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El Govern deroga per decret llei l’excepció que permet 
obrir nous equipaments comercials fora dels nuclis 
urbans  

 
• El decret llei apel·la a “raons imperioses d’interès general”, ja que 

a la pràctica aquesta excepció “ha provocat greus conseqüències 
en el model comercial català” en la mesura que propicia l’aparició 
d’àrees comercials perifèriques fora de les ciutats en perjudici de 
la cohesió social i la diversitat d’usos 
 

• La mesura s’emmarca en el compromís del Govern de defensar, 
amb tots els instruments al seu abast, el model comercial del país, 
basat en la cohesió social i el desenvolupament sostenible del 
territori 
 

• El Govern ha aprovat el decret llei en exercici de les competències 
en matèria de comerç reconegudes a la Constitució Espanyola i a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i d’acord amb la Directiva 
europea 2006/123/CE, relativa als serveis del mercat interior i amb 
la normativa estatal d’adaptació 
 

• La necessària immediatesa i urgència d’aquesta derogació s’ha 
vist accentuada pels efectes del nou recurs d’inconstitucionalitat 
que el Govern de l’Estat ha interposat davant del TC contra la 
disposició transitòria 8a de la llei que ajornava l’aplicació de 
l’excepció 

 
El Govern ha aprovat un decret llei que deroga l’excepció de contigüitat que 
permetia obrir nous equipaments comercials fora dels nuclis urbans a 
Catalunya amb l’objectiu de protegir el model d’urbanisme comercial, basant 
en l’ocupació i la utilització racional del territori. Fins ara, l’excepció 
contemplava la instal·lació de nous establiments comercials de forma 
excepcional fora dels nuclis urbans per contigüitat amb la Trama Urbana 
Consolidada (TUC). El decret llei apel·la a “raons imperioses d’interès 
general”, en considerar que l’aplicació pràctica d’aquesta excepció “ha 
provocat greus conseqüències en el model comercial català”, en la mesura 
que propicia l’aparició d’àrees comercials perifèriques fora de les ciutats en 
perjudici de la cohesió social i la diversitat d’usos.  
 
L’excepció de contigüitat que deroga el Reial decret llei estava prevista a la 
lletra b) de l’apartat 3 i al segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 
1/2009. Durant els anys que ha estat en vigor, més de la meitat de les 
llicències aprovades van ser sol·licitades en virtut d’aquesta excepció, fet que 
conculca i desvirtua el principi general previst a la normativa catalana 
d’equipaments comercials que defensa la instal·lació d’establiments 
comercials dins la trama urbana. El que havia de ser una excepció va 
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esdevenir, per tant, la norma general. Des de 2011, el Govern ha controlat l’ús 
i aplicació de l’excepció de contigüitat per diferents vies legislatives, que 
sempre han estat contestades des del Govern espanyol. El mes de febrer 
passat, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei que ajornava l’aplicació 
de l’excepció de contigüitat mitjançant una disposició transitòria. Com a 
resposta, l’Executiu espanyol va presentar un nou recurs d’inconstitucionalitat 
davant del TC que, amb la seva admissió a tràmit, va quedar en suspens el 
mes de novembre, cosa que feia novament aplicable l’esmentada excepció de 
contigüitat. 
 
Davant d’aquesta situació, el Consell Executiu ha aprovat el decret llei 
derogatori en exercici de les competències en matèria de comerç 
reconegudes a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, i d’acord amb la Directiva europea 2006/123/CE, relativa als 
serveis del mercat interior i amb la normativa estatal d’adaptació. L’objectiu és 
donar coherència al model d’urbanisme comercial i a la utilització racional del 
territori, requisits indispensables per protegir la cohesió social, amb un 
desenvolupament sostenible i impedint la proliferació d’establiments 
comercials perifèrics al territori amb incidència directa en la mobilitat. La  
trama urbana consolidada reflecteix aquest model de ciutat compacta i la 
implantació dels establiments comercials dins dels nuclis urbans evita 
desplaçaments innecessaris que incrementen la contaminació atmosfèrica. El 
decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La mesura s’emmarca en el compromís del Govern de defensar, amb tots els 
instruments al seu abast, el model comercial i la normativa catalana en 
matèria de comerç. A banda de les diferents accions judicials, el 15 de 
desembre passat, el Govern i les  principals associacions de comerciants, 
sindicats, entitats municipalistes i altres operadors del sector, van lliurar a la 
presidenta del Parlament de Catalunya la Declaració del comerç català en 
defensa del model propi del país”, que formalitza el pacte social i sectorial per 
refermar i reivindicar la vigència del model comercial català. 
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El Govern reforça la seva presència exterior amb la 
creació de les delegacions d'Itàlia i Àustria i la 
incorporació d’un Representant Permanent davant la 
UE 
 

• Amb la figura del Representant Permanent, el Govern eleva el rang de la 
representació de Catalunya a Brussel·les, en un moment que exigeix 
comptar amb una posició política, d’alt rang i directa davant les 
institucions comunitàries 

 
• Tindrà funcions de representació, defensa i promoció dels interessos 

generals de Catalunya, amb la força i el mandat polítics que demanden 
les prioritats actuals i futures de l'Executiu 

 
• Les noves delegacions, amb seu a Roma i Viena, responen al compromís 

del Govern de consolidar la projecció exterior de Catalunya i d'impulsar 
la participació de Catalunya als organismes internacionals que recull el 
Pla de Govern 

 
• Representaran el Govern davant dels executius d’Itàlia i Àustria i altres 

governs descentralitzats, assumiran la interlocució directa amb els 
països de l’Europa central i de l'est i promouran i coordinaran la 
col·laboració de la Generalitat amb els organismes internacionals amb 
seu en aquests països 

 
El Govern ha aprovat els decrets de creació de dues noves delegacions a 
Itàlia i Àustria i la incorporació d’un Representant Permanent davant la Unió 
Europea. L’objectiu és consolidar la projecció exterior de Catalunya i elevar el 
rang de representació a Brussel·les, en un moment que requereix comptar 
amb una veu política, d’alt rang i directa davant les institucions comunitàries. 
Els acords avancen en el desplegament de la Llei de l’acció exterior de 
Catalunya, la primera llei d’aquestes característiques, aprovada recentment 
amb un ampli suport del Parlament. 
 
A través d’un decret de reestructuració de la Secretaria d’Afers Exteriors, el 
Consell Executiu ha aprovat la creació de la figura del Representant 
Permanent davant la Unió Europea, que representarà, defensarà i promourà 
els interessos generals de Catalunya i assumirà les relacions amb les 
institucions comunitàries. Tindrà rang de director general i assumirà també la 
direcció de la Delegació del Govern davant la Unió Europea, que esdevindrà 
l’òrgan de suport al Representant Permanent i que comptarà, a més, amb un 
secretari que s’encarregarà de la coordinació i la gerència. 
 
La creació d’aquesta nova figura permet que la representació de Catalunya 
davant la UE tingui la força i el mandat polítics que demanden les prioritats 
actuals i futures del Govern. I és que resulta vital per als interessos de la 
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ciutadania que la veu de Catalunya s’escolti i sigui tinguda en compte, atès 
que les decisions que es prenen a la UE són essencials en moltes de les 
competències de la Generalitat. De fet, Catalunya és part d’Europa i dels seus 
valors des de la seva concepció. Ara, amb la nova figura el Govern disposarà 
d'una unitat específica ben preparada per acompanyar cada departament de 
la Generalitat en l’aplicació del dret europeu i la promoció i la defensa de la 
voluntat i dels interessos del país. 
 
La creació del Representant Permanent motiva una delimitació nova de les 
competències de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, que 
passa a ocupar-se de les relacions amb organismes internacionals i europeus 
de caràcter multilateral, a excepció de les institucions de la UE. 
 
Delegacions a Itàlia i Àustria 
 
L'obertura de les dues noves delegacions, amb seu a Roma i Viena, pretén 
dotar l’acció exterior de Catalunya d’una eina de representació directa a Itàlia i 
a Àustria, facilitar la interlocució amb tots els sectors d’aquests països i, al 
mateix temps, accentuar la presència de Catalunya a l’Europa central i de 
l’est. Així, les dues delegacions representaran oficialment el Govern de 
Catalunya davant dels executius d’Itàlia i Àustria i d’altres governs 
descentralitzats d’aquests països. També promouran i coordinaran la 
col·laboració amb els organismes internacionals amb seu a Itàlia i Àustria que 
tinguin un interès rellevant per a Catalunya. La delegació de Viena, a més, 
assumirà la interlocució directa amb els països de l’Europa central i de l’est. 
Així, s’encarregarà de les funcions de prospecció davant dels governs 
d’Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia i Croàcia.  
 
Precisament, en el marc d'aquest procés per reforçar la presència exterior de 
la Generalitat, la delegació d'Alemanya, que fins ara ostentava la 
representació davant d’Àustria, assumirà també funcions de prospecció 
respecte a Polònia, Estònia, Letònia i Lituània. 
 
Itàlia i Viena se sumen a les 5 delegacions a l’exterior amb què ja compta el 
Govern de la Generalitat (França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, 
Itàlia i Brussel·les). La seva obertura respon al compliment dels objectius 
fixats al Pla de Govern 2013-2016 de consolidar la projecció exterior de 
Catalunya reforçant i racionalitzant la xarxa de delegacions, i d'impulsar la 
participació de Catalunya als organismes internacionals. Com la resta, les 
delegacions d'Itàlia i Àustria s’adscriuen a la Secretaria d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Relacions econòmiques i socials 
 
Catalunya és el principal soci comercial d'Àustria a Espanya. Concentra el 
38,3% del total d’exportacions espanyoles i el 32,5% de les importacions. La 
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inversió catalana a Àustria concentra el 57% del total de l'Estat espanyol i és 
10 vegades superior a la inversió rebuda per part d'Àustria. Les inversions 
catalanes es concentren en la construcció d'edificis residencials, de ponts i 
túnels, i també en l'automoció i la indústria química. Gairebé la meitat de les 
empreses espanyoles que distribueixen productes austríacs (305 de 678) són 
catalanes, tot i que existeixen moltes possibilitats per explorar. La nova 
delegació permetrà donar cobertura i representació a aquestes empreses 
davant dels mercats austríac i veïns.   
 
De la seva banda, Itàlia és un dels principals socis comercials de Catalunya. 
Entre 2004 i 2013, Catalunya ha concentrat gairebé el 40% del total 
d’exportacions espanyoles al país i el 32% de les importacions. De fet, és el 
tercer destí de les exportacions catalanes. La balança comercial de Catalunya 
amb Itàlia és favorable a Catalunya, tot i que existeixen moltes possibilitats per 
explotar. La inversió catalana representa el 17% del total de la inversió 
espanyola a Itàlia. Nombroses empreses catalanes operen a Itàlia i hi 
exporten els seus productes. A Catalunya, mentrestant, hi ha implantades 591 
empreses en sectors com el tèxtil, el farmacèutic o el metal·lúrgic. En total hi 
ha 18 connexions aèries directes entre els dos països. 
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El Govern aprova la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat del 2014 amb la mateixa disponibilitat de 
despesa 
 

• El Consell Executiu aprova el decret que estableix els criteris 
d’aplicació de la pròrroga mentre no s’aprovin els comptes de 
2015 

 
El Govern ha aprovat el decret de pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat del 2014, que estarà vigent fins a l’aprovació dels comptes per al 
2015. Atès que el Govern va presentar el Projecte de llei de pressupostos al 
Parlament el 2 de desembre passat, els comptes no podran ser aprovats 
abans de l’1 de gener de 2015. 
 
El decret estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga i determina que la 
despesa per al 2015 serà la mateixa que la de 2014, amb algun ajustament. 
D’una banda, serà lleugerament superior al Departament de Benestar Social i 
Família per la incorporació de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS). De l’altra, les despeses finançades amb ingressos finalistes 
(ingressos que provenen d’altres administracions amb una finalitat 
determinada), es prorroguen d’acord amb la informació que ja ha facilitat 
l’Administració d’origen. Així, per exemple, l’Estat ja ha consignat menys 
diners en polítiques d’ocupació (17,6 milions d’euros menys) o en pensions no 
contributives (0,9 milions d’euros més), entre d’altres. 
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El Govern acorda que la Generalitat esdevingui 
propietària de Boí-Taüll per assegurar el manteniment 
de l’activitat i els llocs de treball de l’estació d’esquí 

 
• L’empresa que gestiona l’estació d’esquí, Promocions Turístiques 

de la Vall SA, pagarà el crèdit que tenia amb l’Institut Català de 
Finances per mitjà de la dació en pagament de les principals 
finques i instal·lacions de Boí-Taüll, que passaran a ser propietat 
de la Generalitat 
 

• L’operació, que es farà a través d’una societat titularitat 
d’Avançsa, pretén garantir la suficiència econòmica de les 
instal·lacions per impulsar l’economia de la comarca 
 

El Govern ha aprovat l’adquisició, a través d’Avançsa, dels actius de l’empresa 
Promocions Turístiques de la Vall SA, que gestiona l’estació de muntanya i 
esquí Boí-Taüll. L’operació permetrà mantenir l’activitat a les instal·lacions, 
ubicades a l’Alta Ribagorça, i mantenir la totalitat dels llocs de treball.  
 
L’estació de Boí-Taüll és el principal actiu econòmic de la comarca i, en 
conseqüència, garantir-ne la viabilitat repercutirà en el conjunt de l’economia 
de la zona com a element dinamitzador. Avançsa adquirirà el crèdit que 
Promocions Turístiques de la Vall SA tenia amb l’Institut Català de Finances 
per un import de 7,3 milions d’euros. A aquesta quantitat se suma la compra 
per valor d’1 milió d’euros d’altres actius necessaris per mantenir l’activitat de 
l’estació.  
 
L’empresa Promocions Turístiques de la Vall SA s’encarregarà de la gestió de 
l’estació durant els pròxims 5 anys, a través d’un contracte d’arrendament que 
inclou l’opció de compra en finalitzar el període. Avançsa i Promocions 
Turístiques de la Vall SA es comprometen a elaborar un pla de negoci amb 
coinversions de manteniment a l’estació durant els propers 5 anys per tal de 
modernitzar-la. 
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El Govern presenta un recurs d’inconstitucionalitat 
contra el Reial decret llei que aprova la indemnització 
del projecte Castor 
 

• El recurs es basa en la manca de justificació i en la no 
concurrència d’una extraordinària urgència 
 

• L’Executiu és contrari que els ciutadans i les empreses hagin 
d’assumir el cost de la mala gestió d’aquest projecte 

 
El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del 
Tribunal Constitucional contra el Reial decret llei pel qual el Govern espanyol 
acorda repercutir en la tarifa del gas els 1.350 milions d’indemnització a 
l’empresa ACS per la suspensió del projecte Castor. 
 
El recurs es basa en la manca de justificació i proporcionalitat de la singularitat 
de la regulació establerta, i també en la no concurrència d’una extraordinària 
urgència per aprovar aquesta norma mitjançant la figura jurídica del Reial 
decret llei. El Govern considera que la resolució de la concessió del magatzem 
Castor mitjançant un Reial decret llei implanta un règim singular i diferent del 
que resultaria de l’aplicació de la legislació general vigent, fet que vulnera la 
prohibició constitucional de la desigualtat arbitrària i dificulta el control de la 
garantia dels drets i interessos afectats per part de la justícia. 
 
El termini per plantejar el recurs d’inconstitucionalitat finalitza el 5 de gener. 
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El Govern crea la Comissió interdepartamental de 
transparència per coordinar totes les accions de 
l’Administració en aquest àmbit 
 

• Just una setmana després de l’aprovació al Parlament de la Llei de 
transparència, el Govern posa en marxa tot el que se’n deriva per 
tenir-ho tot a punt quan entri en vigor 
 

• La transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública 
és un eix fonamental de tota l’acció política i un valor que ha 
d’impregnar i regir el funcionament de l’Administració de la 
Generalitat 

 
El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Accés a la Informació Pública, un òrgan col·legiat que 
s’encarregarà de definir i coordinar les estratègies dels diferents departaments 
i òrgans de la Generalitat en aquesta matèria.  
 
Tot just una setmana després de l’aprovació al Parlament de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Govern ja posa 
en marxa tots els tràmits que permetran desenvolupar la norma amb plenitud, 
un cop entri en vigor, d’aquí a 6 mesos. Les funcions principals de la Comissió 
interdepartamental seran aprovar les estratègies en matèria de transparència i 
accés a la informació pública, coordinar la seva aplicació en el marc de 
l’Administració de la Generalitat i vetllar per la implementació i el 
desenvolupament de la normativa. La Comissió garantirà la coordinació 
necessària entre els diferents òrgans i departaments en aquest àmbit. 
 
Adscrita al Departament de la Presidència, la Comissió la presidirà la 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, i estarà integrada pel 
secretari de Govern, com a vicepresident primer; el secretari general de 
Governació i Relacions Institucionals, com a vicepresident segon; els 
secretaris generals de la resta de departaments del Govern; el secretari de 
comunicació; i els titulars de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, la 
Direcció del Programa de Polítiques de Transparència, l’Oficina del President i 
Coordinació Interdepartamental, la Direcció general d’Atenció Ciutadana i 
Difusió, la Direcció general de Funció Pública, i l’Oficina per al 
Desenvolupament de l’Autogovern  
 
Aquesta legislatura el Govern ha executat les accions recollides al document 
51 Propostes i reflexions en matèria de transparència i regeneració 
democràtica elaborat pel president de la Generalitat a partir de les dues 
cimeres per a la regeneració democràtica celebrades al Palau de la 
Generalitat el febrer de 2013. L’Executiu ha endegat iniciatives com la creació 
del web www.transparencia.gencat.cat, que des de juliol de 2013 és el portal 
únic corporatiu de publicitat activa de la Generalitat amb continguts relacionats 
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amb els alts càrrecs, les retribucions i les dietes i el seguiment de l’acció 
pública i la gestió econòmica del Govern, o la creació del Programa de 
polítiques de transparència, impulsat el novembre de 2013. 
 
De fet, la transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública és un 
eix fonamental de tota l’acció política i un valor que ha d’impregnar i regir el 
funcionament de l’Administració de la Generalitat, que ja recull el Pla de 
Govern 2013-2016. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en el seu preàmbul que tots els 
poders públics estan al servei de l’interès general i dels drets de la ciutadania i 
disposa,  en l’article 71.4, que l’Administració de la Generalitat ha de fer 
pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la 
gestió. 
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El Govern crea el Registre de traductors i intèrprets 
judicials de Catalunya per garantir l’equitat en els 
processos judicials  
 

• Es crearà una base de dades actualitzada amb els traductors i 
intèrprets que s’hagin inscrit al Registre que estarà a disposició 
dels òrgans judicials amb seu a Catalunya, dels investigadors 
fiscals i policials i dels advocats 

 
El Govern ha aprovat el Decret llei que crea el Registre de traductors i 
intèrprets judicials, que vetllarà perquè els professionals tinguin un 
coneixement adequat de l’idioma i contribuirà a garantir l’equitat en els 
processos judicials i l’exercici del dret de defensa. L’objectiu és vetllar perquè 
els sospitosos o els acusats que no parlin o entenguin la llengua del procés es 
puguin beneficiar sense demora de la interpretació davant les autoritats 
policials i judicials, i davant també de la seva defensa.  
 
Es desenvoluparà un sistema d’informació amb dades actualitzades dels 
traductors i intèrprets que s’hagin inscrit al registre, amb un coneixement 
adequat de l’idioma, que estarà a disposició dels òrgans judicials amb seu a 
Catalunya i que serà accessible a les autoritats de la investigació, tant policials 
com fiscals, i als advocats que intervinguin en qualsevol tràmit del procés.  
 
S’hi podran inscriure les persones que estiguin en possessió d’alguna de les 
titulacions o habilitacions específiques per fer aquesta tasca (traductors jurats, 
llicenciats en traducció i interpretació o títol oficial d’idiomes de nivell avançat). 
També aquells que, sense tenir aquestes titulacions, acreditin el coneixement 
de l’idioma (títol oficial d’idiomes inferior a l’avançat; ensenyaments cursats en 
l’idioma de què es tracti, nacionalitats, certificats d’organismes oficials o 
acreditació d’experiència específica). 
 
El Registre també inclou els llenguatges per a persones amb disfuncions 
auditives, de la parla i visuals, així com coneixements d’ordenament jurídic, 
tècniques d’interpretació, normes deontològiques o similars, que es podran 
establir com a requisit o informació addicional. Els traductors i intèrprets que 
vulguin inscriure’s al Registre hauran d’acreditar el coneixement de les 
llengües oficials de Catalunya.  
 
El Departament de Justícia  promourà (en col·laboració amb el Consell 
General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia, si escau) la formació 
adreçada a jutges, fiscals, secretaris judicials i la resta de personal de 
l’Administració de justícia, sobre les particularitats de la comunicació amb 
l’ajuda d’intèrpret per garantir que sigui efectiva i eficaç, especialment en 
relació amb els processos penals.  
 
  



 

 
Acords de Govern. 23.12.2014  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

13 

El Govern aprova el Programa anual d'actuació 
estadística per al 2015 
 

• Inclou 324 actuacions estadístiques, entre les quals destaca la 
publicació dels resultats de les Taules Input-Output de Catalunya 
2011, que són el recull quantitatiu més exhaustiu sobre el 
funcionament real de l’economia catalana. 

 
El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2015, que 
inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es 
realitzaran durant el proper exercici. En total s’han programat 324 actuacions 
per a l’any vinent, davant les 316 programades l’any anterior.  
 
En el marc de l'estadística oficial que Catalunya elaborarà el 2015, destaca la 
publicació dels resultats de les anomenades Taules Input-Output de Catalunya 
2011 (TIOC-2011). Es tracta de la representació quantitativa més exhaustiva 
del funcionament real de l’economia catalana. Seran les terceres TIOC que 
elabora l’Idescat, després de les edicions dels anys 2001 i 2005. Els resultats 
obtinguts constituiran la base de les estimacions de macromagnituds 
econòmiques oficials (PIB anual, trimestral i comarcal i municipal). 
 
El sistema estadístic de Catalunya incorpora enguany noves actuacions 
majoritàriament dins l’eix estratègic de cohesió social, el medi ambient i la 
sostenibilitat. Destaquen el Sistema d’indicadors sobre la infància i 
l’adolescència (Departament de Benestar Social i Família), l’Estadística del 
voluntariat (Departament de Benestar Social i Família), l’Enquesta de 
Seguretat pública adreçada a la gent gran (Departament d’Interior i Idescat) i 
l’Estadística dels costos del transport (Departament de Territori i 
Sostenibilitat). També l’oficialització de la nova Classificació catalana 
d’educació 2014 (Idescat), així com els avanços en l’elaboració dels registres 
estadístics de població, empreses i territori, on s’integraran dades de fonts 
administratives i estadístiques.  
 
En l’àmbit de difusió es continua amb les tasques d'elaboració del sistema 
integrat d’informació estadística a partir de les bases tecnològiques i 
funcionals definides per la Plataforma Cerdà (Idescat); la millora i ampliació de 
la visualització de les dades al web de l’Idescat (gràfics i mapes), així com la 
revisió de la seva estructura temàtica. 
 
Les actuacions programades s’emmarquen en el Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014, prorrogat automàticament fins que no entri en vigor un nou Pla.  
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Altres acords del Govern 
 
Regulació de la jornada de treball del personal al servei de l’Administració 
de justícia a Catalunya 
  
El Govern ha aprovat el decret que regula la jornada de treball del personal de 
l’Administració de justícia. La regulació afecta els cossos de metges forenses, 
de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i 
d’auxili judicial destinats a Catalunya. La distribució de la jornada s’estableix a 
través del calendari laboral, amb l’informe previ favorable del Consell General 
del Poder Judicial i amb negociació amb les organitzacions sindicals. 
 
Subvenció a la Fundació d’Atenció Primària 
 
El Govern ha autoritzat una subvenció de 480.613 euros a la Fundació 
d’Atenció Primària per desenvolupar actuacions de promoció i prevenció de la 
salut en l’àmbit de l’atenció primària, un àmbit clau a l’hora de dur a terme 
activitats a nivell territorial i comunitari. La Fundació és una organització 
capdavantera a Catalunya en l’atenció primària i referent per als metges de 
família. 
 
Els objectius de la subvenció són els següents: desenvolupar activitats 
preventives i de promoció de la salut integrades en l’atenció primària, en 
especial les relacionades amb els consells (deixar de fumar, envelliment 
saludable), els cribratges, i les vacunacions; formar els professionals sanitaris 
en aplicar el consens per a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia 
en l’àmbit de l’atenció primària; desenvolupar programes de promoció de 
l’activitat física saludable des de l’atenció primària, i, finalment, desenvolupar i 
implementar la segona fase del programa Beveu Menys, un programa per 
sensibilitzar la població en general sobre els problemes del consum de risc i 
contribuir a disminuir el consum. 
 
Memoràndum d’entesa entre Catalunya i el Perú en matèria de salut 
 
El Govern ha autoritzat la signatura del Memoràndum d’entesa entre el 
Departament de Salut i el Ministeri de Salut de la República del Perú per 
desenvolupar projectes d’interès compartit en aquest àmbit. 
 
La finalitat de l’acord institucional és promoure l’intercanvi d’experiències, la 
transferència de coneixement tecnològic, el desenvolupament de capacitats 
del personal de salut, la investigació col·laborativa i la consulta recíproca, 
especialment a les àrees següents: promoció d’estils de vida saludables i 
abordatge dels determinants socials de la salut; transplantament i donació 
d’òrgans, teixits i cèl·lules; acreditació d’establiments de salut; sistemes de 
vigilància epidemiològica; sistemes d’informació intel·ligents, telesalut i 
software informàtic; accés a medicaments de qualitat; avaluació de 
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tecnologies en salut; gestió d’hospitals i de xarxes d’atenció primària de la 
salut, i sistemes d’atenció a les urgències i emergències en salut. 
 
Memoràndum d’entesa entre Catalunya i Llombardia per cooperar en 
matèria agrària i agroalimentària 
 
El Govern ha donat llum verd a la subscripció d’un Memoràndum d’entesa 
marc entre l’Administració de la Generalitat, a través del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i la regió italiana 
de la Llombardia, per col·laborar en l’àmbit de l'agricultura, la investigació 
agroalimentària, la innovació i la nutrició humana. L’acord permetrà 
institucionalitza la col·laboració que ja existeix entre les dues administracions, 
tant de manera bilateral, com a través de xarxes interregionals europees i 
internacionals, com els Quatre Motors per a Europa. 
 
A través d’aquest acord es vol promoure la cooperació sobre la recerca i la 
innovació agrària, la divulgació de noves tècniques de producció, l’intercanvi 
d'experiències sobre promoció de productes de qualitat, la nutrició humana, la 
lluita contra la falsificació, la promoció de clústers agraris, la millora de la 
gestió dels recursos hídrics, i la coordinació de la participació en les xarxes de 
regions europees. També està previst estendre i ampliar la col·laboració amb 
projectes relatius a altres sectors o activitats específiques, en el marc de les 
xarxes de cooperació multilaterals a les quals pertanyen les dues 
administracions.  
 
L’acord preveu, entre d’altres, promoure projectes per salvaguardar la qualitat 
de la producció, impulsar iniciatives d’educació nutricional o compartir 
experiències i mètodes sobre transferència de coneixement i tecnologia. 
 
El Govern sol·licita dictamen al CGE sobre la possible 
inconstitucionalitat de la Llei espanyola de tractats i altres acords 
internacionals  
 
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
davant del TC contra la Llei espanyola de tractats i altres acords 
internacionals. El Govern entén que determinats preceptes de la norma 
espanyola no preveuen o limiten indegudament la participació de la 
Generalitat en relació amb els tractats internacionals, els acords internacionals 
administratius i els acords internacionals no normatius, tal com reconeixen els 
articles 185 i 196 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
Malgrat que l’Executiu espanyol justifica la nova llei per la necessitat 
d’adequar la regulació al sistema de distribució de competències entre l’Estat i 
les comunitats, el Govern entén que alguns aspectes excedeixen la 
competència estatal en matèria de relacions internacionals, no reconeixen i 



 

 
Acords de Govern. 23.12.2014  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

16 

envaeixen les atribucions assumides per la Generalitat d’acord amb el Títol V 
de l’Estatut, relatiu a les relacions institucionals de la Generalitat 
 
Entre d’altres qüestions, la norma espanyola no preveu que els territoris 
puguin proposar el nomenament els representants espanyols per executar 
actes internacionals relatius a un tractat internacional. Tampoc preveu que la 
Generalitat pugui proposar a l’Estat l’aplicació provisional de tractats 
internacionals, ni que se n’informi als parlaments autonòmics quan ho autoritzi 
el Consell de Ministres. En cas que un tractat internacional afecti de manera 
directa i singular un territori, la llei tampoc recull que pugui participar en la 
denuncia o suspensió del tractat. I tampoc preveu que l’execució d’un tractat 
es pugui efectuar mitjançant una llei catalana. 
 
Davant d’això el Govern, a proposta del Departament de la Presidència, ha 
acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la 
possible inconstitucionalitat d’aquests articles davant l’eventual presentació 
d’un recurs davant del TC. 
 
Ordenació de la gestió de les infraestructures de comunicacions 
electròniques de la Generalitat de Catalunya 
  
El Consell Executiu ha acordat aprovar les mesures necessàries per gestionar 
i posar en valor les infraestructures de comunicacions electròniques titularitat 
de la Generalitat de Catalunya (GIT). El Govern considera estratègic que totes 
les intervencions que faci l’Administració de la Generalitat en obra pública 
incorporin la previsió d’infraestructures de suport a les comunicacions 
electròniques, tenint en compte que són un element determinant per al 
desenvolupament i la cohesió territorial i social i que suporten la pràctica 
totalitat dels sectors d’una economia moderna i innovadora. 
 
Es crearà un inventari que contindrà informació bàsica (localització i traçat, 
tipus i utilització actual de la infraestructura, punt de connexió...) perquè les 
companyies que vulguin desplegar els seus serveis en una zona coneguin les 
infraestructures disponibles. La Direcció General de Telecomunicacions 
(DGTSI) del Departament d’Empresa i Ocupació serà la unitat responsable de 
realitzar l’inventari i coordinar les actuacions previstes en l’acord.  
 
Aprovat a proposta dels departaments d’Empresa i Ocupació, de Territori i 
Sostenibilitat, d’Interior, i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, l’acord suposa un pas endavant en la línia iniciada el 2008 amb 
l’acord que fomentava l’extensió de les infraestructures de telecomunicacions.  
 
Pròrroga de la contractació de 110 orientadors laborals de les oficines de 
treball 
 
El Govern ha aprovat una nova pròrroga de la contractació de 110 orientadors 
laborals de les oficines de treball amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les 
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persones en atur a través dels serveis d’informació i d’orientació laborals. 
L’Executiu aposta així per mantenir el reforç dels serveis d’orientació de la 
xarxa d’oficines de treball fins el 31 de desembre de 2015. Des de les oficines 
del Servei d’Ocupació de Catalunya s’identifiquen adequadament les 
competències i potencialitats de les persones en atur i es dissenyen itineraris 
formatius professionals per millorar-ne l’ocupabilitat. 
 
Modificació dels estatuts de la Barcelona Mobile World Capital 
Foundation que persegueix transformar Barcelona en un hub tecnològic 
de referència 
 
El Govern ha acordat ratificar l’acord de modificació dels estatuts de la 
Fundació Barcelona Mobile World Capital amb l’objectiu d’impulsar iniciatives 
per desenvolupar nous projectes que facin de Barcelona un hub tecnològic de 
referència en el sector de la indústria mòbil. La modificació aprovada, i que el 
10 de desembre passat ja va ser adoptada pel Patronat de l’organisme, 
permet que societats constituïdes o participades majoritàriament per la 
Fundació puguin participar en terceres entitats o persones jurídiques. També 
permet crear comissions encarregades de  desenvolupar projectes específics. 
 
La modificació dels estatuts també respon a la necessitat d’adaptar  
determinats articles a la Llei de modificació del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Els articles modificats afecten als 
actes de disposició, les facultats indelegables del patronat, la declaració 
responsable en matèria de conflicte d’interessos i la no inscripció dels 
apoderaments generals. També es recull l’ampliació de la durada del càrrec 
dels patrons de la Fundació de 2 a 4 anys per evitar que hi hagi una renovació 
continuada dels càrrecs. També es regula la possibilitat de fer reunions 
virtuals de la Comissió Executiva i la delegació de vots en els mateixos termes 
que ja està previst per les reunions del Patronat. 
 
Ratificada la dissolució del Consorci del Montsec 
 
El Consell Executiu ha acordat ratificar la dissolució definitiva del Consorci del 
Montsec, en el marc del procés de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic de l’Administració de la Generalitat, iniciada aquesta 
legislatura. 
 
El Consorci del Montsec es va constituir el desembre de l’any 2000 amb 
representants de la Generalitat, la Diputació  de Lleida i els consells comarcals 
de la Noguera i el Pallars Jussà per treballar pel desenvolupament integrat de 
l’àmbit turístic, social i econòmic del Montsec.  El 2011 la Junta de Govern del 
Consorci va acordar iniciar els tràmits per a la dissolució de l’organisme, de 
comú acord amb tots els ens consorciats, i el 2012 es va aprovar la proposta 
de liquidació dels béns, drets i obligacions. Ara l’acord aprovat pel Consell 
Executiu insta els representants de l’Administració de la Generalitat als òrgans 
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de Govern del Consorci a adoptar els acords necessaris per fer-ne efectiva la 
desvinculació. 
 
Ampliació de la competència sancionadora en matèria de qualitat 
agroalimentària 

 
El Govern ha aprovat una modificació del decret que estableix la competència 
sancionadora de la Llei de qualitat agroalimentària, en el sentit d’afegir les 
matèries de la llet crua, els productes fertilitzants i els substrats de cultiu en 
les competències de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Així, amb la modificació de l’article 3.1 del decret, la competència 
sancionadora ja no correspon al titular de la direcció general competent en 
matèria de qualitat agroalimentària, sinó als directors dels serveis territorials.  
 
Actualització de l’actual pla de gestió de l’aigua 
 
El Govern ha aprovat el decret que contempla actualitzar l’actual Pla de gestió 
de districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures. 
Aquesta mesura dóna compliment als requeriments legals, sense qüestionar 
el contingut del Pla de gestió aprovat pel Govern a finals de 2010, i el ratifica 
durant el període que queda fins a l’aprovació del nou Pla degGestió, previst 
per finals de 2015. 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Calafell  
 
El Govern ha aprovat atorgar a l’Ajuntament de Calafell la concessió definitiva 
per a l’emissora de ràdio municipal. La concessió es produeix després que 
l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per part de la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, un cop complerts els tràmits 
administratius i tècnics i superada la inspecció preceptiva. L’Ajuntament de 
Calafell disposava de la concessió provisional de ràdio municipal des de l’any 
1992. 
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Nomenaments 
 
Àngela Seira Sanmartín, directora general de Pesca i Afers Marítims 
 
Nascuda a Barcelona l'any 1961. 
 
És Enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),  
l'Escola Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida, i enginyera tècnic agrícola 
especialitzada en Horticultura i Jardineria. És també funcionària del cos de 
titulats superiors enginyers agrònoms de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ha desenvolupat la seva experiència professional a l'Administració, on va 
s'incorpora l'any 1986 com a tècnic a la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d'incendis al Departament de Governació. Posteriorment treballa al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, on forma part del grup de 
tècnics del Servei d'Extensió Agrària. El 1991 és nomenada cap de secció 
d'Ajuts a les Estructures Agràries i, el 2000, cap de servei de les Estructures 
Agràries i Agroalimentàries. 
 
El 2005 és nomenada subdirectora general de Cooperació Local del 
Departament de Governació i Administració Publica i el 2008 coordinadora 
general de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 
 
A principis de 2013 retorna al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient com a subdirectora general de Pesca a la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims, càrrec que ha estat desenvolupant fins a 
l'actualitat. 
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