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El Govern aprova els decrets que activen el procés per 
a les Eleccions al Parlament 2015 
 

• Es tracta del decret de normes complementàries i del decret que 
regula les subvencions i la comptabilitat electoral 
 

• Els imports de les subvencions als partits, federacions, coalicions 
o agrupacions d’electors es mantenen igual que el 2012 
 

• El Govern també ha aprovat el Manual d’instruccions per als 
membres de les meses electorals 

 
El Govern ha aprovat els decrets que activen el procés electoral per a la 
realització de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el 
proper 27 de setembre. En concret, ha aprovat el decret de normes 
complementàries per a la realització de les eleccions i el decret pel qual es 
regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral. 
 
El decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, conjuntament amb el que estableix l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i la Llei orgànica del règim electoral general 
(LOREG), regula l’administració electoral, els representants de les 
candidatures, les candidatures, les campanyes, el material electoral, el vot per 
correspondència, el vot de les persones amb discapacitat visual, els 
apoderats, els interventors, l’escrutini, els recursos o les gratificacions 
econòmiques per a les persones que es mobilitzen. El decret també conté els 
models oficials d’actes, sobres, paperetes, urnes i cabines, entre d’altres. 
 
El decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat 
electoral estableix les subvencions als partits, federacions, coalicions o 
agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions. Aquestes despeses es 
fixen d’acord amb les regles següents: 16.101,60 euros per escó obtingut; 
0,61 euros per vot aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut, com a 
mínim, un escó; 0,17 euros per cada elector d’una circumscripció electoral, 
sempre que la candidatura hagi obtingut com a mínim un escó a la 
circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per les despeses 
originades per la tramesa directa i personal sobres i les paperetes electorals 
als electors o de la propaganda i la publicitat electoral. 
 
Tenint en compte la situació de restriccions pressupostàries i la reducció de la 
despesa no financera de la Generalitat, es mantenen els imports de les 
subvencions que es van fixar a les eleccions al Parlament de Catalunya de 
2012. 
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Manual per als membres de les meses electorals 
 
El Consell Executiu també ha aprovat el Manual d’instruccions per als 
membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 2015. 
 
Segons la llei, s’ha de lliurar als membres de les meses electorals un manual 
d’instruccions sobre les seves funcions, que ha d’estar supervisat per la Junta 
Electoral Central i aprovat pel Govern. La Junta Electoral Central ja va donar 
el vistiplau al Manual en la sessió celebrada l’1 de juliol passat. El document 
recull la cronologia de la jornada electoral, les tasques de cadascun dels 
membres de la mesa i el funcionament de l’escrutini, i concreta què s’ha de fer 
en cada moment. 
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El Govern aprova el Projecte de llei de l’arquitectura 
per garantir la millora de l’hàbitat urbà i la cohesió 
social i territorial 
 

• La nova norma permetrà disposar d’un marc normatiu coherent i 
estable en matèria d’ordenació i gestió del territori i de qualitat 
arquitectònica i paisatgística 
 

• L’objectiu del text és posar en valor l’interès públic de 
l’arquitectura i incorporar objectius de qualitat arquitectònica tant 
en els projectes públics i privats, com en determinats concursos 
d’obra pública 
 

• El Projecte de llei, que ja s’ha sotmès a informació pública, reforça 
la transparència i la publicitat en la contractació i vetlla per 
incorporar criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat als plecs 
dels concursos d’obra pública 

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l’arquitectura, que permetrà 
disposar d’un marc normatiu coherent i estable en matèria d’ordenació i gestió 
del territori i de qualitat arquitectònica i paisatgística. L’objectiu és garantir la 
millora continuada de l’hàbitat urbà, la competitivitat, la cohesió social i 
territorial i la sostenibilitat.  
 
El Projecte de llei respon a la voluntat de posar en valor l’interès públic de 
l’arquitectura, assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i social, i 
distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la 
cohesió social. De fet, va en la línia de diverses resolucions i recomanacions 
d’organismes europeus, que aconsellen fomentar la qualitat arquitectònica 
com a eina de cohesió social i ressaltar el valor afegit que aporta el sector, 
tant des del punt de vista cultural com econòmic. 
 
La nova llei s’estructura en tres capítols: 
 

- Capítol primer. Defineix l’arquitectura i els seus valors i en determina 
l’interès públic. 
 

- Capítol segon. Aposta pel foment i el reconeixement de l’arquitectura 
contemporània per contribuir a la sensibilització de la ciutadania sobre 
la seva rellevància. Es crea el Premi Catalunya d’Arquitectura per 
reconèixer les millors aportacions a aquesta disciplina. La convocatòria 
i dotació del guardó es concretarà amb un reglament posterior. També 
es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya com a òrgan 
assessor del Govern en aquesta matèria. Finalment, es regulen els 
organismes consultius de qualitat arquitectònica que poden crear les 
administracions locals. 
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- Capítol tercer. S’ocupa de les disposicions generals del procés de 

contractació de la creació arquitectònica. S’incideix en aquest sentit en 
la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada entre 
totes les disciplines professionals que participen en el procés 
constructiu per aconseguir la màxima continuïtat entre les fases de 
concepció del projecte arquitectònic i la realització de l’obra. En aquest 
capítol també s’estableix la composició i el funcionament dels jurats i 
comitès dels concursos d’idees per garantir una presència 
pluridisciplinari.  
 
Reforça la transparència i la publicitat en la contractació. Vetlla per 
incorporar criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat als plecs dels 
concursos d’obra pública, urbanització i edificació, que seran avaluats 
per un jurat. Els criteris de qualitat arquitectònica rebran sempre una 
valoració predominant en relació amb la puntuació total que determinin 
els plecs de clàusules administratives. 
 

La futura Llei de l’arquitectura també procura per promoure l’accés dels joves 
titulats a la professió, en el marc de les polítiques de foment de l’emprenedoria 
i l’ocupació. Així mateix, aposta per la formació de la ciutadania en el 
coneixement de l’arquitectura i del seu paper en la construcció de la identitat 
del país i en la millora de la qualitat de vida. 
 
El text ja s’havia sotmès a informació pública i ara el Govern l’ha deixat llest 
per començar-ne la tramitació parlamentària.  
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El Govern aprova el reglament que desenvolupa la llei 
d’impostos ambientals 

 
• Es fixen els calendaris i les vies de pagament dels tres tributs que 

regula la llei: l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial; l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la 
indústria, i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen 
nuclear 
 

• El Consell Executiu acorda personar-se en el recurs 
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra 
l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear i 
sol·licitar l’aixecament immediat dels preceptes suspesos 

 
El Govern ha aprovat el reglament que desplega la llei de creació de tres nous 
tributs propis en l’àmbit ambiental: l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre la 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. Els tres impostos es van crear 
seguint les recomanacions de la Unió Europea d’adoptar mesures de fiscalitat 
mediambiental.  
 
La Llei d’impostos ambientals, aprovada l’octubre de l’any passat pel 
Parlament de Catalunya, fixava els elements essencials dels tres nous tributs, 
que es van crear amb un doble objectiu: incentivar i orientar conductes més 
respectuoses amb el medi ambient i permetre sufragar part de les despeses i 
inversions públiques en matèria de medi ambient. Ara aquest marc legal es 
complementa amb un normativa reglamentària que desplega la llei.  
 
El reglament aprovat pel Consell Executiu es divideix en tres títols, un per a 
cada impost. En relació amb l’impost sobre la contaminació atmosfèrica 
produïda per l’aviació comercial, estableix que es farà per via telemàtica de l’1 
al 20 de febrer de l’any següent de la meritació. L’impost sobre els gasos 
contaminants emesos per la indústria també s’haurà de pagar, 
telemàticament, durant els primers 20 dies de febrer de l’any següent de la 
meritació. En aquest cas, a més, el reglament estableix els sistemes de 
medició de la contaminació. Finalment, el pagament de l’impost sobre la 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear es farà de forma fraccionada els 
20 primers dies d’abril, juliol i octubre.  
 
En la disposició addicional es preveu que les sol·licituds d’ajornament o 
fraccionament del pagament del deute s’han de fer de manera presencial a les 
delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya.  
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El Govern de l’Estat va interposar el 17 de juliol passat un recurs 
d’inconstitucionalitat contra l’impost sobre la producció d’energia elèctrica 
d’origen nuclear i va sol·licitar suspendre els articles de la llei que el regulen. 
Per tant, els articles del reglament que fan referència a aquest impost també 
queden suspesos fins que el Tribunal Constitucional resolgui, en el termini de 
5 mesos, si manté o aixeca la suspensió de la norma. Els altres dos impostos 
no han estat objecte d’impugnació i, per tant, l’exercici 2015 s’haurà 
d’autoliquidar el 2016.  
 
D’altra banda, el Consell Executiu ha acordat personar-se en aquest recurs 
d’inconstitucionalitat promogut pel president del Govern espanyol davant del 
TC per formular al·legacions en defensa de la seva constitucionalitat i 
sol·licitar l’aixecament immediat de la suspensió dels preceptes impugnats. 
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El Govern aprova un protocol d’actuació en casos 
d’assetjament sexual a l’Administració de la 
Generalitat 
 

• Es tracta d’una eina per prevenir, detectar i resoldre els casos 
d’assetjament sexual que posa l’accent en les accions preventives 
i en la celeritat en la intervenció 

 
• Preveu un termini de només 15 dies hàbils per investigar i emetre 

un informe quan es constatin indicis d’assetjament  
 
El Govern ha ratificat el Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i 
resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació 
sexual i/o identitat sexual, aprovat per la Mesa General de Negociació de 
l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat. El document, que 
estableix un marc d’actuació, pretén ser una eina per prevenir, detectar i 
resoldre els casos d’assetjament sexual per eradicar aquestes conductes en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen. 
 
El protocol estableix un seguit d’actuacions preventives. Així, considera 
instruments fonamentals les estratègies de sensibilització, la formació 
específica, la difusió de la informació, els estudis d’impacte i l’habilitació de 
recursos diversificats per resoldre precoçment els conflictes. També identifica 
diferents modalitats d’assetjament (en funció de la direcció de les interaccions 
entre els implicats i dels nivells organitzatius afectats) i els principis i criteris 
que han de regir totes les actuacions, tenint en compte les situacions 
personals i els agents implicats. Pel que fa al procediment, el protocol preveu 
la màxima celeritat per resoldre les sol·licituds d’intervenció. Així, fixa un 
termini de 15 dies hàbils per investigar i emetre un informe en el sentit de 
constatar o no indicis d’assetjament, sens perjudici de les actuacions que 
estableix la normativa de règim disciplinari i que són de l’àmbit departamental. 
 
D’altra banda, el document preveu la necessària comunicació recíproca per 
als casos d’assetjament entre empleats públics i personal de col·lectius 
específics amb regulació pròpia en aquesta matèria, o bé entre personal 
funcionari que presti els seus serveis en empreses o entitats públiques. 
També estableix mecanismes de coordinació empresarial quan es produeixi 
un cas d’assetjament entre empleats públics i personal d’una empresa externa 
contractada. En relació amb la garantia de confidencialitat, clau en aquests 
procediments, la Subdirecció General d’Ordenació Jurídica i Inspecció 
General de Serveis de Personal de la Direcció General de Funció Pública 
centralitzarà totes les sol·licituds d’intervenció per garantir al màxim el 
tractament reservat de la informació i la investigació. Aquesta garantia s’estén 
en l’exercici dels drets de participació dels representants dels treballadors, que 
es respecten al llarg de tot el procés mitjançant el lliurament de la informació 
sobre la situació de les sol·licituds presentades.    
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El Govern modifica la composició de la Junta de 
Govern de l’ICF per adequar-la a la normativa europea 
vigent per a les entitats financeres 

 
• El Consell Executiu nomena tres nous consellers independents 

per al màxim òrgan de govern de l’entitat i redueix a quatre el 
nombre de consellers dominicals, en representació de la 
Generalitat 
 

• Fruit d’aquests canvis, la Junta de Govern de l’Institut Català de 
Finances passa a estar formada majoritàriament per independents, 
d’acord amb els requeriments dels reguladors pel que fa a la 
gestió i governança de les entitats financeres públiques 
 

El Govern ha fet un pas més per seguir adaptant l’Institut Català de Finances 
(ICF) a la normativa europea vigent per a les entitats de crèdit, especialment 
pel que fa a la governança de l’entitat financera pública catalana. El Consell 
Executiu ha modificat la composició de la Junta de Govern de l’entitat (Consell 
d’Administració), d’acord amb els requeriments dels reguladors i en línia amb 
el que preveu el Decret llei de 28 de juliol pel qual es modifica parcialment el 
Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat el 2002. 
 
D’una banda, el Govern ha nomenat tres nous consellers independents per 
exercir com a vocals en el màxim òrgan de govern de l’ICF. Els nomenaments 
s’han dut a terme previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments i 
Retribucions de l’entitat financera en relació amb la seva idoneïtat, 
coneixements i experiència, tal com marca preceptivament la normativa 
europea i estatal per a les entitats de crèdit. D’altra banda, el Govern ha reduït 
a quatre el nombre de consellers dominicals, en representació de la 
Generalitat. Fruït d’aquesta modificació, la Junta de Govern de l’ICF passa a 
estar formada majoritàriament per independents, en consonància amb els 
requeriments dels reguladors sobre la gestió i governança de les entitats 
financeres de titularitat pública. 
 
Nous consellers independents 
 
Els nous consellers independents nomenats pel Consell Executiu són Mercè 
Domingo Piera, Virgínia Verger Casasnovas i Francesc Casas Selvas. 
 
Mercè Domingo Piera. Nascuda a Barcelona l’any 1963. És llicenciada i 
màster en Administració i Direcció d’Empreses (MBA) per ESADE i ha cursat 
diversos programes internacionals de management a Alemanya, França i els 
Estats Units. Compta amb una llarga experiència i trajectòria internacional en 
empreses de gran consum vinculades al Grup Sara Lee, on ha estat, entre 
d’altres, com a vicepresidenta de la Coffee&Tea Division amb responsabilitat 
regional a Espanya, França, Grècia, Brasil i Austràlia; membre del Consell 
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d’Administració de Sara Lee Coffee&Tea i presidenta del Consell de Diversitat 
i Inclusió de Sara Lee International. Des de 2009 ha creat, impulsat i dirigeix 
diverses empreses de nova creació, amb base als Estats Units (Jamic, Mare 
Nostrum, The Extra Mile i Funnydoors). També és membre del Consell 
Assessor de Larada Sciences (EUA). 
 
Vírgínia Verger Casasnovas. Nascuda a Barcelona l’any 1956. És llicenciada 
en Dret per la Universitat de Barcelona (ub), Master in Law and International 
Tax Program per la Harvard Law School i Master in Public Administration per 
la Kennedy School de Harvard. Actualment exerceix com a professional 
independent. Ha estat sòcia de PricewaterhouseCoopers (PWC), amb més de 
15 anys d’experiència. Va arribar a dirigir l’oficina de la firma a les Illes 
Balears. També ha exercit com a administrador jurídic-tributari del Govern 
balear i com a inspectora de Finances de l’Estat a l’Agència Tributària. 
Compta amb una àmplia experiència en l’àmbit docent i és membre del consell 
rector de l’APD a les Illes Balears. 
 
Francesc Casas Selvas. Nascut a Sabadell l’any 1947. És llicenciat en 
Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Actualment és conseller de 
l’empresa Achieve España i patró de diverses fundacions. Compta amb una 
àmplia experiència en l’àmbit industrial. Ha exercit com a director general en 
diverses empreses vinculades al sector de l’automoció, entre les quals 
destaca la filial a l’Estat del Grup Sogefi, entre 1997 i 2013. En l’àmbit financer 
ha estat conseller del Banc Sabadell entre 1998 i 2013, on també ha estat 
membre de la Comissió d’Auditoria i Control (2002-2012) i de la Comissió 
Superior de Riscos (2005-2011). Als inicis de la seva carrera professional 
també va treballar al departament d’estudis i al departament de participacions 
industrials com a responsable de risc del Banc Industrial de Catalunya. 
 
Composició de la nova Junta de Govern de l’ICF 
 
Amb la incorporació d’aquests tres nous vocals independents i la corresponent 
reducció de consellers dominicals en representació de la Generalitat, la Junta 
de Govern de l’ICF passa a estar formada per un conseller executiu, quatre 
consellers dominicals i sis consellers independents: 
 

- Albert Carreras de Odriozola, president i dominical 
- Josep Ramon Sanromà Celma, conseller executiu (CEO) 
- Jordi Baiget Cantons, conseller dominical 
- Francesc Casas Selvas, conseller independent 
- Mercè Domingo Piera, consellera independent 
- Xavier Freixas Dargallo, conseller independent 
- Carmina Ganyet Cirera, consellera independent 
- Joan Tarradellas Espuny, conseller dominical 
- Pere Torres Grau, conseller dominical 
- Manel Valls Morató, conseller independent 
- Virgínia Verger Casasnovas, consellera independent 



 

 
Acords de Govern. 04.08.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11 

El Govern aprova la participació de la Generalitat en la 
preparació i celebració del XIX Congrés Mundial de 
Carillonistes de 2017 a la ciutat de Barcelona 
 

• El Palau de la Generalitat compta amb l’únic carilló que hi ha a tot 
Catalunya, que funciona des de l’any 1976 
 

• El certamen permetrà donar més visibilitat a l’instrument i 
contribuir a la seva professionalització 

 
El Consell Executiu ha aprovat la participació de la Generalitat en la 
preparació i celebració del XIX Congrés Mundial de Carillonistes, que es farà 
l’any 2017 a la ciutat de Barcelona. Fa 18 edicions que la World Carillon 
Federation celebra cada 4 anys un congrés mundial on es donen cita els 
principals experts concertistes en aquest instrument. El Palau de la Generalitat 
compta amb l’únic carilló que hi ha a tot Catalunya, que funciona des de 1976. 
 
L’últim Congrés Mundial de Carillonistes es va fer el 2014 a la ciutat 
d’Antwerp, on es va acordar, per unanimitat, celebrar l’edició del 2017 a la 
capital catalana. L’esdeveniment permetrà, entre d’altres: 
 

- Donar més visibilitat a aquest instrument, que és una peça única a 
Catalunya, i apropar-lo a la ciutadania.  

 
- Participar en la millora de la professionalització d’aquest instrument, a 

través d’activitats innovadores i modernes. 
 

- Obrir l’instrument a nous públics, amb l’adaptació de repertoris més 
moderns que permetin popularitzar-lo. 

 
- Aprofitar la dimensió internacional del Congrés per posar en vàlua el 

carilló del Palau de la Generalitat i la història del país. 
 
Construït per la casa Petit & Fritsen, d'Aarle-Rixtel (Països Baixos), el carilló 
del Palau es va inaugurar el 21 de desembre de 1976, pocs mesos abans del 
restabliment de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya, el primer carilló es 
va instal·lar el 1927, just abans de l'Exposició Universal. Estava en una altra 
torre i només tenia 13 campanes.  
 
L'actual té 49 campanes de bronze i un pes total de 4.898 quilos. Aquest 
nombre de campanes, que abasten una extensió tonal de quatre octaves 
cromàtiques, li dóna la categoria de carilló de concert. Actualment hi ha 
audicions diàries (de dilluns a divendres), a càrrec de la carillonista del Palau, i 
també alguns dissabtes. En aquest tipus d'audicions, el carilló s'escolta des 
dels carrers del Barri Gòtic. Anualment se celebren també concerts durant el 
mes de juliol.  
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Altres acords del Govern 
 
Aprovat el reglament que regula el règim disciplinari aplicable als cossos 
de Policia local de Catalunya  
 
El Consell Executiu ha aprovat el reglament que regula el règim disciplinari 
aplicable als cossos de policia local de Catalunya. El decret respon a la 
demanda que alcaldes i caps de policia local han fet arribar al Departament 
d’Interior perquè se’ls doni suport en la tramitació dels expedients disciplinaris, 
per unificar criteris en l’aplicació de la normativa i per disposar d’una nova eina 
que garanteixi l’actuació correcta de les policies locals. 
 

El decret, que desenvolupa la Llei de les policies locals, regula tots els 
aspectes relatius al procediment disciplinari al llarg de 46 articles. Entre 
d’altres, el text preveu la col·laboració de la Conselleria d’Interior com a 
departament competent en matèria d’ordenació i coordinació de l’actuació de 
les policies locals en les diferents fases del procediment (informació 
reservada, instrucció i sanció). També preveu que a partir d’ara els caps de la 
policia local puguin incoar expedients disciplinaris i sancionar per faltes lleus. 
S’amplien també els supòsits en què es podrà seguir el procediment abreujat. 
 
Aprovada la delegació de la direcció dels plans de protecció civil de 
Catalunya en supòsits d’urgència 
 
El Consell Executiu ha aprovat un acord de Govern per delegar en el titular de 
la Direcció General de Protecció Civil la direcció dels plans de Protecció Civil 
d’àmbit de Catalunya en situacions d’emergència de difícil previsió que 
produeixin efectes imminents en la població i el medi ambient o que ja 
s’estiguin produint. D'acord amb l'article 43.1 de la Llei de protecció civil de 
Catalunya, el conseller d’Interior és l’autoritat superior de protecció civil del 
país i a qui correspon declarar l’activació i desactivació dels plans de protecció 
civil d’àmbit de Catalunya i, subsidiàriament, dels plans d’emergència 
municipal i d’autoprotecció.  
 
La celeritat amb què es desenvolupen algunes emergències amb danys 
potencialment molt greus fa necessari que siguin igualment ràpides i àgils la 
declaració de les fases d’activació dels plans de protecció civil i la concreció 
de les mesures d’emergència per a la població previstes a la Llei. Amb 
l’activació dels plans, correspon a l’autoritat de protecció civil acordar mesures 
d’emergència per a la població, com ara evacuar o allunyar les persones dels 
llocs de perill; recomanar el confinament d’acord amb les previsions dels 
plans; restringir l’accés a zones de perill o zones d’operació, o limitar i 
condicionar l’ús de serveis públics i privats i el consum de béns. 
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Autoritzat l’Institut Català d’Energia a cedir a AVANÇSA accions i 
participacions en determinades societats mercantils i agrupacions 
d’interès econòmic 
 
El Consell Executiu ha aprovat l’acord que autoritza l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) a cedir gratuïtament a l’Empresa de Promoció i Localització Industrial 
de Catalunya, SA (AVANÇSA), accions i participacions en determinades 
societats mercantils i agrupacions d’interès econòmic. La mesura s’emmarca 
en la voluntat reiterada que passin a formar part de la cartera d’AVANÇSA 
totes les participacions industrials titularitat d’entitats adscrites al Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
Modificats els estatuts del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès 
 
El Consell Executiu ha ratificat la modificació dels estatuts del Consorci 
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, un ens amb 
participació de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès. L'objectiu és adaptar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local, aprovada l'any 2013, i a la Llei de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa, de 2014. En aquest 
sentit, la legislació estableix que els estatuts de cada consorci han de 
determinar a quina administració s'adscriuen, així com el seu règim 
pressupostari, comptable, de control i de personal. El Consell General del 
Consorci ja va acordar modificar els seus estatuts en la sessió del 7 de 
novembre de 2014. 
 
Ratificada la modificació parcial dels Estatuts de la Universitat Pompeu 
Fabra 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació parcial dels estatuts de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), que afecta una part de l’article 43.2 que fa 
referència a la composició del claustre universitari. La modificació va ser 
acordada al claustre de la UPF, celebrat el 8 de juny passat. D’acord amb el 
que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’ensenyament 
universitari, i sens perjudici de l’autonomia universitària, correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre l’aprovació dels estatuts de les 
universitats públiques i de les normes d’organització i funcionament de les 
universitats privades. 
 
Modificats els estatuts del Consorci Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i del Consorci Centre 
d’Estudis Demogràfics (CED) 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació i el text íntegre dels estatuts del 
consorci d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (L’IDIBAPS) i del 
Centre d’Estudis Demogràfics (CED) per adequar-los a la Llei de 
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racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, al nou 
règim jurídic dels consorcis. L’IDIBAPS 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).  
 
Les institucions constitutives del consorci IDIBAPS són l’Administració de la 
Generalitat, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona (UB). El seu objecte és desenvolupar la recerca en l’àmbit de les 
ciències biomèdiques i agrupar grups de recerca en biomedicina que 
desenvolupen la seva tasca a Catalunya.  
 
De la seva banda, el CED està integrat per l’Administració de la Generalitat i 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Té com a finalitat primordial els 
estudis demogràfics en les seves diverses vessants. 
 
Ratificats els acords per a la dissolució i liquidació del Consorci del 
Condomini del Palau Firal de Manresa  
 
El Consell Executiu ha ratificat els acords presos en relació amb la dissolució i 
liquidació del Condomini del Palau Firal de Manresa. La mesura es pren 
d’acord amb la voluntat manifestada tant per la Generalitat com per 
l’Ajuntament de Manresa, copropietaris indivisibles de l’equipament, de 
dissoldre el consorci d’acord amb els processos de simplificació i 
racionalització de l’Administració, impulsats els darrers anys. L’actuació 
s’emmarca en el procés de racionalització del sector públic instrumental de 
l’Administració de la Generalitat i de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local.  
 
Aprovada la modificació dels estatuts de diversos consorcis participats 
per l’Administració de la Generalitat a través del Departament de Cultura 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts de quatre consorcis 
participats per l’Administració de la Generalitat a través del Departament de 
Cultura. Es tracta del Consorci de l’Institut Ramon Llull, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, el Consorci del Centre de Terminologia Termcat i el 
Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona, que 
estan integrants també per altres administracions, entitats públiques i entitats 
privades sense ànim de lucre. 
 
Les modificacions introduïdes consisteixen en adscriure els ens al 
Departament de Cultura. El règim pressupostari, comptable i de control i el 
règim jurídic del personal al servei del consorci passen a ser de l’Administració 
de la Generalitat. També s’han incorporat unes modificacions puntuals als 
estatuts del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, que ja havia aprovat el Consell 
Executiu en la reunió del 5 de maig passat.  
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Acord per promoure els productes alimentaris locals 
 
El Consell Executiu ha aprovat l’adhesió de la Generalitat, a través del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, al document 
“Promoció de sistemes europeus d’alimentació local”. Un treball que impulsa 
la col·laboració entre entitats europees per promoure els productes locals i la 
venta de proximitat. Un altre dels objectius del document és incentivar la 
divulgació de les tècniques de producció i l’intercanvi d’experiències sobre 
promoció de productes de proximitat.  
 
A través d’aquesta adhesió també es fomentarà la lluita contra la falsificació i 
la coordinació de la participació en actuacions de control oficial relacionades 
amb la lluita contra el frau agroalimentari, al costat d’altres organitzacions 
europees.  
 
Els productes alimentaris regionals són el resultat de la història i les tradicions 
de les regions del país. Sovint representen un sector de producció 
d'excel·lència, capaç d'atreure turistes i promoure les comunitats locals a 
l'estranger. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat considera que 
aquest patrimoni cultural ha de ser protegit, defensat i promogut. 
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