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El Govern aprova el projecte de llei que permetrà que 
professionals i empreses del sector agroalimentari 
s’agrupin en organitzacions interprofessionals i 
guanyin competitivitat a Catalunya i al món 
 

• Són organitzacions integrades per professionals i empreses de 
tota la cadena alimentària (producció, transformació, 
comercialització i distribució) 
 

• La nova norma omple el buit legal existent a Catalunya i dóna 
resposta a les demandes del sector de disposar d’una legislació 
pròpia que defensi el model agroalimentari català de proximitat, 
amb una presència important de petites i mitjanes empreses 
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei sobre les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (OIA), que regula i reforça el 
paper d’aquestes entitats, integrades per professionals i empreses que es 
dediquen a la producció, la transformació, la comercialització i la distribució 
agroalimentàries. La norma omple el buit legal existent a Catalunya i atén les 
demandes del sector de disposar d’una legislació pròpia que defensi el model 
agroalimentari català, amb un nombre important de petites i mitjanes 
empreses. 
 
Catalunya és una regió agroalimentària de primer ordre dins la Unió Europea. 
El sector agroalimentari català té un valor estratègic important per a 
l’economia del país, tal com reflecteixen les magnituds econòmiques sobre la 
seva participació al PIB, la balança comercial, el nombre d’empreses, les 
persones ocupades, el valor de la producció final agrària i alimentària i la clara 
vocació internacional de molts dels seus productes.  
 
Una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un 
nombre important de petites i mitjanes empreses productores i 
transformadores, que es troben en un clar desequilibri davant dels grans grups 
de la distribució minorista que concentra la demanda. Cal defensar l’existència 
d’un model propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equilibri amb els 
diversos formats de distribució comercial i, en conseqüència, és necessari 
comptar amb estructures associatives potents i vertebrades que tinguin 
capacitat suficient per desenvolupar iniciatives que generin valor afegit als 
productes agroalimentaris. 
 
Així, d’acord amb aquest marc legal, particulars i empreses de tota la cadena 
agroalimentària (producció, transformació, comercialització i distribució) 
podran agrupar-se i constituir-se en OIA, amb els avantatges que suposa per 
enfortir la seva posició, tant a nivell intern com internacional. També permet 
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treballar de forma cohesionada en els objectius de modernització, 
desenvolupament, competitivitat i internacionalització.  
 
Disposar d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries a Catalunya és, 
per tant, un factor coadjuvant, perquè el sector pugui adoptar mesures que 
consolidin el model propi, tant en el sector primari, com en el transformador, i 
en la comercialització dels productes.  
 
Una reivindicació del sector 
 
El sector agroalimentari català ha demanat de forma expressa i activa 
disposar d’una llei marc d’organitzacions interprofessionals, amb un disseny 
normatiu de continguts molt flexibles i generalistes adaptat a les peculiaritats 
de cada sector. 
 
La nova llei regula el reconeixement, les finalitats, els acords i les extensions 
de normes de les organitzacions (mecanismes a través dels quals es poden 
convertir en obligatoris per a tots els productors i operadors del sector o 
producte dels acords que prenguin les organitzacions). Atorga a les OIA 
catalanes plena autonomia i competència per prendre els acords, sense cap 
tipus de limitació respecte als acords adoptats per tercers o altres entitats, 
excepte si elles mateixes acorden vincular-se voluntàriament a acords d’altres 
organitzacions o entitats de naturalesa i objectius similars. També permet que 
les organitzacions puguin acordar i obtenir, en l’àmbit de Catalunya, extensió 
de normes adequades a les condicions i necessitats particulars del sector i 
que contribueixin directament al seu desenvolupament.  
 
A més, la llei té en consideració que cal garantir que els operadors i les 
entitats associatives representatives que s’integrin a les OIA siguin aquelles 
que realment fan l’esforç i la inversió econòmica a la cadena agroalimentària, 
assumint, per tant, els riscos econòmics de les seves decisions. 
 
Es crea també el Registre de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al qual s’han d’adscriure les 
entitats. 
 
El nou marc jurídic s’adequa a les característiques, necessitats i particularitats 
del sector català, amb el respecte a les normes reguladores de la competència 
i dins dels objectius de l'article 39 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea i de la resta de la normativa europea en aquesta matèria. A més, la 
llei permet donar marc regulador a l’important desenvolupament que han 
experimentat les OIA els darrers anys i donar compliment a un dels principals 
objectius de la Política Agrària Comuna, que és l’orientació de les produccions 
agràries a les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels mecanismes 
d’intervenció per garantir una oferta agrària més adequada a la demanda. 
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El Govern destinarà 37,3 milions d'euros aquest 2015 
per millorar la competitivitat de les explotacions 
agràries 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la partida de la convocatòria d’ajuts 
associats al Contracte Global d'Explotació (CGE), destinats a 
millorar la competitivitat i fomentar la diversificació agrària, la 
instal·lació de joves agricultors i l'agricultura i la ramaderia 
ecològiques, entre d'altres 

 
• Entre el 2007 i el 2014 el CGE ha generat pagaments per un import 

global de 465 milions d'euros, dels quals 157,7 corresponen als 
Fons FEADER europeus 

 
El Govern destinarà 37,7 milions d'euros aquest 2015 al sector agrari català a 
traves del Contracte Global d'Explotació (CGE). El Consell Executiu ha 
aprovat la partida pressupostària que permetrà publicar les bases reguladores 
i convocar els ajuts associats al Contracte CGE que es destinen, entre 
d’altres, a millorar la competitivitat, fomentar la diversificació agrària o la 
instal·lació de joves agricultors. 
 
En l’actual context de crisi econòmica és especialment important la 
convocatòria i resolució de mesures que comporten la creació de llocs de 
treball, la dinamització econòmica en el sector agrari i la seva adaptació 
constant per esdevenir competitius i, alhora, impulsar activitats agràries amb 
un elevat grau de sostenibilitat, en benefici del conjunt de la població.  
 
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el proper 15 de maig i es 
tramiten amb la Declaració Única Agrària (DUN). La convocatòria d'enguany 
es concreta en les línies d'ajut següents: 
 

- Millora de la competitivitat de les explotacions agràries; 
- Mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries; 
- Primera instal·lació de joves agricultors; 
- Diversificació agrària; 
- Gestió de zones humides; 
- Gestió i recuperació de prats i pastures; 
- Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000; 
- Apicultura per a la millora de la biodiversitat; 
- Conservació de races autòctones; 
- Biodiversitat cultivada; 
- Sistemes alternatius a la lluita química; 
- Producció integrada; 
- Gestió de fertilitzants; 
- Agricultura ecològica; 
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- Compensació a les zones amb limitacions naturals i altres limitacions 
específiques; 

- Ramaderia ecològica. 
 
Els ajuts associats al CGE s’emmarquen en la nova programació europea 
d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
(PDR), presentat a la Comissió Europea el 22 de juliol de 2014, amb l'acord 
del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol, i restarà 
condicionada a l'aprovació definitiva del Programa per part de la Comissió 
Europea.  
 
Estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) i per fons estatals del Ministeri d'Agricultura. El total de la despesa 
pública per aquest 2015 se situarà al voltant dels 79 milions d'euros. De fet, el 
Contracte Global d'Explotació té un impacte rellevant per al sector. Entre el 
2007 i el 2014 ha generat pagaments per un import total de 465 milions 
d'euros, 157,7 dels quals corresponen al Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER).  
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El Govern aprova el Codi d’ètica de la Policia de 
Catalunya, una eina orientadora per fomentar les 
bones pràctiques i prestigiar el cos 
 

• Identifica els principis ètics, valors i competències perquè 
serveixin de pauta en l’actuació dels Mossos d’Esquadra i les 
Policies locals de Catalunya 

 
• Destaca tres principis comuns per a l’actuació d’agents i 

comandaments: garantir els drets i les llibertats de totes les 
persones; actuar amb integritat, proporcionalitat, congruència i 
oportunitat, i actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat 

 
• El document l’ha elaborat el Comitè d’Ètica de la Policia de 

Catalunya i ha comptat amb la participació dels agents i amb 
l’experiència de codis d’ètica similars publicats a Europa i a la 
resta del món 

 
El Govern ha aprovat el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, una eina 
pedagògica i inspiradora adreçada als cossos policials de les institucions 
pròpies de Catalunya que identifica els mínims principis ètics, valors i 
competències perquè serveixin de pauta en l’actuació policial. Així, el Codi ha 
de tenir un valor orientador i s’ha de proposar interioritzar i estimular bones 
pràctiques, per enfortir, d’aquesta manera, la vida democràtica i prestigiar el 
compromís, la professionalitat i la vocació dels agents de la Policia de 
Catalunya. 
 
El Codi dóna a cada agent de policia i, en particular, als responsables i 
comandaments dels cossos policials la possibilitat i la responsabilitat d’avaluar 
les seves decisions i comportaments a partir d'uns principis comuns per a 
tothom:  
 

- Garantir els drets i les llibertats de totes les persones;  
- Actuar amb integritat, proporcionalitat, congruència i oportunitat;  
- Actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat. 

 
El document identifica els valors i els comportaments en les competències de 
la Policia de Catalunya, que són:  
 

- La funció pública: voluntat de servei dels agents com a servidors 
públics i transparència, que rau a facilitar l’accés a aquelles 
informacions que estiguin en poder de la Policia de Catalunya, quan 
siguin d’interès per a la defensa dels drets i llibertats de les persones. 
El deure de transparència, però, no ha de ser obstacle per poder 
preservar informacions d’interès general fins que sigui oportú fer-les 
públiques.   
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- Professió: proximitat, professionalitat, exemplaritat, seny, temprança, 

responsabilitat, coratge i coneixement. 
 

- Orientació a les persones: el respecte als drets i llibertats, seguretat, 
imparcialitat, respecte i integritat. 

 
- Relacions institucionals: sentiment de pertinença al cos i cooperació 

entre els diversos cossos policials. 
 

- Entorn: ser curós amb la sensibilitat social i mediambiental.  
 
El Codi exposa les funcions primordials de la Policia de Catalunya, com 
defensar les llibertats i els drets de tota persona, protegir les persones i els 
béns, defensar l’interès general i les institucions o garantir l’ordre i la pau 
social, i l’atenció especial al tracte dispensat a les persones físicament, 
psicològicament, socialment i econòmicament vulnerables.  
 
A més del cos de Mossos d’Esquadra i policies locals de Catalunya, aquest 
Codi també vol servir com a marc de referència per als vigilants municipals 
d’acord amb les seves competències, en reconeixement a la seva tasca en 
servei de la defensa dels drets i llibertats de les persones. 
 
El text també aprofundeix en la relació entre els diferents membres de la 
Policia de Catalunya, que s’ha de regir per l’esperit de cooperació, 
col·laboració, coordinació, complementarietat i auxili mutu entre els membres 
d’un mateix cos i en les relacions amb els altres cossos.  
 
Així mateix, identifica la seva col·laboració amb l’Administració de justícia per 
contribuir a la màxima qualitat i transparència i la gestió de la informació que 
es deriva de les seves actuacions. També incideix en el caràcter d’una policia 
de proximitat, per a l’atenció a les persones i el ple foment de la convivència i 
de la pràctica pedagògica. En la informació que es traslladi als mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials, cal preservar aquells continguts 
confidencials que formen part del secret professional.  
 
El Codi determina també que en la mesura del que sigui possible, la Policia de 
Catalunya ha d’intentar resoldre les situacions de conflicte a través de la 
mediació, el diàleg i altres mètodes de resolució que no impliquin 
necessàriament l’ús de la força. En les situacions que es consideri que s’han 
exhaurit aquests mecanismes o que no hagi estat possible portar-los a terme, 
es podrà fer ús de la força quan sigui estrictament necessari per complir les 
seves funcions utilitzant els instruments menys lesius i seguint els principis 
bàsics que regulen l’ús de la força: l’oportunitat, la congruència i la 
proporcionalitat. 
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Per últim, el mateix document preveu la necessitat de modificar-lo i actualitzar-
lo en funció dels canvis que experimentin la societat catalana i la mateixa 
funció policial de manera que sigui un instrument permanent i útil per als 
objectius que pretén assolir. 
 
 
El Comitè d’Ètica 
 
El document l’ha elaborat el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, l’òrgan 
consultiu i interdisciplinari en matèria d’ètica policial de les institucions pròpies 
de Catalunya, d’acord amb l’article 2.1.c) del Decret 222/2013, de 3 de 
setembre, on es redefineixen les funcions i la composició d’aquest Comitè 
creat l’any 2007, amb la voluntat que esdevingui una eina de recerca en 
matèria de deontologia policial i consulta i que dugui a terme de manera 
destacada una reflexió ètica sobre els problemes que afecten la pràctica 
policial i el servei que es presta en aquest àmbit. 
 
El text, que s’ha treballat de manera que fos Al més intel·ligible, pedagògic i 
clar possible, s’ha elaborat de manera participativa. Abans de la seva 
aprovació final, ha estat obert a tota mena de consideracions i d’esmenes per 
part dels agents de la Policia de Catalunya.  
 
En la seva redacció també s’ha tingut en compte el coneixement d’altres codis 
d’ètica semblants, publicats els darrers vint anys tant a Europa com a la resta 
del món.  
 
 
  



 

 
Acords de Govern. 24.02.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9 

El Govern crea els comissionats per a la Transició 
Nacional i per a la Transparència 
 

• El Comissionat per a la Transició Nacional s’encarregarà de 
proposar, impulsar i coordinar les mesures i actuacions 
necessàries per preparar les estructures d’estat i culminar el 
procés de Transició Nacional  
 

• El Comissionat per a la Transparència coordinarà, desplegarà i 
implementarà la Llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern 
 

• Amb la creació d’aquestes figures es palès el compromís del 
Govern de donar un impuls definitiu a la culminació del procés de 
Transició Nacional i d’apostar de forma inequívoca per l’accés a la 
informació i la rendició de comptes 
 

El Govern ha aprovat els decrets de creació del Comissionat per a la Transició 
Nacional i del Comissionat per a la Transparència que treballaran, 
respectivament, per preparar les estructures d’estat i per desplegar la Llei de 
la transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es tracta de dos 
eixos prioritaris de l’acció del Govern per als propers mesos, que formen part 
dels 10 projectes estratègics detallats pel president de la Generalitat. 
 
Amb la creació d’aquestes dues noves figures, el Govern fa palès el seu 
compromís de donar un impuls definitiu a la culminació del procés de 
Transició Nacional i la seva aposta inequívoca amb l’accés a la informació i la 
rendició de comptes.  
 
Comissionat per a la Transició Nacional 
 
Adscrit al Departament de la Presidència, és un òrgan de proposta, impuls i 
coordinació de les mesures i actuacions necessàries per preparar, planificar, 
implementar i fer el seguiment de la creació de les estructures d’estat i la 
culminació del procés de transició nacional. 
 
Les funcions del Comissionat per a la Transició Nacional són les següents: 
 

- Identificar les actuacions preparatòries i les mesures que cal 
implementar per  culminar el procés de Transició Nacional, mitjançant 
les actuacions necessàries, en el marc de la legalitat vigent, així com 
programar els estadis de la seva implementació. 
 

- Planificar, impulsar i coordinar les actuacions a dur a terme per part 
dels departaments, organismes, empreses i entitats de la Generalitat 
durant el procés preparatori i d’implementació de les actuacions. 
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- Fer seguiment del compliment de la programació establerta.  

 
- Elaborar un informe sobre el balanç del procés d’implantació de les 

estructures d’estat, que haurà de lliurar al Govern el setembre de 2015. 
 
Comissionat per a la Transparència 
 
Adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
Transparència és un òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i 
actuacions necessàries per aplicar la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, aprovada al Parlament de Catalunya el 18 de 
desembre de 2014. Les seves funcions són: 
 

- Implementar i desplegar les estratègies per garantir el compliment de la 
normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels 
departaments i organismes que depenen de la Generalitat. 

 
- Impulsar les mesures d’organització interna i coordinar l’aplicació de les 

directrius i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment 
de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part 
dels diferents departaments i organismes de la Generalitat. 

 
- Dirigir, gestionar i desenvolupar el Portal de la Transparència i 

coordinar el procés d’integració i garantia de la interoperabilitat dels 
portals, les aplicacions i la informació que s’hi ha de vincular.  

 
- Dirigir, coordinar i supervisar el procés d’obertura de dades públiques 

de la Generalitat i facilitar la reutilització de la informació del sector 
públic. 

 
- Dur a terme les actuacions necessàries per garantir el compliment de 

les obligacions de publicitat activa, l’eficàcia del dret d’accés a la 
informació pública i el retiment de comptes. 

 
Amb la creació d’aquesta figura, queda suprimit el Programa de Polítiques de 
Transparència, aprovat el novembre de 2013 per tirar endavant accions i 
polítiques en matèria d’accés a la informació i rendició de comptes. 
 
Els dos comissionats podran assistir a les reunions del Govern quan se’l 
convoqui especialment. 
 
Amb l’objectiu d’adaptar la nova configuració competencial, el Govern ha 
aprovat un decret a través del qual l’Institut d’Estudis Autonòmics s’adscriu al 
Departament de la Presidència i la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Accés a la Informació Pública, al Departament de Governació 
Relacions Institucionals.  
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El Govern incentiva la nova estructura de l’oficina 
judicial amb l’aprovació d’un increment del 
complement específic del personal per garantir un 
servei més àgil i eficaç 
 

• El Consell Executiu ha aprovat dos nous trams del complement 
específic del personal al servei de l’Administració de justícia que 
permetrà especialitzar els professionals de gestió i tramitació 
processal i d’auxili juidicial i garantir, així, una major agilitat i 
efectivitat de l’Administració de justícia 

 
• El paper d’aquests professionals és fonamental per dur a terme els 

tràmits necessaris per executar les resolucions judicials i 
processals i garantir la tutela judicial efectiva dels ciutadans 

 
• La nova organització que modernitza l’Administració de justícia 

s’està implantant als partits judicials d’Amposta, Cornellà de 
Llobregat, el Vendrell i el Prat de Llobregat  

 
El Govern ha aprovat dos nous complements específics per al cos de gestió i 
tramitació processal i administrativa i el cos d’auxili judicial amb l’objectiu de 
garantir l’especialització d’aquests professionals per dotar d’una major agilitat i 
efectivitat de l’Administració de justícia. La finalitat del complement del cos de 
gestió i tramitació processal i administrativa és que aquests professionals es 
dediquin en exclusiva a l’execució de sentències i, en conseqüència puguin 
assolir el nivell previst de resolució d’executòries. Amb el segon complement, 
el Govern busca disposar de personal que faci de manera específica les 
funcions de supervisió en els àmbits d’arxius i efectes judicials als partits on 
s’implementa l’oficina judicial.  
 
El Consell Executiu ha aprovat un complement específic per als funcionaris 
del cos de tramitació processal i administrativa adscrits al Servei Comú 
Processal d’Execució, que és un 17,56% superior al complement genèric 
retributiu anterior. Als funcionaris del cos de gestió processal i administrativa 
adscrits a aquest mateix Servei, també se'ls assignarà un complement 
específic superior, amb un increment del 16,98% respecte l'anterior. L’objectiu 
de la mesura és incentivar tots els llocs de treball dels serveis comuns 
processals d'execució, de manera que aquests professionals es dediquin 
exclusivament a l'execució de les sentències i puguin assolir el nivell previst 
de resolució d'executòries. 
 
L'agilitat en l'execució és essencial per garantir la tutela judicial efectiva dels 
ciutadans i, en aquest sentit, el Govern entén que el paper d’aquest servei 
comú és fonamental per dur a terme els tràmits necessaris per executar les 



 

 
Acords de Govern. 24.02.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

12 

resolucions judicials i processals que s'han de complir de manera forçosa amb 
celeritat i eficàcia.  
 
Pel que fa al segon complement específic que ha aprovat el Govern per al cos 
d’auxiliar judicial (que és un 17,95% superior al complement genèric retributiu 
anterior) té com a objectiu assignar de manera específica les funcions de 
supervisió en els àmbits d’arxius i efectes judicials. I és que és necessari 
disposar de personal que actuï com a referent en aquest àmbit als partits 
judicials on s'implementa l'oficina judicial. Aquest personal ha de fer el 
seguiment de les actuacions, supervisar el funcionament del programari 
informàtic específic, coordinar-se amb la resta de personal d'auxili judicial del 
partit i ser l'interlocutor amb els responsables corresponents dels òrgans 
judicials i el Departament de Justícia.  
 
Per acord de Govern de 24 de juliol de 2012, l’Executiu ja va aprovar els 
complements específics de la relació de llocs de treball del personal al servei 
de l’Administració de justícia a Catalunya dels partits judicials de Girona i Olot 
i, el 23 de desembre de 2013, dels partits judicials de la Seu d’Urgell, 
Amposta, Cornellà de Llobregat, el Vendrell i el Prat de Llobregat.  
 
Després de les primeres implementacions de l’oficina judicial a Girona, Olot i 
la Seu d’Urgell i d’analitzar les diferents situacions dels partits on s’ha posat 
en marxa i on es preveu fer-ho properament, el Govern ha considerat 
necessari introduir millores i mantenir els trams retributius aprovats 
anteriorment. Un cop aprovats els complements, el Departament de Justícia 
ha de tramitar les modificacions corresponents de les relacions de llocs de 
treball de tots aquests partits judicials per poder fer efectiva la mesura. 
 
Els serveis comuns processals que preveu la nova organització de l’oficina 
judicial que s’implantarà a tot Catalunya els propers anys assoleixen un paper 
fonamental, ja que és on es concentren els recursos humans i materials 
disponibles per centralitzar les tasques que no requereixen una intervenció 
directa del jutge o magistrat. Això permetrà rendibilitzar els recursos 
disponibles i aplicar tècniques de gestió i metodologies de treball homogènies 
a tots els partits judicials. 
 
Nova organització judicial 
 
El nou model organitzatiu de l’oficina judicial és la resposta a una necessitat 
evident de renovar i modernitzar l’Administració de justícia, que es basa a 
compactar funcions en serveis comuns, millorar el suport a la funció 
jurisdiccional, establir metodologies de treball, enfortir mecanismes de direcció 
i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument 
principal de treball, entre d’altres.  Amb una major racionalització dels recursos 
i un ús generalitzat de les TIC, el Govern continua apostant, en tot allò que és 
de la seva competència, perquè esdevingui un àmbit més funcional, eficaç i de 
qualitat i ofereixi, per tant, un millor servei a professionals i ciutadans.  
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Altres acords del Govern 
 
Modificació dels Estatuts de l’ICO per adaptar-los a l’evolució normativa i 
a l’ampliació de les funcions de l’ens 
 
El Consell Executiu ha autoritzat la modificació dels Estatuts de l’Institut 
Català d’Oncologia (ICO) amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució normativa i 
ampliar les funcions de l’ens. Els canvis normatius i l’experiència assolida des 
que l’ICO es va posar en funcionament el 1995 ha fet necessari renovar els 
estatuts de l’ens. 
 
La modificació es basa en 4 eixos: 
 
- L’ampliació de les seves funcions a l’àmbit de la recerca, l’epidemiologia, el 

control i la formació, amb l’objectiu de ser centre de referència i eix 
vertebrador en l’àmbit del càncer i les àrees relacionades. 

 
- La incorporació de la regulació del personal, amb l’explicitació del règim 

jurídic aplicable i els principis que han de regir la gestió de les persones. 
 
- La modificació dels òrgans de govern interns amb la finalitat de simplificar 

l’estructura. 
 
- L’adaptació a alguns aspectes de l’actual la normativa reguladora dels 

contractes del sector públic, incloent-hi la definició com a mitjà propi; així 
com la modificació de les competències en matèria de contractació que 
poden ser objecte de delegació en el director o directora general. 

 
L’ICO és una empresa pública creada per acord de Govern el 7 de febrer de 
1995. Des de llavors, els estatuts s’han modificat parcialment en quatre 
ocasions: per acords de Govern de 27 de juny de 1995, de 10 de gener de 
2000 i de 4 de desembre de 2001, i pel Decret 127/2000, de 3 d'abril, 
d'estructuració del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació. 
 
Ratificat l’acord sobre condicions de prestació de serveis del personal 
funcionari del cos de Mossos d’Esquadra 
 
El Consell Executiu ha ratificat l’acord sobre condicions de prestació de 
serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra al qual van 
arribar el Departament d’Interior i els sindicats majoritaris del cos el 29 de 
gener passat, després de més d’un any de negociacions.  
 
Les noves condicions laborals suposen canvis en tres blocs: l’ordenació del 
temps de treball, les carreres professionals i el reconeixement professional. 
Els principals canvis són l’harmonització dels quadrants de treball a tot 
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Catalunya, el reconeixement de la seguretat ciutadana com a carrera 
professional i la incorporació del reconeixement de les llengües estrangeres 
com a competència professional. A més, en el termini màxim d’un any el cos 
de Mossos d’Esquadra disposarà d’una fundació privada. 
 
El text, aprovat amb un 69% de la representació sindical en el Consell de la 
Policia–Mossos d’Esquadra, no suposarà cap impacte econòmic ni afectarà 
directament la prestació del servei policial de cara a la ciutadania.  
 
Nou conveni per ampliar l’àmbit de coneixement de les Beques Balsells a 
totes les branques de l’enginyeria  
 
El Consell Executiu ha autoritzat la Secretaria d’Universitats i Recerca a signar 
el conveni per ampliar les Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a totes 
les branques de l’enginyeria, per cursar estudis de màster o de doctorat a la 
University of Colorado Boulder. 
 
El desembre de 2009, la University of Colorado Boulder, la Balsells 
Foundation i la Generalitat van signar un conveni per a la concessió anual de 
6 beques, 3 de postgrau i 3 de postgrau-renovació, en l’àmbit de la 
bioenginyeria. Des de llavors, 15 estudiants de les universitats catalanes s’han 
beneficiat dels ajuts. Actualment, 6 d’aquests joves cursen estudis al College 
of Engineering and Applied Science. L’acord aprovat pel Consell Executiu 
faculta el secretari d’Universitats i Recerca a signar el conveni que estendrà 
l’acord original a totes les branques de l’enginyeria i, per tant, a ampliar l’àmbit 
de coneixement dels ajuts. 
 
La Balsells Foundation va ser creada per l’empresari català Pere Balsells i 
Jofre, resident a Califòrnia des del 1947. La Generalitat té diversos programes 
de beques amb la Balsells Foundation en col·laboració amb tres universitats 
americanes (University of Colorado Boulder, University of California Irvine i 
University of California Davis). El pressupost global per a aquest 2015 és de 
500.000 euros. 
 
Aprovats els decrets dels currículums dels títols de grau superior 
d’handbol i de futbol i futbol sala 
 
El Consell Executiu ha aprovat els decrets dels currículums dels títols de grau 
superior dels ensenyaments esportius en l’especialitat d’handbol i en les 
especialitats de futbol i futbol sala. Se sumen als títols de grau mitjà i es 
completa així la formació d’aquestes especialitats en el sistema educatiu. Amb 
l’aprovació dels decrets el Govern vol donar resposta a les necessitats de 
qualificació professional detectades en aquests sectors. 
 
Es fixa la durada del grau superior de l’especialitat d’handbol, que és de 750 
hores lectives i inclou un bloc de formació pràctica de 200 hores i un projecte 
final de 60 hores. Els titulats del grau superior seran competents per 
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programar i dirigir l’entrenament de jugadors d’handbol i d’equips d’handbol, 
dirigir la seva participació en competicions de nivell mitjà i alt, programar i 
dirigir l’ensenyament d’handbol i dirigir escoles d’handbol. 
 
Pel que a les titulacions de futbol i futbol sala, la primera té una durada de 875 
hores i, la segona, de 830, les dues també amb una formació pràctica de 200 
hores i un projecte final de 60. Els titulats en aquestes especialitats podran 
programar i dirigir l’entrenament dels jugadors i d’equips de futbol o futbol 
sala, dirigir la seva participació en competicions de nivell mitjà i alt, programar 
i dirigir l’ensenyament de l’esport corresponent, i dirigir escoles de futbol o de 
futbol sala. 
 
Els titulats dels dos graus superiors podran desenvolupar les seves tasques 
en el sector esportiu i del lleure, concretament en l’àmbit de l’ensenyament, 
l’entrenament i la direcció de jugadors i equips d’handbol i de futbol o futbol 
sala de nivell mitjà i alt. Les principals ocupacions que podran exercir, entre 
d’altres, seran les de director de jugadors de l’especialitat corresponent de 
nivell mitjà i alt, director de departaments, seccions o escoles, o promotor 
d’activitats. I les podran exercir, per exemple, en centres d’alt rendiment 
esportiu, centres de tecnificació esportiva, escoles, clubs i associacions 
esportives o federacions esportives. 
 
Aprovada l’alteració dels termes municipals de les Masies de Roda i de 
Tavèrnoles, a Osona 
 
El Consell Executiu ha aprovat un decret a través del qual s’alteren els termes 
municipals de les Masies de Roda i de Tavèrnoles (Osona), en l’àmbit 
corresponent al paratge dels Plans de Can Riera. D’aquesta manera es dóna 
resposta a la voluntat dels ajuntaments d’ajustar els seus termes a la realitat 
urbanística municipal del moment. 
 
Els dies 29 d’abril i 27 de maig de 2013, els ajuntaments de les Masies de 
Roda i de Tavèrnoles van acordar, respectivament, iniciar un expedient 
d’alteració dels seus termes municipals. Consistia a segregar 26.878 m2 del 
municipi de les Masies de Roda per agregar-los a Tavèrnoles i 10.576 m2 del 
municipi de Tavèrnoles per agregar-los a les Masies de Roda. 
 
El Govern ha aprovat aquesta modificació d’acord amb els informes favorables 
de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació 
Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica 
Assessora. Així mateix, s’han tingut en compte consideracions d’ordre 
geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessari o 
aconsellable l’alteració dels termes, així com els acords favorables adoptats 
pels dos consistoris. 
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La modificació del límit territorial no suposa cap canvi en la titularitat dels 
béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les 
obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.  
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals efectuarà la fitació 
dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, 
mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència 
exclusiva a la zona objecte de l’alteració. 
 
Conveni per fomentar i incentivar l’ús de les assegurances agràries 
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració 
entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i l'Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) que té com a 
objectiu realitzar el control integral d'accés a subvencions (CIAS) a les 
assegurances agràries a Catalunya. 
 
Anualment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural publica les bases reguladores dels ajuts per fomentar l’ús de les 
assegurances agràries i convoca els corresponents a cada exercici. Aquestes 
bases estableixen les mesures per aplicar els ajuts, d’acord amb el Pla 
d’assegurances agràries combinades aprovat pel Consell de Ministres. 
ENESA, de la seva banda, és l’òrgan competent per a la instrucció del 
procediment de concessió d’aquestes subvencions. El conveni que autoritza el 
Consell Executiu regula l’intercanvi d’informació entre les dues parts per 
controlar que es compleix la destinació, els requisits i els compromisos 
establerts a les bases reguladores dels ajuts. 
 
Constitució del nou Consorci BSC-CNS 
 
El Consell Executiu ha aprovat la constitució del nou Consorci Barcelona 
Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomptuació (BSC-CNS), 
hereu del que la Generalitat, l’Estat i la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) van constituir l’1 d’abril de 2005. El Govern dóna continuïtat així a 
l’aposta per aquesta infraestructura i les activitats que desenvolupa. 
 
El BSC-CNS té l’acreditació d’Infraestructura Científica i Tècnica Singular 
(ICTS). Es tracta de grans instal·lacions, recursos, equipaments i serveis, 
úniques en el seu gènere, que estan dedicades a la recerca i el 
desenvolupament tecnològic d’avantguarda i de màxima qualitat, així com a 
fomentar la transmissió, l’intercanvi, la preservació del coneixement, la 
transferència de tecnologia i la innovació.  
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Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 
 
El Govern ha aprovat atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 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 Sant Feliu de Llobregat disposava de la 
concessió provisional de ràdio municipal des de l’any 1992. 
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Nomenaments 
 
Carles Viver i Pi-Sunyer, comissionat per a la Transició Nacional 
 
Nascut a Terrassa l’any 1949. 
 
Llicenciat i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser 
membre de la comissió fundadora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
primer degà de la seva Facultat de Dret, de la qual és catedràtic de Dret 
Constitucional. 
 
Entre els anys 1992 i 2001 va ser magistrat del Tribunal Constitucional, òrgan 
del qual va exercir la vicepresidència entre els anys 1998 i 2001. 
 
Des de l’any 2006 és magistrat del Tribunal Constitucional d'Andorra. 
 
Des de 2004 és director de l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de 
Catalunya i membre nat de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Reconegut jurista especialitzat en l’organització territorial de l’Estat i la 
jurisdicció constitucional, matèries en les quals ha centrat la seva activitat 
investigadora i les seves publicacions acadèmiques. Membre del Comitè 
Científic de l’Institute for Studies on Federalism and Regionalism (EURAC) 
amb seu a Bolzano (Itàlia) i també membre numerari de l’Institut d’Estudis 
Catalans des de març de 2012. 
 
Ha obtingut diferents guardons i distincions, entre els quals destaquen el 
Premi Justícia de la Generalitat de Catalunya (2002), la Creu de Sant Jordi 
(2003), la Gran Cruz de Isabel la Católica (2004) i el Orden del Mérito 
Constitucional (2005). 
 
Des de març de 2013 és el president del Consell Assessor per a la Transició 
Nacional. 
 
Núria Bassols Muntada, comissionada per a la Transparència 
 
Nascuda a Anglès (Girona) l’any 1958. 
 
Llicenciada en Dret. Membre del cos fiscal i del cos judicial des de l’any 1983. 
Magistrada en excedència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). 
 
El 1984 és nomenada fiscal de l’Audiència de Girona. Entre 1984 i 1985 
exerceix com a magistrada del jutjat número 1 de primera instància i instrucció 
de la Bisbal de l’Empordà i, entre 1985 i 1988, del jutjat número 1 de primera 
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instància i instrucció del jutjat d’Olot. Posteriorment, és destinada al jutjat de 
primera instància i instrucció de Badalona. 
 
El 1989 obté per concurs plaça a la Sala Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. El 1991 es trasllada a l’Audiència Provincial de Girona, 
on exerceix en l’àmbit civil i penal. El 1998 esdevé la primera dona a ocupar 
una plaça a la Sala Civil i Penal del TSJC, on exerceix durant 15 anys. 
 
En l’àmbit de la docència, entre els anys 2000 i 2001 dirigeix la formació de 
funcionaris de l’Administració de justícia de Catalunya sobre la nova Llei 
d’enjudiciament civil, en virtut d’un manual seu destinat a la formació de 
funcionaris judicials editat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada (CEJFE) de Catalunya. Durant 7 anys ha dirigit també un cicle 
civil de formació destinat a juristes i llicenciats en dret per accedir a la carrera 
judicial, organitzat pel CEJFE. Entre 1991 i 1999 ha estat professora 
associada a la Universitat de Girona i, a partir de 1999, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, on col·labora en la càtedra de Dret Civil.  
 
Des de 1991 també intervé en la importació d’un pràcticum dirigit a alumnes 
d’últim curs de la carrera de Dret a totes les universitats de Catalunya, que 
des de 1995 coordina a nivell de tot Catalunya. Entre maig de 2007 i juliol de 
2008 ha estat directora de l’Escola Judicial, amb competències a Madrid i 
Barcelona. 
 
El 2013 va ser distingida amb la Cruz Distinguida de primera Clase de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort, que concedeix el Ministeri de Justícia 
per premiar el mèrit a la justícia i reconèixer fets distingits i serveis rellevants 
en el camp del dret. 
 
Des del desembre de 2013 ha estat la directora del Programa de Polítiques 
de Transparència del Govern de la Generalitat. 
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