgent amb bestreta 
del 100% de la quantia, prèvia sol·licitud al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals 
 

El Govern ha acordat destinar una partida de 3 milions d’euros per atendre el 
finançament de les despeses derivades de les actuacions d’emergència que 
els ens locals van haver de realitzar arran dels episodis de pluges torrencials i 
ventades produïts entre els mesos de novembre de 2014 i gener de 2015. Els 
fons es destinaran a actuacions urgents d’arranjament d’infraestructures i de 
serveis municipals que s’han dut a terme per contenir els danys i restablir la 
normalitat a les zones sinistrades i per a les noves actuacions de reposició de 
les infraestructures locals malmeses. 
 
Atenent a l’excepcionalitat de la situació i a raons d’interès públic i 
econòmiques, el Govern ha considerat necessari adoptar de manera urgent 
les línies d’actuació necessàries per fer front a les despeses derivades de les 
actuacions d’emergència realitzades pels ens locals afectats i a les inversions 
que s’hagin de dur a terme amb caràcter inajornable.  
 
Així, la distribució dels fons s’efectuarà de manera urgent amb bestreta del 
100% a través d’una sol·licitud prèvia dels ens locals afectats al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb la normativa general de 
subvencions. Es tracta d’un procediment àgil que permetrà que els ajuts 
arribin amb rapidesa, tenint en compte la singularitat de les circumstàncies i la 
necessitat de retornar a la normalitat. 
 
La partida econòmica de 3 milions d’euros que ha autoritzat el Consell 
Executiu prové del Fons de contingència de la Generalitat de Catalunya, 
destinat a atendre necessitats inajornables no previstes en el pressupost 
aprovat inicialment. 
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El Govern modifica el decret que regula l’accés i 
l’organització del Cos de Bombers Voluntaris 
 
• Es modifiquen les condicions d’accés al Cos de Bombers Voluntaris, 

que es farà a través d’una convocatòria pública de places, es fixa un 
màxim d’edat de 70 anys per formar part de la Secció de Veterans i un 
mínim de 14 per accedir a la Secció Juvenil 
 

• La Secció Especial estarà formada per professionals especialitzats en 
àmbits com la psicologia, la medicina, la química o l’enginyeria que 
per la seva formació i experiència professional poden assessorar i 
participar en diferents serveis en què puguin ser requerits els 
Bombers  

 
• Els canvis introduïts ja van ser informats favorablement el mes de 

juliol passat pel Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya, l’òrgan 
de representació del col·lectiu amb la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments 

 
El Govern ha aprovat la modificació parcial del Reglament de 1996 que 
establia les normes que regulen el Cos de Bombers Voluntaris i la seva 
organització amb l’objectiu d’actualitzar i adaptar aspectes concrets de la 
regulació anterior. El text nou introdueix modificacions en el procés per 
ingressar al Cos de Bombers Voluntaris i altres aspectes que configuren el 
perfil dels membres de les seccions Activa i Especial i estableix els límits 
d’edat per formar part de la Juvenil i la de Veterans.  
 
Des d’ara, per exemple, per formar part del Cos de Bombers Voluntaris, el 
Govern farà una convocatòria pública de places. El procés de selecció 
constarà d’una primera fase de proves, que inclourà un test de coneixements, 
un reconeixement mèdic, una prova d’aptitud física, una altra d’avaluació 
psicològica i una entrevista personal. Hi haurà després una segona fase de 
formació específica, i, un cop superada, una darrera fase de pràctiques. 
 
Per primer cop, el nou Reglament també inclou l’obligatorietat per als bombers 
voluntaris de les seccions Activa i Especial de mantenir una activitat teòrico-
pràctica de perfeccionament i consolidació de coneixements tècnics en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis. 
 
A partir d’ara, la Secció Especial estarà formada per professionals 
especialitzats en diferents àmbits, persones que, per la seva formació i 
experiència professional poden assessorar i participar en diferents serveis en 
què els Bombers puguin ser requerits. Es tracta, per exemple, de psicòlegs, 
químics, metges, infermers o enginyers, entre d’altres. 
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D’altra banda, es fixa un màxim d’edat de 70 anys per formar part de la Secció 
de Veterans. Es determina també que en podran formar part bombers 
voluntaris que hagin estat a la Secció Activa o a l’Especial i, fins i tot, bombers 
funcionaris jubilats, persones que, per la seva experiència, poden assessorar 
en totes les tasques pròpies dels Bombers, a través de suport logístic o 
administratiu. Finalment, també es regula l’accés a la Secció Juvenil. L’edat 
mínima d’ingrés queda fixada en els 14 anys i fins als 18. 
 
Els canvis introduïts ja van ser informats favorablement el mes de juliol passat 
pel Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya, l’òrgan de representació del 
col·lectiu amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments. Està  format per representants del Cos de Bombers Voluntaris 
(un per cadascuna de les regions d’emergències, escollit democràticament 
dins del col·lectiu de bombers voluntaris) i de l’Administració.  
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El Govern fa un pas més en la integració dels centres 
tecnològics avançats, que culminarà el 2016 amb un 
gran centre de referència al país 
 

• El Consell Executiu ha autoritzat els representants de la 
Generalitat als patronats dels centres i a la Fundació Alira a 
adoptar els acords d’integració  

 
• Fins al 2016 la Generalitat destinarà 45 milions d’euros al procés 

d’integració, que té com a objectiu potenciar la transferència 
tecnològica i la demanda tecnològica de les empreses 

 
• El nou centre tecnològic integrat esdevindrà el gran proveïdor de 

tecnologia industrial a Catalunya, fet que ajudarà el país a 
recuperar una posició de lideratge en dinàmiques d’innovació 
industrial 

 
El Govern ha fet un pas més en la integració dels centres tecnològics 
avançats de Catalunya, que culminarà amb la constitució el 2016 d’un gran 
centre de referència al país. El Consell Executiu ha acordat autoritzar els 
representants de la Generalitat als patronats dels centres tecnològics 
avançats i a la Fundació privada Alira a adoptar els corresponents acords 
d’integració i ha acordat encomanar a ACCIÓ, l’Agència per a la competitivitat 
de l’empresa del Departament d’Empresa i Ocupació, que impulsi el nou 
centre tecnològic integrat de Catalunya. 
 
En una primera fase, la Fundació Alira absorbirà 4 centres tecnològics: 
ASCAMM, Barcelona Digital Centre Tecnològic, CETEMMSA i Barcelona 
Media. En una segona fase s’hi integraran els dos centres restants, CTM 
Centre Tecnològic i Leitat, procés que culminarà el 2016 amb la constitució 
definitiva del centre tecnològic avançat de Catalunya. El Govern de la 
Generalitat dotarà aquest procés amb 45 milions d’euros fins al 2016, a través 
dels plans de suport pluriennals de desenvolupament. 
 
El nou centre tecnològic integrat serà la referència en innovació industrial a 
Catalunya, que consolidarà i potenciarà el model de transferència tecnològica 
per generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l’empresa. 
Dotarà de tecnologia les companyies catalanes per aportar valor afegit als 
seus projectes, i esdevindrà un trampolí de projecció exterior. D’aquesta 
manera, els centres guanyaran massa crítica, seran més eficients i guanyaran 
dimensió per créixer i ser més competitius, garantint que les pimes catalanes 
accedeixin a alts nivells d’innovació i transferència tecnològica. 
 
Es tracta d’una aposta de país a llarg termini, que respon a l’oportunitat 
d’augmentar la capacitat en recerca industrial i de serveis tecnològics a 
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Catalunya per tal que el país recuperi una posició de lideratge en dinàmiques 
d’innovació industrial. 
 
El procés d’integració dels centres, previst a l’Acord per al diàleg social 
permanent aprovat el mes de març passat, garanteix el manteniment del 
model territorial actual, preserva l’activitat en cadascun dels centres on estan 
ubicats i assegura la continuïtat dels llocs de treball actuals. Aquest procés 
d’integració s’emmarca, a més, en el Programa d’innovació empresarial de la 
Generalitat de Catalunya per al període 2014-2020, que preveu atorgar un rol 
creixent als centres tecnològics com a pont idoni entre el món del coneixement 
i el de la producció. De fet, el nou centre integrat esdevindrà motor de 
generació de les tecnologies clau per implementar l’Estratègia 
d’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que identifica 7 àmbits 
sectorials prioritaris per a la política industrial del país. 
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El Govern autoritza al conseller d’Economia per 
formalitzar operacions d’endeutament durant el 
període de pròrroga pressupostària 
 

• L’acord arriba després que la setmana passada el Parlament de 
Catalunya validés el Decret llei de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària 

 
El Consell Executiu ha acordat autoritzar el conseller d’Economia i 
Coneixement a formalitzar operacions d’endeutament durant el període de 
pròrroga pressupostària. L’acord arriba després que la setmana passada el 
Parlament de Catalunya validés el Decret llei de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària, que permet a la Generalitat i a les 
entitats del sector públic dur a terme operacions d’endeutament durant aquest 
període, una eventualitat que s’ha de preveure mentre no s’aprovin els nous 
comptes.  
 
El Decret convalidat permet operacions en qualsevol modalitat, tant a l’interior 
com a l’exterior, i estableix que l’augment del deute no pot superar el límit 
autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament 
aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. Cal recordar 
que la Generalitat de Catalunya ha tornat a sol·licitar per a aquest 2015 
l’adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic.   
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El Govern aprova el decret que fixa els currículums 
dels cicles formatius de ceràmica i terrisseria 
 

• Estableix la durada dels cicles i incrementa els continguts en 
llengua anglesa 
 

El Consell Executiu ha aprovat el decret dels currículums dels cicles formatius 
de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, 
i del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny de ceràmica 
artística. D’aquesta manera, es dóna resposta a les necessitats de qualificació 
professional detectades al sector. 
 
El decret estableix la durada dels cicles: 1.600 hores per als cicles mitjans de 
decoració ceràmica i de terrisseria i 2.000 hores per al cicle superior de 
ceràmica artística. A més, s’incrementa la presència de continguts en llengua 
anglesa, amb la finalitat d’incorporar l’anglès en situacions professionals 
habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.  
 
En cadascun dels cicles formatius s’estableix la competència general i les 
competències professionals a desenvolupar, les ocupacions i llocs de treball 
als quals dóna accés, els objectius, la distribució horària, els mòduls formatius 
que els componen i els criteris d’avaluació. 
 
El decret inclou les convalidacions i les exempcions per a cadascun dels cicles 
formatius. També es preveu la possibilitat de dur a terme crèdits europeus 
(ECTS) per facilitar la mobilitat de l’alumnat. S’assignen 120 crèdits ECTS al 
títol de tècnic superior en ceràmica artística. 
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Altres acords del Govern 
 
 
Aprovada la modificació dels estatuts de vuit consorcis amb participació 
majoritària de la Generalitat 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts de 8 consorcis amb 
participació majoritària de la Generalitat, amb l'objectiu d'adaptar-los a la Llei 
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, aprovada l'any 2013. 
La legislació estableix que els estatuts de cada consorci han de determinar a 
quina administració s'adscriuen, així com el seu règim pressupostari, 
comptable, de control i del personal. 
 
La modificació afecta els organismes següents:  
 

- Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial 
de Mobilitat.  

- Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de 
Mobilitat.  

- Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat 
Territorial de Mobilitat.  

- Consorci Port de Mataró. 
- Consorci Port de Portbou. 
- Consorci de l’Observatori del Paisatge. 
- Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. 
- Patronat de la Vall de Núria. 

 
Acord amb la Biblioteca Nacional Ilia Chavchavadze del Parlament de 
Geòrgia per afavorir la cooperació entre les biblioteques dels dos països  

 
El Consell Executiu ha aprovat un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura i la Biblioteca Nacional Ilia Chavchavadze del 
Parlament de Geòrgia, que permetrà fomentar la cooperació i l’intercanvi 
d’experiències i bones pràctiques entre les biblioteques dels dos països. 
 
El document estableix punts de col·laboració per millorar els fons documentals 
i l’intercanvi d’informació bibliogràfica entre Catalunya i Geòrgia, compartint 
bones pràctiques en digitalització dels fons, publicacions electròniques, 
conservació i preservació dels fons documentals i la seva catalogació. També 
es propiciarà la participació de professionals dels dos països en jornades i 
conferències de l’àmbit bibliotecari. 
 
La Biblioteca Nacional Ilia Chavchavadze és el principal dipòsit de llibres de 
Geòrgia, així com el centre cultural, educatiu i científic del país. Participa 
activament en diversos projectes internacionals en virtut dels convenis de 
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col·laboració que té amb organitzacions nacionals i internacionals, com 
biblioteques, museus, arxius i serveis d’informació en línia. 
 
De la seva banda, el Departament de Cultura, a través del Servei de 
Biblioteques, impulsa projectes i programes de cooperació bibliotecària a nivell 
nacional i internacional, amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració entre 
biblioteques i institucions bibliotecàries que faciliti la definició de programes i 
l’establiment de línies de treball en àmbits d’interès comú. 
 
Conveni de col·laboració entre Catalunya i la República Dominicana en 
matèria de ciència, recerca i transferència de tecnologia i innovació 
agrària, alimentària i pesquera 
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un conveni marc de 
col·laboració entre el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) i el Ministeri d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia de la República 
Dominicana (MESCYT) en matèria de ciència, recerca i transferència de 
tecnologia i innovació als sectors agrari, ramader i alimentari. Amb una durada 
de 4 anys, l’objectiu del conveni és definir el marc general i el context de 
cooperació entre aquestes institucions en el sector agrari, ramader i pesquer.  
 
L’Executiu de la República Dominicana té la voluntat de desenvolupar accions 
de col·laboració en els àmbits següents: transferència de tecnologia i 
coneixement científic per als sectors agroalimentaris i mediambientals; 
capacitació d’investigadors en l’àmbit de la ciència i tecnologia alimentària i 
mediambiental; formulació de projectes de recerca o d’interès mutu relacionats 
amb el sector primari i alimentari, i enfortiment institucional en temes 
relacionats amb la gestió de la ciència agroalimentària.  
 
La cooperació inclourà dos pilars bàsics:  
 

- La cooperació científica en les àrees de la producció animal, la 
producció vegetal, les indústries alimentàries, el medi ambient i 
l’economia agroalimentària, i en especial l’intercanvi i la capacitació 
d’investigadors dominicans en àrees del coneixement estratègiques per 
a aquest país i sota la supervisió de l’IRTA. 
 

- L’enfortiment institucional en gestió de la ciència, tant pel que fa a la 
qualitat als organismes de recerca i transferència tecnològica, com a la 
pròpia ciència, per fer-la més competitiva, i a la pròpia gestió dels 
recursos humans (captació i retenció de talent, formació i carrera 
professional...). L’acord també pretén consolidar models de 
col·laboració público-privada que comparteixin el risc de la innovació i 
l’adaptació d’estructures de recerca i fomentar la intel·ligència 
competitiva i de negoci. 
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Reconeixement oficial de l’entitat Catalanets com a Comunitat Catalana 
de l’Exterior a la República Federal d’Alemanya 
  
El Consell Executiu ha aprovat el reconeixement oficial de l’entitat Catalanets, 
a la República Federal d’Alemanya, com a Comunitat Catalana de l’Exterior 
(CCE). Se suma, així, a les 138 que el Govern ja ha reconegut oficialment. 
Amb seu a Berlín, l’entitat es va constituir l’any 2014 com a associació per 
poder donar llum a tots els projectes infantils nascuts de la comunitat de 
famílies residents a Berlín. 
  
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. 
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Nomenaments 
 
Josep M. Sánchez Pascual, director general de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Coneixement 
 
Nascut a Barcelona l’any 1962. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat d’Empresa, 
per la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat en Desenvolupament Directiu 
per IESE i màster en Direcció Pública (EMPA) per ESADE. És també analista 
financer i membre de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers.  
 
Amb una àmplia experiència a l’Administració pública catalana, ha 
desenvolupat la seva trajectòria professional a la Direcció General de Política 
Financera del Departament d’Economia. L’any 2002 va ser nomenat 
subdirector general de Deute Públic i Operacions Financeres, càrrec que ha 
ocupat fins a dia d’avui. Anteriorment era el cap del Servei d’Endeutament i 
Avals, a la mateixa unitat. 
 
 
Marià Morera Goberna, director de Serveis del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
Nascut a Barcelona l'any 1954. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa i màster en Funció 
Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE. 
 
En l'inici de la seva carrera professional, exerceix com a advocat assessor en 
diverses empreses, en l'àmbit privat. Des de 1983 desenvolupa una dilatada 
trajectòria en l'àmbit institucional de la Generalitat de Catalunya.  
 
Funcionari de carrera, ha estat cap de la Secció Fiscal de Despeses en la 
Intervenció Delegada del Departament d’Economia i Finances (1986); cap del 
Servei de Gestió Econòmica del Departament de Justícia (1989); subdirector 
general del Departament de Comerç i Turisme (1990-1994); secretari general 
del Departament d’Ensenyament (1995-2000); director adjunt de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (2001); secretari general del 
Departament de Medi Ambient (2002-2003); Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa (2004-2011); director dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a 
Barcelona (abril 2011), i director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Barcelona i la 
Catalunya Central (maig 2013). 
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