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El Govern crea el Registre de grups d’interès,  un 
mecanisme clau per garantir la transparència en la 
presa de decisions dels poders públics 

 

 La creació d’aquest Registre s’emmarca en el desplegament 
reglamentari de la llei de transparència, aprovada pel Parlament de 
Catalunya el desembre de 2014 
 

 S’hi hauran d’inscriure les persones i organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les 
polítiques públiques en defensa d’interessos de terceres persones 
o d’organitzacions 

 

 El Registre de grups d’interès esdevé, doncs, un mecanisme més 
de participació ciutadana amb major grau de transparència i 
entrarà en vigor el proper 1 d’octubre 

 

El Consell Executiu ha aprovat el Decret de creació del Registre de grups 
d’interès, un registre en el qual s’hauran d’inscriure les persones i les 
organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i 
l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i el 
seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o 
d’organitzacions.  
 
La creació d’aquest Registre, un mecanisme clau per garantir la transparència 
en la presa de decisions dels poders públics, és una iniciativa pionera a tot 
l’Estat i s’emmarca en el desplegament reglamentari de la llei de transparència 
que va aprovar el Parlament de Catalunya el mes de desembre passat.  
 
Un dels objectius principals que persegueix la creació d’aquest Registre és el 
d’esdevenir un mecanisme més de participació ciutadana i, alhora, una eina 
que aporti a l’activitat de l’Administració pública un major grau de 
transparència. És per això que, a més a més, el Decret preveu que també s’hi 
hagin d’inscriure xarxes i altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir 
personalitat jurídica, com per exemple una entitat sense ànim de lucre, puguin 
constituir de facto una font d’influència organitzada perquè porten a terme 
activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre. 
 
Les activitats subjectes a registre que preveu el Decret són aquelles 
realitzades amb voluntat d’influir directament o indirectament en els processos 
d’elaboració o aplicació de polítiques públiques i la presa de decisions amb 
independència del canal o mitjà utilitzat. S’inclouen, a més a més,  els 
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contactes amb els servidors públics i la participació voluntària en consultes 
oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres 
consultes. 
 
Tanmateix, el Registre inclou les activitats desenvolupades davant 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic integrat per: els 
departaments de la Generalitat; els organismes autònoms, entitats de dret 
públic, societats mercantils, consorcis, fundacions del sector públic de la 
Generalitat, així com el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’Agència 
Tributària, l’Autoritat Catalana de la Competència, el Consell de Treball 
Econòmic i Social o la Comissió Jurídica Assessora. Aquest no inclourà 
doncs, les activitats subjectes a registre que es desenvolupin en el sí del 
Parlament, les universitats públiques de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes, la Sindicatura de Greuges i l’Oficina Antifrau. 
 
El Registre, que entrarà en funcionament el proper 1 d’octubre, serà de 
caràcter públic, llevat de les dades de caràcter   personal. També serà gratuït i 
accessible a través del Portal de la Transparència i electrònic, com a únic 
canal habilitat de consulta, tramitació i gestió.  
 
A més a més, aquesta nova eina de transparència inclourà informació sobre el 
control i la fiscalització realitzada a través de: actuacions de verificació, 
denúncies, alertes, sancions imposades. Per tot això, s’elaboraran informes 
anuals i estadístiques semestrals de l’activitat registral.  
 
El Registre de grups d’interès estarà adscrit al Departament de Justícia, a 
través de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.  
 

 

Relació ordenada per categories dels grups d’interès 

 

El Decret de creació del Registre també classifica els grups d’interès per 
categories i en determina les següents:  
 

 Sector serveis de consultoria i assessorament 
 

Subcategories: Consultories professionals,  Despatxos col·lectius, 
Despatxos individuals. 

 

 Sector empresarial i de base associativa 
 

Subcategories: Empreses i grups d’empreses, Corporacions de dret 
públic, Associacions professionals, empresarials i sindicals i altres 
organitzacions: entitats organitzadores d’actes i mitjans de comunicació 
vinculats a empreses amb finalitats d’investigació. 
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 Organitzacions no governamentals 
 

Subcategories: Fundacions i associacions, i Plataformes, xarxes, 
coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes organitzades 
d’activitat col·lectiva sense ànim de lucre. 

 

 Sector científic i d’investigació 
 

Subcategories: grups de reflexió i institucions acadèmiques o 
d’investigació general, grups de reflexió i institucions vinculades a 
partits polítics i organitzacions empresarials i sindicals. 

 

 Oficines, xarxes i entitats que representen esglésies i comunitats 
religioses 

 
Un codi de conducta comú 
 
El Decret també preveu les regles ètiques de conducta que els grups d’interès 
hauran d’acceptar en fer efectiu el seu registre. D’entre les regles que preveu 
el codi de conducta comú, en destaquen, per exemple, l’obligació d’informar a 
aquells servidors públics amb els quals es relacionen que estan actuant com a 
grups d’interès i que estan inscrits al Registre; no posar els servidors públics 
en situacions que puguin generar conflictes d’interès; no fer un ús abusiu de la 
inscripció registral per donar-se publicitat; acceptar que la informació 
proporcionada es faci pública;  no difondre informació de caràcter confidencial 
que coneguin en el desenvolupament de la seva activitat; i garantir la precisió i 
actualització de la informació que s’inscriu al Registre, entre d’altres.  
 
Tot i així, el Decret preveu que els grups, de forma voluntària,  poden 
sotmetre’s a compromisos mes rigorosos de conducta afegits als del codi 
comú. 
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El Govern aprova definitivament el Pla Estratègic 
d'Acció Exterior per promoure i defensar Catalunya a 
Europa i al món 
 

 

 El Pla, pensat per reforçar i donar més coherència a la projecció 
internacional de Catalunya, referma la vocació europeista i 
mediterrània del país i impulsa una línia d’actuació més moderna i 
eficaç que doni suport als catalans a l’exterior 

 

 La seva execució començarà de manera immediata per donar 
compliment a la Llei d’Acció Exterior aprovada el desembre de 
l’any passat 

 

 El document va ser validat la setmana passada pel Consell d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la UE en la seva primera trobada 
constitutiva, encapçalada pel president Artur Mas 

 

 Els darrers mesos s’hi han incorporat, mitjançant un període de 
consulta, propostes d’entitats i organitzacions de la societat civil 
amb una activitat internacional 

 

El Consell Executiu ha aprovat aquest matí el Pla Estratègic d’Acció Exterior i 
de Relacions amb la Unió Europea, que fixa les línies d’actuació de la 
Generalitat en matèria internacional durant el quadrienni 2015-2018. El 
document identifica i ordena els objectius polítics, operatius i instrumentals en 
relació amb l’acció exterior per tal d’assolir una major coordinació i coherència 
entre totes les iniciatives i accions exteriors que duen a terme les diferents 
unitats de la Generalitat. Amb l’aprovació d’avui, la Secretaria d’Afers Exteriors 
i de la Unió Europea, adscrita al Departament de la Presidència, començarà 
immediatament l’aplicació executiva del Pla.  
 
Aquest Pla, analitzat pel Govern el mes de maig passat, va ser validat dilluns 
passat pel Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE en la seva 
primera trobada constitutiva, que va ser encapçalada pel president Artur Mas. 
Aquest ens, juntament amb el Pla aprovat, forma part de la Llei d’Acció 
Exterior i la seva opinió i consulta en relació amb els plans estratègics és 
preceptiva abans de la seva aprovació definitiva. Una trententa d’entitats, 
institucions i organitzacions formen part del Consell d’Acció Exterior. En 
conseqüència, durant els darrers mesos el document ha estat sotmès a 
consulta i s’hi han incorporat propostes sorgides de la participació d’entitats i 
organitzacions de la societat civil amb una activitat internacional, així com de 
les comunitats catalanes a l’exterior. 
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En coherència amb la Llei d’Acció Exterior, el document reitera la vocació 
europeista i mediterrània de Catalunya, la necessitat de cercar el màxim 
consens en la presa de decisions i en el disseny de les estratègies generals 
de l’acció exterior, la voluntat de dotar-la de la màxima coherència transversal 
i la intenció de dotar-la de la màxima transparència. 
 
El Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE 2015-2018 es 
concep com un instrument bàsic per ordenar, impulsar i reforçar la política 
d’acció exterior de la Generalitat. El text fixa quatre objectius estratègics:  
  

1. La promoció i la defensa de Catalunya a Europa i al món a través de la 
internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement del país. 
  

2. El reforçament de la vocació europeista i mediterrània de Catalunya i la 
defensa dels seus interessos davant les institucions d’àmbit europeu i 
mediterrani. 
  

3. La contribució als objectius globals generals: la pau, la seguretat 
col·lectiva, els drets humans, el desenvolupament sostenible, el 
multilateralisme i la justícia social, entre d’altres. 
  

4. Promoure una diplomàcia més moderna i eficaç, que doni suport i servei 
als catalans a l’exterior i els faciliti un major protagonisme. 

  
Aquests quatre objectius principals es desplegaran mitjançant 17 objectius 
operatius i 143 línies d’actuació, que es concretaran en les mesures que han 
de dur a terme els departaments del Govern, els ens i organismes adscrits o 
que en depenen. A nivell operatiu, l’acció exterior serà dotada de tres 
instruments sense els quals no seria possible l’execució correcta del Pla. En 
primer lloc, s’ampliaran i professionalitzaran les estructures governamentals 
de l’acció i el servei exterior de Catalunya. En segon lloc, es pretén reforçar el 
marc de relacions bilaterals de Catalunya amb països tercers i bastir aliances 
amb altres actors, xarxes i organismes internacionals. Finalment, es reforçarà 
la participació de Catalunya amb les institucions i els òrgans de la UE. 
  
El document també preveu crear mecanismes interns i externs de seguiment i 
avaluació, els quals anualment realitzaran informes d’execució, que 
analitzaran el grau d’assoliment d’un conjunt d’indicadors que reflecteixen els 
avenços en els objectius. Per exemple, un cop aprovat avui pel Govern, el 
document s’enviarà al Parlament de Catalunya perquè pugui ser debatut amb 
les forces polítiques amb representació a la Cambra catalana, que faran un 
seguiment del grau de compliment durant els quatre anys de vigència. Al final 
del període d’implementació del projecte es presentarà un informe final del Pla 
Estratègic d’Acció Exterior com a document d’anàlisi del compliment dels 
objectius estratègics definits. El document haurà de servir, a més, com a pas 
inicial de reflexió per a la definició del següent pla quadriennal per al període 
2019-2022. 
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El Govern destina 30 M€ a Eurecat per donar impuls al 
centre referent de la política de transferència 
tecnològica de Catalunya 

 

 Els recursos es destinaran a noves línies d’innovació industrial 
d’acord amb les tendències del mercat per tal de desenvolupar 
noves tecnologies i coneixements 
 

 L’objectiu d’Eurecat és facturar més de 60 milions d’euros l’any 
vinent i que més de 1.000 empreses catalanes accedeixin als seus 
serveis. 
 

 Eurecat és fruit de la integració dels sis centres tecnològics 
avançats de Catalunya, el gran proveïdor de tecnologia industrial 
que permetrà que el país recuperi una posició de lideratge en 
dinàmiques d’innovació industrial 

  

El Govern ha aprovat l’aportació econòmica a Eurecat en compliment del Pla 
de Centres 2015-2016. Aquest acord preveu que la Generalitat, a través 
d’ACCIÓ, destini al centre 10 milions d’euros enguany i 20 milions d’euros el 
2016. 
 
D’aquesta manera s’impulsa l’activitat d’Eurecat, que ja ha completat els 
darrers passos per consolidar-se com el centre proveïdor de tecnologia 
industrial de referència a Catalunya amb una clara vocació de servei a les 
pimes. El centre destinarà aquests recursos a noves línies d’innovació 
industrial d’acord amb les tendències del mercat per tal de desenvolupar 
noves tecnologies o coneixements que encaixin amb les necessitats de les 
empreses catalanes.  
 
Eurecat és el nom del centre resultant de la integració dels sis centres 
tecnològics avançats de Catalunya, el gran proveïdor de tecnologia industrial 
que permetrà que el país recuperi una posició de lideratge en dinàmiques 
d’innovació industrial. 
 
L’objectiu d’Eurecat és facturar més de 60 milions d’euros l’any vinent i que 
més de 1.000 empreses catalanes accedeixin als seus serveis. És a dir, que 
les pimes tinguin accés a alts nivells d’innovació a través de la transferència 
de tecnologia diferencial i coneixement avançat per solucionar les seves 
necessitats d’innovació i impulsar la seva competitivitat.  
 
Eurecat és un dels agents del nou model TECNIO, que ha deixat de ser una 
xarxa de centres per convertir-se en un segell que atorga la Generalitat als 
agents catalans que ofereixen tecnologia diferencial a les pimes. 
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El Govern renova una línia de préstecs participatius 
per a empreses que necessitin desenvolupar un pla de 
viabilitat 

 

 Amb una dotació de 17 M€, la línia es gestionarà a través 
d’Avançsa i es destinarà a projectes de reconversió i 
reindustrialització 
 

 L’import màxim dels préstecs serà de 3 M€ 

 

El Consell Executiu ha aprovat  la renovació de la línia de préstecs 
participatius per a empreses catalanes que necessitin desenvolupar un pla de 
viabilitat. Amb una dotació de 17 M€, aquesta línia es vehicula a través 
d’Avançsa, societat mercantil que participa en projectes empresarials 
estratègics. 
 
La línia de préstecs es destinarà a empreses que tenen projectes de 
reconversió i reindustrialització i que disposin d’un pla de viabilitat. Els 
receptors d’aquests préstecs seran companyies considerades estratègiques 
dins la política industrial catalana, tenint en compte el nombre de treballadors, 
l’impacte de l’empresa sobre el territori i l’efecte sobre el teixit industrial català. 
El pla de viabilitat, que ha de ser validat per Avançsa, persegueix la continuïtat 
futura de la companyia i la seva rendibilitat econòmica.  
 
L’import màxim dels préstecs és de 3M€ i el termini serà d’un mínim de 3 anys 
i un màxim de 8. La resta de variables es determinaran en funció dels 
projectes. 
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El Govern destina 4,5 M€ actuacions de caràcter 
social, educació en el lleure, voluntariat i promoció de 
la cohesió social d’infants i joves  

 

 Les 6 entitats beneficiàries són Escoltes Catalans, Esplais 
Catalans (Esplac), la Fundació Catalana de l’Esplai, els Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya, la Fundació Pere Tarrés i la 
Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai 

 

El Govern ha acordat destinar 4.502.500 euros a les actuacions que sis 
entitats d’infants i joves desenvolupen en l’àmbit de l’educació en el lleure, el 
civisme, l’associacionisme, el reforç del voluntariat i la promoció de la cohesió 
social. Aquesta quantitat es distribuirà entre Escoltes Catalans, Esplais 
Catalans (Esplac), la Fundació Catalana de l’Esplai, els Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya, la Fundació Pere Tarrés i la Coordinació Catalana de 
Colònies, Casals i Clubs d’Esplai. 
 
Els ajuts s’emmarquen en el desplegament de l’acord que les sis entitats 
beneficiàries i la Generalitat van subscriure el 2012 en relació amb l’educació 
en el lleure. En els darrers anys, els convenis anuals que regulen la concessió 
de les subvencions han permès, a més, incorporar el foment d’actuacions per 
combatre els efectes de la crisi en la infància i l’adolescència. 
 
Amb l’acord adoptat avui pel Govern es corrobora la voluntat de continuar 
aquesta col·laboració amb les entitats, mantenint el foment de les actuacions 
per combatre els efectes de la crisi. 
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El Govern crea una escola, dotze instituts i un institut 
escola per adequar l’oferta educativa a les necessitats 
d’escolarització dels municipis catalans 

 

 Es crearà la nova escola de Salàs de Pallars, municipi de 365 
habitants 
 

 Per donar resposta a l’increment de la població escolar a l’ESO, es 
crearan 10 nous instituts, dels quals, dos d’ells es posen en marxa 
en municipis on fins ara no s’impartia ESO: Sant Quintí de 
Mediona i Sant Pol de Mar 
 

 D’acord amb el creixement d’oferta de la formació professional, es 
crearan dos instituts que oferiran específicament cicles d’FP: 
l’Institut de Nàutica, a Barcelona, i l’Institut Ribera Baixa II, al Prat 
de Llobregat 

 

La Generalitat de Catalunya ha aprovat l’acord de Govern pel qual s’actualitza 
la programació de l’oferta educativa. Aquest acord preveu la creació d’una 
escola, dotze instituts i un institut escola amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats educatives dels municipis catalans d’acord amb la demanda de 
places escolars.    
 
Així, de cara al curs vinent es crearà la nova escola de Salàs de Pallars, 
municipi de 365 habitants. Així mateix, també es preveu la creació de tres 
escoles per fusió a les poblacions de Granollers, Lliçà d’Amunt i Sant Andreu 
de Llavaneres, amb la qual cosa s’afronta el descens d’alumnat, com a 
conseqüència del decrement de naixements i d’una evolució a la baixa del 
padró, sense la pèrdua de projectes educatius. Cal destacar que, en el conjunt 
del país, la disminució en oferta de places de segon cicle d’educació infantil i 
primer curs de primària és inferior a la davallada de la població escolar.  
 
Per donar resposta a l’increment de la població escolar a l’ESO, més enllà 
d’incrementar l’oferta de grups al conjunt de comarques del país, es crearan 
deu nous instituts que oferiran, a partir de setembre, places de primer 
d’educació secundària. Seran a Barcelona, el Viladomat; al Baix Llobregat, 
l’Institut de Cornellà; a Barcelona Comarques, el Vall del Mediona a Sant 
Quintí de Mediona; a la Catalunya Central, el Badia i Margarit, a Igualada; a 
Lleida, l’Institut de la Seu d'Urgell; al Maresme-Vallès Oriental, l’Institut de 
Sant Pol de Mar, l’Institut de Tordera, l’Institut de Caldes de Montbui i l’Institut 
de Granollers; i al Vallès Occidental, el centre educatiu Salas i Xandri, a Sant 
Quirze del Vallès. 
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D’aquests deu instituts, dos d’ells es posen en marxa en municipis on fins ara 
no s’impartia ESO: Sant Quintí de Mediona i Sant Pol de Mar. Així mateix, per 
atendre l’increment d’alumnat a la secundària, es transforma l’escola L’Agulla 
del municipi  del Catllar en institut escola, amb la qual cosa també tindrà oferta 
d’ESO per primera vegada. Igualment, també estrenarà estudis d’ESO el 
municipi de Breda, on obrirà una segona seu l’institut Vescomtat de Cabrera, 
d’Hostalric. 
 
També tindran noves seus l’Institut de Castellar del Vallès i l’Institut Torre 
Roja, de Viladecans, per donar resposta a la creixent població escolar de 
secundària dels seus municipis. 
 
A més a més, d’acord amb el creixement d’oferta que experimenta la formació 
professional en el país, es crearan dos centres que oferiran específicament 
cicles d’FP: l’Institut de Nàutica, a Barcelona, i l’Institut Ribera Baixa II, al Prat 
de Llobregat. 
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El Govern modifica el marc legislatiu de l’ICF per 
adequar-lo a la normativa europea vigent per a les 
entitats financeres 
  
  

 El Consell Executiu ha aprovat un decret llei que modifica 
parcialment i actualitza el Text refós de la Llei de l’Institut Català 
de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de 
desembre 
 

 Mitjançant aquesta modificació es formalitza 
el sotmetiment de l’ICF a la normativa europea per a les entitats 
financeres i es reforça la seva independència envers 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb els 
requeriments dels reguladors europeus 

  
  

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui un decret llei per tal d’adequar el 
marc legislatiu de l’Institut Català de Finances (ICF) a la normativa vigent a 
nivell europeu (Directiva 2013/36/EU i Reglament 575/2013 - Basilea III) i 
estatal (Llei 10/2014 de 26 de juny d’ordenació, supervisió i solvència 
d’entitats de crèdit i el RD 84/2015), d’acord amb els requeriments dels 
reguladors per a les entitats financeres. 
  
Aquest decret llei modifica parcialment i actualitza el Text refós de la Llei 
de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de 
desembre. 
  
Mitjançant aquesta modificació el Govern formalitza el sotmetiment de l’ICF a 
la normativa europea específica per a les entitats de crèdit i alhora reforça la 
seva independència envers l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
d’acord amb els requeriments dels reguladors europeus i a la realitat orgànica 
i jurídica de l’entitat. 
  
En aquest sentit el decret llei clarifica i concreta la descripció del règim jurídic 
de l’entitat financera pública catalana a qui “se li aplica la normativa específica 
de les entitats de crèdit i, per tant, se sotmet únicament a la normativa de 
caràcter bàsic i a la dictada pels organismes reguladors de la Unió Europea 
que li sigui aplicable, atenent la seva especial activitat i naturalesa”. I en 
l’exercici de les seves funcions, explícita que s’ha de regir per “criteris de 
mercat”. 
  
Pel que fa a la governança, l’adequació legislativa especifica, en línia amb els 
requeriments dels reguladors, la independència de l’entitat a través d’uns 
òrgans de govern formats majoritàriament per independents, i preveu la 
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creació de totes aquelles comissions i comitès que es requereixin d’acord amb 
la normativa pròpia de les entitats de crèdit. 
  
Finalment, mitjançant el decret, també es reforça l’autonomia pressupostària 
de l’entitat respecte de la Generalitat de Catalunya, “la qual únicament 
establirà el seu límit màxim d’endeutament anual a les respectives lleis de 
pressupostos”. 
  
En paral·lel a l’adequació legislativa, l’ICF també ha finalitzat el procés intern 
d'adaptació als requeriments dels reguladors amb l’objectiu d’equiparar-se a la 
resta del sector financer. 
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El Govern facilitarà la instal·lació d’antenes de 
telefonia mòbil als immobles de la Generalitat, que 
permetran donar cobertura a tot el territori 

 
 L’objectiu és afavorir la qualitat del serveis de comunicacions 

electròniques en aquelles zones del territori on no existeix una 
oferta adequada de naturalesa privada on ubicar aquestes 
infraestructures 

 
El Govern ha aprovat avui les mesures per tal que, de forma general, els 
immobles de la Generalitat puguin acollir antenes de telefonia mòbil. L’objectiu 
és facilitar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions per 
millorar els serveis de comunicacions electròniques en aquelles zones del 
territori on no existeix una oferta adequada de béns immobles de naturalesa 
privada on ubicar aquestes infraestructures. 
 
L’acord determina les actuacions que ha de dur a terme la Generalitat de 
Catalunya per posar a disposició dels operadors de comunicacions 
electròniques, de forma temporal, espais en els seus immobles per a la 
ubicació d’estacions-base de telefonia mòbil. L’acord té un caràcter genèric i, 
per aquest motiu, cada instal·lació concreta haurà de comptar amb els 
permisos específics que siguin requerits. 
 
Dins d’aquest mateix Acord, el Govern ha aprovat també l’import de les 
contraprestacions a percebre per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya per  aquesta ocupació temporal per part de les companyies 
operadores i ha encarregat a la Direcció General de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació i a la Direcció General del Patrimoni que coordinin 
l’execució de les mesures aprovades en l’àmbit de les seves respectives 
funcions. 
 
L’acord s’emmarca dins de l’estratègia SmartCAT del Govern de Catalunya, 
que vol convertir Catalunya en una Smart Region de referència internacional 
que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els 
serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més 
intel·ligent, sostenible i integradora. Per fer-ho possible, l’estratègia SmartCAT 
inclou la necessària col·laboració amb els agents involucrats en la 
incorporació de noves eines tecnològiques per tal de disposar d’un entorn 
tecnològic al país que afavoreixi el desplegament de l’arquitectura tecnològica 
de l’Smart Region. 
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El Govern aprova el Programa voluntari de 
compensació d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle per fomentar la transició cap a una 
economia baixa en carboni 
 

 Les entitats, associacions, fundacions o organitzacions no 
governamentals que duguin a terme tasques socials a Catalunya 
poden presentar projectes de reducció d’emissions 

 

El Govern ha aprovat la creació del Programa voluntari de compensació 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Es tracta d’una eina per 
fomentar la transició cap a una economia baixa en carboni a través de la 
realització a Catalunya de projectes de reducció d’emissions. 
 
El funcionament serà el següent: caldrà que un promotor, que inicialment serà 
una entitat, associació, fundació o organització no governamental amb 
tasques socials en funcionament al nostre país presenti una proposta per 
realitzar un projecte de reducció d’emissions de GEH a l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat. Un cop executat el 
projecte, un verificador habilitat comprovarà la certesa d’aquesta reducció i ho 
notificarà a l’administració ambiental. Les emissions evitades es transformaran 
llavors en crèdits, que els promotors podran vendre a empreses, 
organitzacions, entitats o persones que vulguin demostrar el seu compromís 
en la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta transacció tindrà lloc a través 
d’entitats de compravenda de crèdits que hagin establert un acord de 
col·laboració amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.  
 
El Programa està adreçat exclusivament al foment de la reducció de les 
emissions difuses, aquelles que tenen el seu origen a la mobilitat, als edificis i 
habitatges, als residus, a l’agricultura i la ramaderia, a l´ús de gasos fluorats, a 
la resta del sector industrial no cobert pel Règim del comerç o al canvi d’usos 
del sòl. És a dir, a aquells sectors on la Generalitat té competència i 
responsabilitat per actuar. Per aquest motiu, aquests crèdits no es podran 
emprar per donar compliment als objectius de reducció de les instal·lacions 
que ja estan sotmeses a la Directiva europea del mercat de comerç de drets 
d’emissió. 
 
Els promotors podran accedir al Programa un cop la Generalitat obri la 
convocatòria de projectes, que serà de caràcter anual. En aquesta 
convocatòria es publicarà el preu de venda dels crèdits, que s’anirà 
actualitzant en funció del mercat de CO2.  
 

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina_catalana_del_canvi_climatic/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina_catalana_del_canvi_climatic/
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Aquesta iniciativa per al foment de la reducció de les emissions de GEH es 
basa en els mecanismes de flexibilitat addicionals establerts per les Nacions 
Unides al Protocol de Kyoto, complementant el mercat de carboni. 
 
L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic té previst realitzar a finals d’octubre una 
jornada amb l’objectiu de donar a conèixer amb detall aquest nou Programa, 
el procediment de selecció i les metodologies per al càlcul de les emissions 
estalviades.  
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El Govern aprova els esdeveniments i les personalitats 
objecte de commemoració per la Generalitat de 
Catalunya l’any 2016 

 

El Govern ha aprovat els esdeveniments i les personalitats que seran objecte 
de commemoració per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2016 amb 
l’objectiu de recuperar-los, divulgar-los i projectar-los internacionalment. La 
proposta l’ha elaborat la Comissió de Commemoracions, l’òrgan col·legiat que 
impulsa i coordina la política commemorativa del Govern, i que està presidit 
pel president de la Generalitat. 
 
L’any 2016 la Generalitat de Catalunya aprovarà els esdeveniments i les 
personalitats següents: 
 

 Ramon Casas i Carbó (1866–1932), 150 anys del naixement de. 
Pintor, dibuixant i cartellista vinculat a l'impressionisme i un dels 
promotors del modernisme català. Juntament amb Santiago Rusiñol, va 
ser l'impulsor de la renovació de la pintura catalana de finals del segle 
XIX i el millor pintor de la primera generació modernista. Entre la seva 
obra destaca la galeria de retrats al carbó de personalitats del món de 
la cultura i la política.  

 

 Enric Granados i Campiña (1867–1916), 100 anys de la seva mort. 
Compositor i pianista, conegut per la seva obra pianística, especialment 
la suite Goyescas (1911), va crear l'Acadèmia de Piano de Barcelona. 
L’expressivitat lírica de Granados al teclat i la inspiració estètica de les 
seves obres han recorregut tots els auditoris d'Europa, de la mà 
d'artistes de renom que van néixer del seu mestratge, entre ells Frank 
Marshall i Alícia de Larrocha.  El seu fons personal es conserva a la 
Biblioteca de Catalunya i al Museu de la Música de Barcelona. 

 

 Caterina Albert i Paradís, Víctor Català (1869–1966), 50 anys de la 
seva mort. Novel·lista, narradora, autora teatral i poeta, amb la seva 
obra inicia la tradició literària catalana escrita per dones, tot i que, com 
altres escriptores de l'època, es veu forçada a amagar la seva identitat 
sota el pseudònim de Víctor Català.  Amb la seva narrativa breu i les 
novel·les, va marcar decisivament l'evolució de la literatura catalana del 
segle XX. En la seva obra analitza la situació de la dona en la societat 
de l'època, les relacions de parella i el treball, sobretot al camp, i 
n'ofereix una imatge violenta i cruel, contravenint els models idíl·lics del 
segle XIX.   

 

 La Caputxinada, 50 anys de la seva celebració del 9 a l’11 de març de 
1966. Assemblea constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la 
Universitat de Barcelona al convent dels caputxins de Sarrià. Hi van 
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participar 450 estudiants, professors i intel·lectuals. El convent va ser 
rodejat per la policia i l’assemblea va decidir restar a l’interior fins que 
van ser desallotjats. El setge i posterior assalt policial al convent va 
engegar un moviment unitari de solidaritat política i ciutadana, la Taula 
Rodona Democràtica, antecedent de l’Assemblea de Catalunya, i va 
reforçar la incorporació a la lluita antifranquista de sectors eclesiàstics i 
professionals.   

 

 Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, 100 anys de la seva 
estrena. Els Pastorets és l’obra catalana de la qual s’han fet més 
representacions. Des de la seva estrena, s’ha representat cada any en 
tots els pobles de Catalunya per Nadal, tant per actors professionals 
com sobretot per actors amateurs.  L’obra Els Pastorets de Folch i 
Torres es va estrenar el 24 de desembre de 1916. 

 

 Projecte Episcopus del Bisbat de Vic (2015-2018): 1.500 anys de la 
primera referència històrica d’un bisbe d’Ausona, el bisbe Cinidi (516); 
1.000 anys de l’inici de l’episcopat del bisbe Oliba (1016); 200 anys de 
la mort del bisbe Veyán i Mola (1734-1815), i 100 anys de la mort del 
bisbe Torras i Bages (1846-1916). El projecte Episcopus vol recollir i 
potenciar el llegat cultural, social, religiós, patrimonial, teològic i històric 
que han protagonitzat quatre bisbes de la diòcesi: Cinidi, Oliba, Veyán, i 
Torras i Bages. 

 
 
Entre els criteris que es tenen en compte per  triar les commemoracions, es 
prioritzen els esdeveniments d’especial rellevància i la figura, la trajectòria o 
l’obra de personalitats rellevants que formin part del patrimoni col·lectiu dels 
catalans, que tenen un caràcter nacional i que compleixin cinquantenaris, 
centenaris o mil·lenari.  
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DISTINCIONS  
 

El Govern aprova la concessió de la Medalla i de la 
Placa Narcís Monturiol a 16 personalitats i 3 
institucions  

 

 Aquests guardons reconeixen el mèrit científic i tecnològic de 
persones i entitats que han contribuït de manera destacada al 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui la concessió de la Medalla i de la Placa Narcís 
Monturiol a setze personalitats i tres institucions. Aquests guardons, instituïts 
per la Generalitat l’any 1982, volen distingir les persones i entitats que han 
contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la 
tecnologia a Catalunya. 
 
Els guardonats amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic són: 

 

Ramon Bacardit Cabado 
Doctorat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). De 1981 a 2013 ha treballat a diferents seus de Henkel on ha dirigit 
diversos grups d’R+D dels quals n’han sorgit una mitjana de 50 patents per 
any. De 2009 al 2013 ha estat professor honorari de la Universitat de Tongji, 
Shanghai. L’any 2013 va posar en marxa Afinitica Technologies, SL, empresa 
derivada de Henkel. 
 
Jaume Bertranpetit 
Catedràtic de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i investigador en 
Biologia Evolutiva, especialment en evolució humana a partir de la informació 
del genoma. S’ha centrat en l’estudi i la comprensió de la diversitat del 
genoma humà, ha treballat en poblacions de tot el món i especialment en 
comprendre com la selecció natural ha modelat l’evolució a partir de les 
empremtes deixades al genoma. 
 
Artur Bladé Font 
Exiliat a França i Mèxic. Doctor en química (1960). Tornà a Catalunya el 1968 
i treballà en un laboratori farmacèutic. De l’any 1982 a 2003 treballà a la 
Generalitat de Catalunya on va ser cap del Gabinet Tècnic de Recerca, 
Secretari de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica, subdirector general de Recerca i assessor de Relacions 
Internacionals. 
 
Martine Bosman 
Doctora en Física per la Universitat de Louvain-La-Neuve. Professora de 
recerca de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE). La seva recerca se 
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centra en la física de partícules elementals. Ha contribuït al disseny i la 
construcció d’ATLAS, un dels dos grans experiments al nou accelerador LHC 
del CERN. També ha ocupat càrrecs científics i institucionals en la 
Col·laboració ATLAS. 
 
Françoise Breton Renard 
Doctora en Etnologia Social (París, 1981), Màster en Geografia (1990), 
professora al Departament de Geografia de la UAB, la seva recerca se centra 
en l’estudi i la gestió dels espais costaners i marins i la seva governança. 
Dirigeix el grup de recerca interdisciplinar SGR INTERFASE. Participa i 
coordina projectes internacionals a la Mediterrània, a l’Àfrica i l’Àrtic. 
 
Marta Cascante i Serratosa 
Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona 
(UB). La seva recerca se centra en l’estudi del càncer i les malalties 
metabòliques. Ha estat pionera en el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi 
del control i la regulació de sistemes bioquímics amb finalitat biomèdica o 
biotecnològica. 
 
Miquel Duran Portas 
Catedràtic de Química Física a la Universitat de Girona (UdG), investigador a 
l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. La seva recerca, fent servir les 
eines de la química quàntica, se centra en estudis teòrico-computacionals de 
les propietats elèctriques i òptiques moleculars i les interaccions moleculars 
febles. 
 
Jordi Galí Garreta 
Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha estat 
professor a les universitats de Columbia i Nova York. Actualment és director 
del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), catedràtic de la 
UPF i Research Professor de la Barcelona Graduate School of Economics 
(Barcelona GSE). Les seves principals contribucions analitzen la naturalesa 
de les fluctuacions econòmiques i el disseny òptim de la política monetària. 
 
Antonio Gens i Solé 
Doctor per l’Imperial College de Londres i catedràtic d’Enginyeria del Terreny 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És autor de contribucions 
fonamentals a la mecànica del sòl i a l’enginyeria geotècnica. És Fellow de la 
Royal Academy of Engineering britànica i doctor honoris causa per la 
Universitat de Grenoble. 
 
Jaume Llibre i Saló 
Catedràtic de Matemàtica Aplicada a la UAB. Les seves investigacions 
principals se centren en el camp de la mecànica celeste i sistemes 
Hamiltonians, els sistemes dinàmics discrets, i en la teoria qualitativa de les 
equacions diferencials ordinàries. 
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Xavier Matias-Guiu 
Metge especialista en Anatomia Patològica. Va treballar a l’Hospital de Sant 
Pau i la Santa Creu i al New England Medical Center a Tufts University als 
Estats Units. És catedràtic a la Universitat de Lleida (UdL) i a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova. També és director de l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRB Lleida). Està especialitzat en Patologia Molecular 
del Càncer Endocrí i Ginecològic. 
 
Antoni Oliva Cuyàs 
Catedràtic de Química Física a la UAB, on ha estat vicerector de Recerca i de 
Política Científica, Degà. També ha estat director executiu de l’Institut Català 
de Nanotecnologia. L’any 2000 va ser nomenat director general de la 
Comissió Interdepartamenl de la Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT). 
Investigador en el camp de la Química Teòrica. 
 
Josep Rizo i Rey 
Llicenciat i doctorat en Química Orgànica i llicenciat en Física Teòrica per la 
UB. Professor de Biofísica, Bioquímica, Farmacologia i Neurociència a la 
University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas. La seva recerca 
se centra a elucidar el mecanisme d'alliberament de neurotransmissors a les 
sinapsis neuronals emprant diverses tècniques biofísiques, especialment la 
ressonància magnètica nuclear. 
 
David Serrat Congost 
Doctor en Geologia i catedràtic de Geodinàmica externa a la UB. La seva 
recerca se centra, per una banda, en la geomorfologia glacial al Pirineu, a la 
Patagònia i Tierra del Fuego i a l’Antàrtida, i, per l’altra, en la geoarqueologia 
dels jaciments del Toll-Teixoneres i l’Esquerda. És el secretari científic de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
 
Joan Maria Thomàs i Andreu 
Investigador ICREA Acadèmia i professor d’Història Contemporània a la 
Universitat Rovira i Virgili. És especialista en el règim franquista, feixismes, 
història dels Estats Units i comerç de materials estratègics amb l’Alemanya 
nazi des d’Europa i Àsia. Ha estat professor, investigador i conferenciant a 
universitats d’arreu del món. 
 
Isabelle Vernos 
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i 
investigadora ICREA senior al Centre de Regulació Genòmica (CRG). 
Membre del Consell Europeu de Recerca (European Research Council, ERC), 
de l’European Molecular Biology Organization (EMBO) i del Comitè Assessor 
de Ciència, Tecnologia i Innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat. 
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Les entitats guardonades amb la Placa Narcís Monturiol, són les següents: 
 
Centre d'Estudis Demogràfics (CED) 
Fundat l’any 1984 a la UAB amb l’objectiu d’analitzar la dinàmica de la 
població a Catalunya. Sense oblidar la seva missió fundacional, en els seus 
primers trenta anys, el CED s'ha posicionat entre els centres de formació i 
recerca en demografia més prestigiosos d’Europa. 
 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 
Fundat l’any 1996 per vuit universitats catalanes i per la Biblioteca de 
Catalunya amb la finalitat de millorar els serveis bibliotecaris a través de la 
cooperació. Va crear infraestructures bibliogràfiques i d’informació per a la 
totalitat de la comunitat universitària i investigadora de Catalunya. 
 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) 
Creada el 1764, ha estat present en tots els esdeveniments ciutadans que fan 
referència a les ciències i a les arts aplicades, ja sigui corporativament o a 
través dels seus membres. Des de 1891, i durant cinquanta anys, el rellotge 
de la seva façana va marcar l’hora oficial de Barcelona. 
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Altres Acords de Govern 
 
Subvenció de 325.000 euros per a l’Associació Foment de les Arts i del 
Disseny (FAD) 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de la Presidència a atorgar 
una subvenció de 325.000 euros a l’Associació Foment de les Arts i del 
Disseny (FAD) per contribuir al finançament de les despeses de les activitats 
previstes durant l’any 2015.  
  
Constituïda l’any 1903, l’Associació FAD és el primer centre de referència del 
disseny i l'arquitectura a Catalunya i Espanya gràcies a la seva constant tasca 
de promoció de la cultura creativa a través d'exposicions, xerrades 
professionals, premis i esdeveniments. 
 
 
Aprovada la modificació dels estatuts del consorci Centre de Recerca en 
Economia Internacional (CREI) 
El Govern ha aprovat avui la modificació i el text íntegre dels estatuts del 
consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), per adequar-
los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, 
específicament, al nou règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu a través de 
la disposició addicional vintena que s’afegeix a la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
El CREI s’adscriu a la Generalitat de Catalunya i es regeix pel seu règim 
pressupostari, de comptabilitat i de control aplicable, tenint en compte el règim 
jurídic específic aplicable als centres de recerca de Catalunya (centres 
CERCA). Els Estatuts també s’ajusten a la Llei de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de 
separació del consorci i la seva dissolució i liquidació, si s’escau. 
 
El Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) està 
integrat per la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Pompeu Fabra i té 
per missió l’estudi sobre la política econòmica i el desenvolupament 
internacionals. 
 

Es destinen 175.000 euros per consolidar un mur de la C-38, a Molló 
El Govern ha aprovat destinar 175.450 euros a les obres de consolidació d’un 
mur de gabions inestable a la C-38, al terme municipal de Molló. Les obres, 
que van començar dilluns, no comportaran afectacions al trànsit i tindran una 
durada de 6 setmanes. 
 
El mur que s’ha de recol·locar es va construir fa uns 60 anys i té 200 metres 
de longitud. Fa dos mesos es va moure i va provocar esquerdes a la calçada. 
La solució per tornar a consolidar el mur és fer uns ancoratges que es claven 
a la roca, permeten fixar bé els gabions i eviten que es tornin a moure. 
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Autoritzades les despeses pluriennals de Governació per ajuts i beques 
de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual s’autoritza el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals a realitzar despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs per un import total de 50.000 euros per atendre 
dues convocatòries de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) per al 
2015 d’ajuts i beques en l’àmbit universitari. 
 
Es preveu una partida per un import total de 40.000 euros per atendre la 
convocatòria 2015 per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit 
de la pau. 
 
També s’ha autoritzat una partida per un importa total de 10.000 euros per 
atendre la convocatòria 2015 de beques de formació pràctica en l’àmbit del 
foment de la pau i de la seguretat. 
 
L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és un organisme públic, de 
caràcter institucional, però independent del Govern i les entitats privades, i 
dotat de personalitat jurídica pròpia. La finalitat de l’ICIP és promoure la 
cultura de la pau a Catalunya i al món, facilitar la resolució pacífica i la 
transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a 
agent de pau.  
 
Aprovada una subvenció per sufragar les despeses de representativitat 
de les organitzacions professionals agràries  
El Govern ha aprovat avui l’acord que autoritza el Departament d’Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació a atorgar una subvenció a les organitzacions 
professionals agràries més representatives per tal de sufragar part de les 
despeses de representativitat d’aquestes organitzacions.  
 
D’acord amb el resultat de les darreres eleccions a Cambres Agràries, 
celebrades el passat 20 de febrer de 2011, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat el càlcul de l’import que correspon 
a cadascuna de les organitzacions professionals agràries. 
 
En aquest sentit, li correspon a Unió de Pagesos un import màxim de 
474.936,00 euros, a Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya un import 
màxim de 201.978,00 euros i a l’Associació Agrària de Joves Agricultors un 
import màxim de 133.615,00 euros. 
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Aprovats els criteris i el procediment per al desenvolupament del 
sistema de gestió de prevenció de riscos laborals a la Generalitat 
El Govern ha aprovat avui els criteris i el procediment general per al 
desenvolupament de l’auditoria del sistema de gestió de prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’objectiu principal d’aquest Acord de Govern és millorar l’eficàcia de 
l’actuació preventiva en l’àmbit de l’administració de la Generalitat, mitjançant 
el desenvolupament d’auditories del sistema de gestió de la prevenció de 
riscos que permetin l’adopció de decisions dirigides al seu perfeccionament i 
millora. 

 

Conveni amb l’Institut Italià de Cultura per impulsar la llengua italiana 
entre l’alumnat 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni entre el Departament 
d’Ensenyament  i l’Institut Italià de Cultura de Barcelona per impulsar el 
coneixement de la llengua italiana entre l’alumnat. Així doncs l’acord, que serà 
vigent fins al final d’aquest any 2015, preveu la realització de diverses 
activitats de formació en llengua italiana i també de difusió d’aquesta llengua i 
la seva cultura tant per al professorat com per a l’alumnat de secundària i de 
batxillerat. 
 
Un dels punts destacats del conveni és la difusió del certificat de llengua 
italiana, (CELI), perquè l’alumnat participi en les proves per obtenir el CELI 1a 
-nivell A2 del marc europeu comú de referència- i CELI 2a -nivell B1 del marc 
europeu-.  Per això, es preveu formació sobre la prova per al professorat de 
secundària, així com orientació i assessorament. Per a l’alumnat, que també 
disposarà d’orientació i assessorament en relació amb aquest certificat, 
s’organitzaran sessions de proves de nivell gratuïtes. 
 
Pel que fa a les principals actuacions adreçades al professorat d’italià, són la 
formació d'estiu a les instal·lacions de l’Institut Italià de Cultura a Barcelona 
destinada a professorat de secundària i de les escoles oficials d’Idiomes, 
beques de formació a Itàlia ofertes per institucions italianes i l’organització 
d’una Jornada d'impuls de la llengua en el marc de les activitats de la 
Setmana de la Llengua Italiana en el món, que té lloc cada any al mes 
d’octubre. 
 
Altres activitats que preveu el conveni per a l'alumnat de secundària i 
batxillerat d’arreu de Catalunya són sessions de cinema gratuïtes i activitats 
lúdiques i didàctiques. 
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Acord amb  l’Instituto Nacional de Defensa de la Competencia i de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú per millorar la 
defensa dels drets de les persones consumidores 
Catalunya i el Perú sumaran esforços en l’àmbit de la protecció i la promoció 
dels drets de les persones consumidores, especialment, en el camp de la 
seguretat dels productes. El Consell Executiu de Govern ha donat avui llum 
verda a la signatura d'un conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana del 
Consum (ACC) i el Govern peruà amb l'objectiu d'establir les bases d'una 
coordinació interinstitucional en matèria de consum. 
 
Es tracta del primer acord subscrit directament en matèria de consum entre 
l’ACC i l’Institut Nacional de Defensa de la Competència i de la Protecció de la 
Propietat Intel·lectual de la República de Perú (INDECOPI), tot i que aquest 
organisme peruà és membre associat de l’Organització dels Estats Americans 
(OEA), amb qui l’ACC va signar un Memoràndum d’Entesa el 2014. 
 
L’INDECOPI, creat el 1992, és un organisme públic especialitzat, adscrit a la 
Presidència del Consell de Ministres, que té entre les seves funcions la 
promoció del mercat i la protecció dels drets dels consumidors. 
 
Aquest acord amb l’INDECOPI, igual que els signats per l’ACC amb l’OEA i, 
anteriorment, amb el Govern de Colòmbia, tenen un objecte comú i es mouen 
en l’àmbit del consum, en concret, en el camp de la protecció i promoció dels 
drets de les persones consumidores, i més específicament en el terreny de la 
seguretat dels productes de consum. 
 
La signatura de l’Acord permetrà desenvolupar una trajectòria col·laborativa 
que inclourà la formació dels agents encarregats de la vigilància dels 
productes de consum, la realització de cursos, conferències i tallers i 
l’intercanvi d’experiències, d’informació i documentació, entre d’altres. 
 
  



 

 

Acords de Govern. 28.07.2015  

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

 

27 

Nomenaments 

Jordi Cabré i Trias, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia 

Nascut a Barcelona, l’any 1974. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Té un Màster en Govern i 
Gestió Pública per la Universitat Pompeu Fabra, ESADE i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i un Diploma de Postgrau en Direcció de l’Empresa, 
per l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Des de febrer de 2013 ha desenvolupat la tasca d’assessor en matèria de 
planificació estratègica del Departament de Justícia. En l’anterior legislatura, 
havia estat al capdavant de la Direcció  General de Promoció i Cooperació 
Cultural. 
 
Ha estat director del departament de producció a Manterola División Arte S.A., 
empresa dedicada a la producció museogràfica i expositiva. També ha estat 
director de l’empresa Loon Comunicació, especialitzada en assessorament de 
comunicació empresarial i producció audiovisual, i cap de l’Àrea de 
Comunicació de la Federació Catalana de Vela. 
  
Ha impulsat i redactat diversos projectes museogràfics per a l’empresa 
Cromàtica S.L., especialitzada en elaboració de projectes per a museus, 
centres d’interpretació, exposicions i intervencions museogràfiques. També ha 
estat consultor estratègic a l’empresa D.E.P., especialista en anàlisi del 
funcionament d’entitats i empreses, així com en comunicació corporativa i 
planificació estratègica. 
  
També ha treballat com a assessor jurídic a l’Autoritat Portuària de Barcelona 
(2000-2008). Ha estat director de la branca d’informatius de la xarxa de 
televisions locals Comunicàlia (2008-2009) i del diari electrònic 
Elsingulardigital.cat (2006-2008). És autor de diverses novel·les i assajos.  


