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El Govern aprova l’ampliació de l’aportació econòmica 
transferida al Conselh Generau d’Aran en matèria de 
sanitat 
 

 Es destinaran 304.452 euros anuals a fer front a l’increment de 
serveis en cirurgia ortopèdica, traumatologia i oncologia que 
presta l’Espitau Val d’Aran  
 

El Govern ha aprovat el decret que permet ampliar l’aportació econòmica de la 
Generalitat per al finançament de les competències transferides al Conselh 
Generau d’Aran en matèria de sanitat. L'import de l'ampliació és de 304.452 
euros anuals, destinats a fer front a l’increment del nombre i de la complexitat 
de les actuacions sanitàries en cirurgia ortopèdica, traumatologia i oncologia 
que presta l’Espitau Val d’Aran.  
 
Amb aquest decret, el Govern ratifica l’acord adoptat durant la reunió de la 
Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d’Aran, 
presidida per la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell 
Borràs, i el síndic d’Aran, Carlos Barrera, el 29 de juliol de 2015. 
  
La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d’Aran és 
l’òrgan permanent de relació entre els governs i les administracions de la 
Generalitat i d’Aran i té entre les seves funcions l’adopció dels acords de 
transferència de competències o traspassos de béns i serveis que 
corresponguin. 
 
El càlcul d’aquesta dotació econòmica s’ha establert per a tota l’anualitat i 
aquest acord és efectiu des de l’1 de gener de 2015. Per a l’exercici 2015, 
aquest import anirà a càrrec del Departament de Salut. Per a exercicis futurs, 
aquest import s’incorporarà al capítol específic dels Pressupostos de la 
Generalitat per al finançament del Conselh Generau d’Aran, i anirà a càrrec 
del Departament competent en matèria de relacions entre la Generalitat i el 
Conselh. 
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El Govern aprova l’alteració dels termes municipals de 
Collsuspina i de Balenyà, a les comarques del Moianès 
i d’Osona 
 

 Dóna resposta així a la voluntat dels dos ajuntaments d’ajustar la 
línia de terme a la realitat urbanística municipal actual 

 
El Govern ha aprovat avui un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes 
municipals de Collsuspina i de Balenyà, situats, respectivament, a les 
comarques del Moianès i d’Osona, com a resposta a la voluntat d’ambdós 
ajuntaments d’ajustar la línia de terme a la realitat urbanística municipal del 
moment en l’àmbit corresponent a la Masia del Garet.  
 
El 27 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Collsuspina va acordar 
iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals, consistent en la 
segregació de 21.165,9 m2 del municipi de Balenyà per a la seva agregació al 
municipi de Collsuspina. Un cop obtingut l’informe favorable de l’Ajuntament 
de Balenyà, aquest expedient va ser tramès al Departament de Governació el 
19 de gener de 2015. 
 
El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes a proposta de la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, 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’ha tingut en compte que hi ha 
consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que 
fan necessària o aconsellable l’alteració dels termes i que ambdós 
ajuntaments hi han adoptat acords favorables.  
  
La modificació del límit 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. 
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El Govern aprova el Decret que regula el 
desarrelament d’arbres i d’arbustos en terrenys 
forestals 

 
 Una de les principals novetats de la nova regulació és 

l’obligatorietat d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Empreses 
Proveïdores de material vegetal per fer els treballs de 
desarrelament 
 

 La norma simplifica els tràmits que han de dur a terme les 
empreses del sector 

 
El Govern ha aprovat el nou Decret pel qual es regula el desarrelament 
d’arbres i d’arbustos en terrenys forestals. L’objectiu és actualitzar l’anterior 
decret en aquesta matèria, de 1996, per adaptar-lo a diversa normativa 
posterior i simplificar els tràmits que han de realitzar les empreses del sector.  
 
Concretament, la nova regulació incorpora les obligacions establertes al 
Decret 1311/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial 
d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes 
d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i 
comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals 
d’interès agrari de Catalunya. 
 
En aquest sentit, a les sol·licituds d’autorització i en les comunicacions de 
desarrelament d’arbres o arbusts, l’interessat hi ha de fer constar el 
responsable de la realització dels treballs, que ha d’estar inscrit en el Registre 
Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, inscripció que és una de 
les principals novetats del Decret. 
 
També s'incorporen les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de 
mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per 
facilitar l'activitat econòmica. S’estableix com a regla general el règim de 
comunicació i es reserva el d'autorització d’arrencada per al supòsit en què no 
es disposi d'un instrument d'ordenació forestal. A més, habilita els mitjans 
necessaris per tal que els tràmits i procediments regulats pel Decret es puguin 
efectuar progressivament per via electrònica. 
 
Per realitzar l’activitat de desarrelament, les persones titulars de finques 
forestals amb instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent que inclogui el 
desarrelament d’arbres i arbustos han de presentar, amb una antelació 
mínima de 10 dies, una comunicació prèvia al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). Quan es tracti d’aprofitaments de 
rodals de masses arbustives, cal que l’instrument d’ordenació forestal 
especifiqui la superfície afectada. L’interessat disposa del termini d’un any per 
efectuar el desarrelament, que es pot fer un cop transcorreguts 10 dies des de 
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la presentació de la comunicació prèvia. Un cop transcorregut un any sense 
haver executat totalment o parcialment l’actuació, caldrà comunicar-ho de nou. 
 
Les persones titulars de finques forestals que no disposin d’instrument 
d’ordenació forestal aprovat i vigent requereixen una autorització de 
l’administració forestal de forma prèvia a l’activitat per desarrelar arbres i 
arbustos. El DARP ha de comunicar a les entitats locals les autoritzacions 
d’aprofitaments atorgades respecte dels terrenys forestals del seu àmbit. Un 
cop notificada l’autorització, l’interessat disposa d’un any per realitzar el 
desarrelament, i si transcorregut aquest termini no s’ha executat totalment o 
parcialment l’actuació, també caldrà sol·licitar-ho de nou. 
 
Les persones titulars o responsables de la realització dels treballs disposaran 
de l’assenyalament in situ dels exemplars objecte de l’extracció; i 
l’assenyalament i l’execució dels aprofitaments hauran de complir un mínim de 
condicions establertes en el Decret aprovat avui. 
 
Finalment, val a dir també que l’incompliment de les disposicions d’aquest 
Decret es considerarà infracció i serà sancionat d'acord amb la Llei forestal de 
Catalunya i amb la Llei de forests. Queden fora de l’àmbit d’aplicació del nou 
Decret els aprofitaments de superfícies destinades expressament al conreu 
d'arbres ornamentals previstes en la Llei forestal de Catalunya. 
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El Govern renova el conveni anual per a la gestió 
de beques i ajuts als estudis postobligatoris i 
universitaris 
 

 L’acord se signa a l’espera del traspàs definitiu de l’Estat 
espanyol a la Generalitat de la gestió de les beques, d’acord 
amb la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2001 

 

El Govern ha aprovat la signatura del conveni de col·laboració que 
anualment subscriuen els departaments d’Ensenyament i d’Economia i 
Coneixement amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per a la 
gestió de les beques i ajuts a l’estudi durant el curs 2015-2016. 
  
Aquest conveni se signa a l’espera del traspàs definitiu de l’Estat 
espanyol a la Generalitat de Catalunya de la gestió de les beques per als 
estudiants d’ensenyaments postobligatoris, d’acord amb la sentència del 
Tribunal Constitucional de l’any 2001. 
  
El Departament d’Ensenyament es farà càrrec de la gestió de les 
següents modalitats de beques i ajuts: 

 

 Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport 
educatiu 
 

 Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris 
no universitaris 
 

D’altra banda, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), adscrita a la Secretari d’Universitaris i de Recerca, gestionarà 
els ajuts següents : 
 

 Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis 
universitaris, incloent els màsters 

 Beques de col·laboració 
 

L’AGAUR gestiona aquestes beques de manera unificada per a tot el 
sistema universitari català des del curs 2013-2014, mitjançant la 
signatura de convenis de col·laboració amb les universitats catalanes, 
esdevé d’aquesta manera l’únic interlocutor davant el MECD i 
aconsegueix una major eficiència en la seva gestió. 
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El Govern reforma la composició del Comitè Executiu 
de Ports de la Generalitat 
 

 Simplifica la designació dels vocals en representació dels 
municipis 

 
El Govern ha acordat determinar el nombre i la composició de vocals que 
formen part del Comitè Executiu de l’empresa pública Ports de la Generalitat, 
tot simplificant la designació dels vocals en representació dels municipis. 
 
El Comitè Executiu és l’òrgan de govern de Ports de la Generalitat i estarà 
integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el gerent 
o la gerent i cinc vocals distribuïts de la manera següent: 
 

- Dos vocals en representació de la Generalitat de Catalunya, designats 
pel titular del departament competent en matèria de ports. 

 
- Dos vocals de les administracions locals en representació dels 

municipis en el terme dels quals hi ha un port adscrit a Ports de la 
Generalitat, designats per les dues organitzacions d’ens locals més 
representatius. 

 
- Un vocal en representació de les entitats de l’activitat de les quals 

estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat, 
designat pel Consell Assessor entre els seus membres, a proposta del 
president, càrrec que serà rotatori i amb una durada de dos anys. 

 
Ports de la Generalitat és una entitat de dret públic, adscrita al Departament 
de Territori i Sostenibilitat, que es regeix pels òrgans següents: Presidència i 
Vicepresidència, Comitè Executiu, Gerència i Consell Assessor. El Comitè 
Executiu és l’òrgan rector i executor de Ports de la Generalitat. Així mateix, el 
Consell Assessor és l’òrgan consultiu en què hi ha representats tots els 
sectors interessats en l’àmbit portuari català.  
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Altres acords del Govern 
 
La Generalitat i l’organització europea Clean Sky col·laboraran per 
impulsar projectes en la indústria aeronàutica 
 
La Generalitat ha ratificat la signatura del conveni de col·laboració entre 
ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa– i l’organització 
europea Clean Sky per impulsar la participació d’empreses catalanes 
en projectes de la indústria aeronàutica. Aquest memoràndum d’entesa 
es va signar el passat 9 de juliol passat entre el secretari d’Empresa i 
Competitivitat, Pere Torres, i el director de Clean Sky, Eric Dautriat. 
 
Clean Sky Joint Undertaking (CSJU) és el programa d’investigació del 
sector aeronàutic més ambiciós que mai s’ha posat en marxa a Europa. 
Compta amb un pressupost de 4.000 M€ fins a l’any 2020 i busca 
desenvolupar tecnologies innovadores per millorar el comportament 
mediambiental dels avions i el transport aeri europeu.  
 
El pressupost del CSJU prové del programa Horizon2020 i és la 
continuació del programa Clean Sky, que en el període 2008-2013 va 
aportar 8,7 M€ a empreses i centres tecnològics catalans. A través 
d’aquest conveni, ACCIÓ identificarà possibles sinergies entre els 
programes i serveis d’innovació que gestiona l’agència i les actuacions 
promogudes per la iniciativa CSJU, amb l’objectiu de promoure la 
capacitació tecnològica d’empreses catalanes en aquest àmbit i 
d’incrementar la participació de Catalunya en l’obtenció de fons 
europeus. El conveni té una durada de tres anys.  
 

Renovació del conveni amb l’Estat en matèria de control i 
inspecció de l’activitat pesquera  
 
El Govern ha aprovat la subscripció de la renovació del conveni de 
col·laboració entre l'Administració de l'Estat, a través del Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), i l'Administració 
de la Generalitat, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP), en matèria de control i inspecció de 
l’activitat pesquera.  
 
Aquest conveni abasta diferents camps d'actuació, i formalitza 
l’autorització especial i gratuïta d’ús de la patrullera lleugera ‘Lluerna’ al 
DARP. El conveni té una durada de quatre anys, prorrogable per mutu 
acord. 
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Nomenaments 

 

Ester Obach Medrano, directora general de Política i Promoció 
Econòmica, adscrita al Departament d’Economia i Coneixement 
 
Nascuda a Barcelona el 1963. 
  
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona i màster en Direcció Pública per ESADE.  
 
És funcionària de la Generalitat de Catalunya des del 1992 i ha exercit 
diversos càrrecs en el Departament de la Presidència, entre els quals 
subdirectora general d’Afers Interdepartamentals (2000-2001) i responsable 
de Seguiment i Avaluació (2004-2012). També ha estat directora general 
d’Organització de l’Administració (2001-2004) al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. 
 
Des del febrer de 2012 ha estat la subdirectora general d’Anàlisi Econòmica 
del Departament d’Economia i Coneixement.  

 


