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El Govern crea la Taula d’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica 

 L’òrgan col·legiat fusiona la Taula sobre desnonaments i la Taula 
sobre la pobresa energètica, i dóna compliment a una resolució 
del Parlament que instava a unificar els mecanismes de 
participació social i institucional en els dos àmbits 
 

 La nova Taula permetrà desplegar mesures concretes urgents per 
a persones afectades per desnonaments i fer front a casos de 
vulnerabilitat energètica 

El Consell Executiu ha acordat crear la Taula d‟emergència en l‟àmbit de 
l‟habitatge i la pobresa energètica, encarregada de vehicular mesures 
concretes urgents per a les persones afectades pels desnonaments i fer front 
a la situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. La 
nova Taula s‟adscriu al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, i comptarà per al seu funcionament amb el suport 
administratiu, tècnic i logístic de la Secretaria d‟Habitatge i Millora Urbana. 
L‟Acord de Govern preveu que estigui constituïda en el termini d‟un mes. 

 

La Taula d‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge estarà presidida per la 
persona titular del departament competent en matèria d‟habitatge, amb 
vicepresidències per als secretaris d‟Habitatge i Millora Urbana; Afers Socials i 
Famílies, i Empresa i Competitivitat. També en formaran part en qualitat de 
vocals representants d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya; 
l‟Ajuntament de Barcelona, l‟Associació Catalana de Municipis i la Federació 
de Municipis de Catalunya, com a portaveus del món local; el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d‟Advocats de Catalunya; entitats empresarials i sindicals; 
la Plataforma d‟Afectats per la Hipoteca; entitats financeres; empreses 
subministradores d‟energia i aigua, així com entitats socials del tercer sector. 

 
Amb l‟aprovació d‟aquest Acord, el Govern dóna compliment al mandat del 
Parlament de Catalunya previst en la Resolució 17/XI, que instava l‟Executiu 
català a fusionar la Taula sobre desnonaments i la Taula sobre la pobresa 
energètica per unificar els mecanismes de participació social i institucional en 
l‟àmbit de l‟habitatge i de la pobresa energètica, atesa la vinculació dels 
problemes en els dos àmbits.  

  

En compliment del mandat parlamentari 

El Govern va crear al setembre de 2013 la Taula sobre desnonaments, amb 
l‟objectiu de vehicular mesures concretes urgents per a les persones 
afectades pels desnonaments. Al juny de 2014, un nou Acord de Govern va 
permetre crear la Taula sobre la pobresa energètica, òrgan d‟assessorament 
al Govern i de concertació social per fer front a la situació de les persones 
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amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. La Taula sobre desnonaments 
estava adscrita fins ara al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, mentre que la Taula sobre pobresa energètica es 
relacionava a través del Departament d‟Empresa i Coneixement. 

  

El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 17/XI, de 10 de març de 
2016, sobre la situació d‟emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d‟una resposta institucional, va instar el Govern a 
fusionar les dues taules. 
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El Govern aprova diverses mesures per impulsar i 
coordinar les actuacions en matèria de protecció de la 
infància i l’adolescència davant els maltractaments 

 En paral·lel s’impulsarà la recerca sobre el maltractament infantil i 
es desenvoluparà l’Observatori de Drets de la Infància per 
fomentar el respecte als seus drets 
 

 La creació d’aquest ens respon a la voluntat del Govern de situar 
la lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita 
contra la violència masclista 

El Govern ha acordat la creació d‟una Comissió que serà l‟encarregada 
d‟impulsar i coordinar l‟actuació de l‟Executiu en matèria de protecció d‟infants 
i adolescents davant els maltractaments. La creació d‟aquest ens respon a la 
voluntat del Govern de situar la lluita contra el maltractament infantil al mateix 
nivell que la lluita contra la violència masclista i garantir el màxim esforç en la 
lluita contra el maltractament infantil i la protecció dels menors d‟edat. 

 

Atès que diversos departaments tenen competències en matèria d‟infància, la 
creació d‟aquesta Comissió, adscrita al Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, permetrà coordinar i desenvolupar les actuacions transversals 
necessàries per protegir els menors de qualsevol maltractament. 

 

En aquest sentit, la Comissió desenvoluparà les línies de treball següents: 

 

1. Dissenyar i desplegar polítiques preventives que incloguin: 

 

- Campanyes adreçades a la ciutadania i als professionals dirigides a 
disminuir la vulnerabilitat dels infants i adolescents. 

 

- Promoció de formació específica als professionals i inclusió de 
coneixements sobre maltractament o violència sexual a infants i 
adolescents en els currículums dels estudis universitaris que treballaran 
amb o per a infants i adolescents. Inclou la difusió de material didàctic 
adaptat a les diferents etapes evolutives que ajudin als infants i als 
adolescents a reconèixer els factors de risc a què poden estar 
exposats, especialment com a receptors de les noves tecnologies, i que 
els proporcionin informació sobre com afrontar aquestes situacions de 
risc. 

 

- Intervenció amb els agressors, especialment si són menors d‟edat. 
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- Desplegar programes educatius adaptats a cada etapa evolutiva dels 
infants i adolescents sobre sexualitat i maltractaments, i programes de 
sensibilització dels adolescents per prevenir qualsevol forma de 
violència, especialment per prevenir la violència sexual entre 
adolescents. 

 

2. Realitzar accions de promoció del correcte tractament de la informació 
sobre maltractaments a infants i adolescents.  

 

3. Desplegar totalment el Sistema d‟informació i gestió en infància i 
adolescència així com incorporar dins d‟aquest Sistema el registre unificat 
de maltractaments infantils la informació que determinin els departaments 
d‟Interior, de Salut, de Justícia i d‟Ensenyament. 

 

4. Desenvolupar la protecció davant de la victimització secundària pel que fa 
a les víctimes menors d‟edat. 

 

5. Desenvolupar l‟atenció específica i especialitzada dels infants i 
adolescents víctimes de qualsevol forma de maltractament per part de la 
Policia de la Generalitat, els serveis sanitaris i  la comunitat educativa. 

 

6. Revisar l‟actual servei d‟atenció immediata per a una resposta efectiva de 
les comunicacions de possibles maltractaments comesos a un infant o 
adolescent. 

 

7. Dissenyar i desenvolupar el servei d‟atenció especialitzada als infants i 
adolescents víctimes d‟abús sexual que s‟haurà d‟incloure en la propera 
Cartera de Serveis Socials. 

 

8. Redefinir i incrementar el suport als programes per a la detecció i l‟atenció 
del maltractament a infants i adolescents i coordinar les iniciatives dels 
diferents departaments relacionades al foment dels programes per a la 
detecció i l‟atenció del maltractament a infants i adolescents. 

 

9. Impulsar l‟atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de 
violència masclista. 

 

10. Desenvolupar l‟atenció prioritària dels infants i adolescents víctimes de 
maltractaments. 

 

Paral·lelament el Govern també ha acordat impulsar la recerca sobre el 
maltractament infantil. Per assolir-ho s‟impulsarà la creació d‟un centre 
especialitzat dedicat a la recerca sobre aquests abusos i es procedirà a la 



 

 

Acords de Govern. 17.05.2016  

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

 

6 

realització d‟un estudi de prevalença de la victimització infantil i adolescent de 
Catalunya. 

 

Finalment, el Govern també desenvoluparà l‟Observatori dels Drets de la 
Infància perquè esdevingui un organisme que vetlli d‟una manera eficaç i 
garantista pels drets de la infància i l‟adolescència. L‟Observatori també 
vetllarà per fomentar els drets dels infants i adolescents i assessorarà i farà 
propostes a la Comissió per impulsar la protecció efectiva davant dels 
maltractaments. 

 

Els treballs de la Comissió tindran una durada de dos anys, al final dels quals 
s‟aprovarà un informe amb les actuacions dissenyades i desenvolupades i la 
seva avaluació. 
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El Govern aprova la creació d’un Fons per donar 
suport financer a les cooperatives agràries amb secció 
de crèdit 

 

 La voluntat del Govern és dotar al sector d’eines per preservar els 

estalvis dels socis  

 

 L’Associació de Seccions de Crèdit serà l’encarregada 

d’administrar aquest nou instrument que es nodrirà de recursos 

procedents de les mateixes entitats 

 

El Govern ha donat avui el vistiplau al decret llei que modifica la Llei 6/1998, 
de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives agràries, amb què es crea un Fons cooperatiu de suport a 
aquestes entitats. La voluntat de l‟Executiu català és dotar al sector d‟un nou 
instrument per facilitar el finançament a aquelles cooperatives que, en 
assemblea, acordin procedir a la liquidació ordenada de la seva secció de 
crèdit i, d‟aquesta manera, preservar els saldos creditors i els interessos dels 
socis. L‟objectiu final va en la línia d‟altres actuacions del Govern per 
reestructurar el sector, reforçar i millorar el seu funcionament, i contribuir a 
potenciar l‟activitat del món agrari i per extensió de l‟entorn rural.   
 
En aquest sentit, les cooperatives que vulguin mantenir la seva secció de 
crèdit hauran de participar en aquest Fons que es nodrirà amb aportacions de 
cadascuna d‟aquestes entitats. D‟acord amb el text del decret llei, les 
cooperatives hi destinaran, com a mínim, el 3% sobre els saldos creditors 
mitjans mensuals de cada secció de crèdit, en data de 31 de desembre de 
cada any. La nova norma també incorpora mecanismes per assegurar que el 
Fons sempre disposi de liquiditat per donar resposta a les necessitats de les 
cooperatives associades. 
 
Atorgament de garanties, concessió d’operacions de finançament o 
adquisició d’actius o passius 
 
El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit podrà facilitar 
finançament a través de tres instruments: l‟atorgament de garanties, la 
concessió d‟operacions de finançament o l‟adquisició d‟actius o passius, ja 
sigui per mantenir la seva gestió o bé per encomanar-la a tercers. El nou 
instrument estarà operatiu a partir del proper 1 de juny.  
 
El Fons estarà administrat per una cooperativa de segon grau, designada per 
acord de Govern a proposta del conseller d‟Economia i Hisenda (òrgan 
competent de la supervisió prudencial d‟aquestes entitats), que tingui un paper 
central en la cerca de la millora de la gestió de les seccions de crèdit i a vetllar 
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pels interessos del sector. En aquest sentit l‟Executiu català ha aprovat avui 
mateix nomenar l‟Associació de Seccions de Crèdit, ASC, SCCL, integrada 
per cooperatives amb secció de crèdit que aglutinen la quasi totalitat dels 
saldos creditors del sector, com a gestora d‟aquest nou instrument. Segons la 
nova norma, la cooperativa administradora haurà de col·laborar amb el 
Departament d‟Economia i Hisenda “i facilitar la informació relativa al Fons 
que resulti necessària”.  
 
El nou decret llei conté un article, dues disposicions addicionals i una de final, i 
entrarà en vigor l‟endemà de la seva publicació en el DOGC.  

 

  



 

 

Acords de Govern. 17.05.2016  

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

 

9 

El Govern aprova el Programa campanya d’estiu de 
prevenció d’incendis forestals per a l’any 2016 

  

 S’autoritza la contractació de 38 nous efectius per donar suport al 
Cos d’Agents Rurals i al Servei de Prevenció d’Incendis en la 
vigilància activa durant els mesos d’estiu 

  
  
El Govern ha donat llum verd al Programa campanya d‟estiu de prevenció 
d‟incendis forestals i, en el marc d‟aquest Programa per a l‟any 2016, autoritza 
la contractació dels recursos humans necessaris, que es concreta en 38 
efectius. 
  
L‟esmentat Programa, amb una durada màxima de 6 mesos, es crea amb 
l‟objectiu de donar suport a les actuacions del Cos d‟Agents Rurals i al Servei 
de Prevenció d‟Incendis de la Direcció General de Forests del Departament 
d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya en la vigilància activa durant els mesos d‟estiu per a la lluita i 
prevenció dels incendis forestals, projecte d‟interès general i social que 
s‟executa anualment. 
  
Catalunya pateix, històricament, estacions seques concentrades en els 
períodes d‟hivern i estiu, pel tipus de climatologia mediterrània. El fet que 
l‟estiu sigui una estació seca i que s‟hi assoleixi el màxim de radiació i 
temperatura anuals fa que sigui l‟època principal d‟incendis forestals, tal com 
passa a la resta de països mediterranis. A més, les tardors i primaveres, lluny 
de comportar-se homogèniament, presenten una irregularitat notable, tant en 
la distribució territorial de la pluja com en la distribució temporal, la qual 
possibilita, any rere any, importants ratxes seques en diverses zones del país 
que allarguen el problema en el temps i agreugen la temporada d‟incendis 
d‟estiu. Aquesta distribució de la pluviometria manté elevat el nivell de perill 
durant l‟estiu i puntualment durant altres èpoques de l‟any.  
  
En el cas d‟enguany, es ve registrant una primavera més plujosa del que 
apuntaven les prediccions de diferents fonts també internacionals, però cal 
tenir en compte que si a finals de maig i primera quinzena de juny es 
presenten situacions continuades d‟anticicló podria ser que l‟inici de campanya 
que a la pràctica se situa per Sant Joan, sigui, en les zones tradicionalment de 
més risc, de perill fort i per tant on cal posar més el focus.  
  
Així, el Departament d‟Agricultura continua fent un seguiment estricte de totes 
les mesures en marxa, tractant cada any de millorar i afinar els paràmetres 
que han d‟acabar per donar el seu fruit en aquesta matèria, com ha fet 
revisant i modificant l‟ordre que regula el risc d‟incendi en les collites agrícoles, 
amb un consens amb el sector agrari i fent després la difusió corresponent a 
través de les seves oficines i del mateix sector. També s‟ha revisat les 
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activacions de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i millorat les 
prediccions d‟acord amb els estudis que es duen a terme en col·laboració amb 
els centres de recerca. 
  
Alhora, es tracta de millorar tota la coordinació amb tots els actors implicats en 
la prevenció revisant els protocols i/o convenis que actualment regeixen, 
Departament d‟Interior, de la Presidència, de Governació, SMC, ADF, 
diputacions, associacions i sindicats d‟agricultors i ramaders.  
  
Es manté el desplegament de recursos garantint una dotació pressupostària 
per a l‟estratègia de prevenció d‟incendis per al 2016 de més de 15 milions 
d‟euros, s‟intensifica la pedagogia envers la ciutadania amb jornades 
específiques i fent una campanya de prevenció d‟incendis conjunta amb el 
Departament d‟Interior. 
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El Govern aprova la contractació de personal als parcs 
naturals per reforçar el període estival 

 
 L’Executiu ha aprovat el Programa de treballs en espais naturals 

de protecció especial per a l’any 2016, que preveu la contractació 
de 22 persones per donar resposta a l’augment de visitants durant 
els mesos d’estiu 
 

 
El Govern ha ratificat avui l‟acord de creació del Programa de treballs en 
espais naturals de protecció especial per a l‟any 2016. El projecte està tutelat 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Direcció General de 
Polítiques Ambientals, i es durà a terme als parcs naturals de Cap de Creus, 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Cadí-Moixeró, Zona Volcànica de la 
Garrotxa, Delta de l‟Ebre, els Ports, Montsant, Aiguamolls de l‟Empordà i Alt 
Pirineu, així com al Parc Nacional d‟Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al 
Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. 
 
El desplegament d‟aquest Programa preveu la contractació de 22 persones 
durant els mesos estivals per reforçar el control dels visitants i informar sobre 
les possibles rutes i activitats autoritzades als parcs citats. També realitzaran 
tasques de condicionament als accessos més transitats, per mantenir i 
protegir aquestes zones d‟alt valor natural.  
 
Augment dels controls per protegir els espais naturals 
 
Cada cop més, aquests espais reben un gran nombre de visitants durant 
l‟estiu i, per això, és tan necessària la contractació de personal de reforç. El 
volum de persones no es pot atendre amb els treballadors habituals, ja que 
l‟afluència als parcs durant aquest període fa que sigui imprescindible 
l‟augment de controls en diversos indrets, tant terrestres com marins. 
 
El Programa, que tindrà una durada de sis mesos, té un indubtable interès 
general, ja que les tasques previstes incideixen directament en la protecció 
dels espais naturals, l‟augment de la seva biodiversitat i el bon estat de 
conservació dels hàbitats. 
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El Govern reestructura l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya per adaptar-la a les necessitats 
del sector públic al segle XXI i potenciar-ne la 
formació, la recerca i la projecció exterior 

 El decret de reestructuració de l’EAPC organitza la institució 
creada el 1912 en tres grans subdireccions per implantar un model 
de prestigi de formació del personal de les administracions 
públiques catalanes 

El Govern ha aprovat la reestructuració de l‟Escola d‟Administració Pública de 
Catalunya (EAPC), amb la finalitat de potenciar la formació en alta direcció i la 
recerca de la institució, optimitzar-ne la formació contínua professionalitzadora 
i millorar-ne la projecció exterior. L‟EAPC va ser creada el 1912 per Enric Prat 
de la Riba i recuperada el 1979, i l'objectiu és que esdevingui el motor dels 
canvis futurs en l‟organització del sector públic català. 

L‟EAPC passa a organitzar-se a partir d‟ara en tres grans subdireccions, des 
de les quals afronta el repte estratègic d‟implantar un model unitari i de prestigi 
orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del 
personal del sector públic català.  

L‟Escola també es fixa com a eixos prioritaris adequar l‟oferta de serveis i 
recursos a les exigències polítiques i socials actuals, d‟una banda, i reforçar 
les xarxes internacionals amb centres homòlegs i acadèmics posicionant-se 
entre els principals referents internacionals en la formació i la recerca en 
l‟àmbit públic, de l‟altra. Amb aquest objectiu, l'EAPC i l'École Nationale 
d'Administration (ENA) van acordar la setmana passada diverses línies de 
col·laboració entre les quals destaquen la programació de cursos a l'Escola 
impartits per professorat de l'ENA, intercanvis entre l'alumnat de les dues 
institucions, així com la publicació d'articles a les revistes editades pels dos 
centres. Aquesta col·laboració va lligada a la reformulació del Mestratge en 
Alta Funció Directiva. 

Estructura de les tres subdireccions  

La nova Subdirecció General de Recerca i de Formació en Alta Direcció 
s‟encarrega de la formació en el tercer cicle, així com dels àmbits d„innovació i 
qualitat i de recerca, lligant-ho al sistema universitari català i els principals 
grups de recerca del país. Entre les seves funcions figura la direcció i 
avaluació de programes d‟alta direcció pública, màsters i postgraus; la 
promoció de la recerca o la gestió del coneixement en matèria de la gestió 
pública, i la coordinació de la formació adreçada a alts càrrecs i personal 
directiu. La Subdirecció s‟organitza en dues àrees, corresponents al Servei de 
Recerca, Documentació i Publicacions i al Servei de Formació en Alta 
Direcció. 
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La Subdirecció General de Formació i Suport a la Selecció, per la seva part, 
passa a denominar-se Subdirecció General de Captació de Talent i Formació 
Contínua Professionalitzadora. Entre les funcions de la Subdirecció hi ha el 
foment de la qualitat pedagògica de la formació; l‟elaboració del pla de 
formació estratègica de la Generalitat; o la identificació de les estratègies per 
a la captació de talent de l‟Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Finalment, la tercera de les àrees en què s‟organitza l‟EAPC és la Subdirecció 
General d‟Administració, Serveis i Projecció Externa, l‟antiga Subdirecció 
General de Recerca i Gestió. És competència d‟aquesta Subdirecció dirigir la 
gestió econòmica, pressupostària i de personal; coordinar projectes 
d‟administració electrònica i aplicació de les tecnologies de la informació; o 
garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació 
pública, entre d‟altres, a més de fer-se càrrec de les relacions internacionals.  

El decret de reestructuració de l‟Escola d‟Administració Pública de Catalunya 
també preveu la supressió de l‟Àrea de Processos de Selecció, les funcions 
de la qual passen a ser assumides a partir d‟ara per la Subdirecció General de 
Gestió de Personal de la Direcció General de Funció Pública. 
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El Govern es persona en els recursos de l'Estat contra 
les lleis de simplificació administrativa, d’igualtat de 
dones i homes i de l’impost a habitatges buits  

 L’Executiu exigeix que s’aixequi de forma immediata la suspensió 
cautelar d’aquestes lleis decretada pel Tribunal Constitucional 

El Govern ha acordat presentar-se en els recursos d‟inconstitucionalitat que el 
president del Govern espanyol ha plantejat contra la llei de simplificació de 
l‟activitat administrativa, la d‟igualtat efectiva de dones i homes i la de l‟impost 
sobre habitatges buits. L‟Executiu presentarà al·legacions en defensa de la 
constitucionalitat de les mesures i exigirà que s‟aixequi de forma immediata la 
suspensió cautelar d‟aquestes lleis decretada pel Tribunal Constitucional. 

 

La Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica tenia com objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i 
la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat 
econòmica de baix risc. La llei representa un canvi del model de relació entre 
les empreses i l‟Administració, que facilita l‟activitat econòmica, atorga 
confiança a l‟empresariat i redueix els obstacles administratius. Amb la seva 
entrada en vigor, es donava resposta a la demanda de la ciutadania, del món 
local i del món empresarial de simplificar i agilitar els procediments 
administratius. 

 

L‟impost sobre els habitatges buits es va començar a recaptar l‟1 de març 
passat amb l‟objectiu de reduir l‟estoc d‟habitatges buits i augmentar-ne la 
disposició per a lloguer social. L‟impost grava l‟incompliment de la funció 
social de la propietat d‟immobles buits com a dret fonamental que figura tant 
en l‟Estatut d‟autonomia de Catalunya com en la Constitució espanyola i en la 
normativa internacional. Tot i que el tribut no té una voluntat recaptatòria, el 
Govern preveia uns ingressos anuals d‟uns 8 milions d‟euros, que es 
destinarien a ampliar la partida destinada a la compra de pisos per a lloguer 
social. 

Finalment, la llei d'igualtat de dones i homes, aprovada el mes de juliol passat 
per unanimitat en la majoria d‟articles, té per objectiu que el dret fonamental 
de la igualtat entre dones i homes s'exerceixi de manera efectiva en els àmbits 
polític, econòmic, social i cultural, amb una regulació pròpia i singular, d'acord 
amb el marc competencial.  
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El Govern presenta un conflicte de competència al TC 
sobre la normativa d’auditories energètiques i 
promoció de l’eficiència energètica  

 La transposició que ha fet l’Estat d’una directiva europea sobre 
l’eficiència energètica envaeix els àmbits competencials de la 
Generalitat 

El Govern ha acordat avui presentar un conflicte positiu de competència 
davant el Tribunal Constitucional en relació amb diferents preceptes del Reial 
decret 56/2016, pel qual es trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa a l'eficiència energètica, referent a les auditories 
energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i 
promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.  

En concret, el Govern considera que l‟article 13 i les disposicions finals 
primera i quarta d‟aquesta normativa estatal vulneren la competència de la 
Generalitat en matèria d‟energia i de protecció del medi ambient, àmbits 
reconeguts respectivament en els articles 133 i 144 de l‟Estatut. Aquesta 
posició ha estat avalada per un recent dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries. Prèviament, el Govern ja havia presentat un requeriment 
d‟incompetència a l‟Executiu espanyol, que ha estat rebutjat. 

El recurs afecta l‟article 13 del Reial decret, que reserva a l'Estat l'exercici de 
funcions executives que corresponen a la Generalitat de Catalunya, com són: 
l'anàlisi de costos i beneficis dels projectes d'instal·lacions de cogeneració 
d'alta eficiència i dels sistemes urbans de calefacció i refrigeració eficients 
situades a Catalunya; l'adopció de la decisió sobre quins projectes o sistemes 
queden eximits de presentar l‟esmentada anàlisi, sobre la base d'un balanç 
estrictament econòmic; o la realització de l'avaluació completa del potencial 
d'ús de la cogeneració a Catalunya.   

També es recorren les disposicions finals primera i quarta, que introdueixen 
un nou article, amb caràcter de bàsic, en la normativa reguladora de les 
activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, reservant 
determinats rols a la Dirección General de Política Energética y Minas 
(DGPEM) que l‟Estatut reserva a la Generalitat. Així, el Reial decret estableix 
que la DGPEM pugui denegar l‟autorització d‟una instal·lació o de la seva 
renovació, si aquesta no contempla la cogeneració d‟alta eficiència i l‟anàlisi 
de costos i beneficis, sempre que la potència tèrmica total sigui superior a 20 
megawatts (MW), competència que correspon a la Generalitat de Catalunya. 
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Altres Acords de Govern  

Aprovats 930.000 euros per a projectes per promoure polítiques de 

dones 

El Govern ha aprovat autoritzar l‟Institut Català de les Dones a realitzar 
despeses per un import de 930.000 euros amb càrrec a pressupostos 
d‟exercicis futurs amb l‟objectiu de promoure polítiques de dones per part 
d‟entitats privades i ens locals.  
 
En concret, 630.000,00 euros, es destinaran a atendre la convocatòria 2016 
de subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització 
de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. Els altres 
500.000,00 euros són per atendre la convocatòria 2016 de subvencions a ens 
locals per finançar les despeses d‟elaboració, la implementació o el 
desenvolupament de polítiques de dones. 

 

Autoritzada la modificació dels estatuts del Parc Sanitari Pere Virgili 

El Govern ha autoritzat la modificació dels estatuts de l‟empresa pública Parc 
Sanitari Pere Virgili. L‟evolució normativa i l‟experiència assolida els darrers 
anys de funcionament del Parc Sanitari Pere Virgili han palesat la necessitat 
d‟una renovació dels seus estatuts, que ha estat aprovada pel Consell 
d‟Administració de l‟empresa i pel Consell de Direcció del Servei Català de la 
Salut (CatSalut). 
 
Aquesta renovació està centrada en diferents eixos, com ara reformular el seu 
objectiu per donar més rellevància a la vessant sanitària de l‟entitat, i modificar 
òrgans de govern per simplificar la seva estructura i ampliar les funcions 
delegables en la gerència, entre d‟altres.  
 
Aprovada l’adquisició gratuïta d’accions de Societat Catalana de la 
Mobilitat (SOC) per part d’FGC 

 
El Govern ha aprovat autoritzar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) a adquirir gratuïtament accions per valor del 2% del capital de l‟entitat 
Societat Catalana per a la Mobilitat (SOC), creada per l‟agrupació d‟empreses 
concessionàries del projecte de T-Mobilitat per desplegar-lo. Això permetrà a 
FGC participar en el Consell d‟Administració de la societat, tal i com estableix 
el contracte del projecte.  
 
Concretament, l‟Acord aprovat avui autoritza l‟operador a acceptar la cessió 
gratuïta per part de SOC de 4 accions per valor de 49.955 euros. A més, 
aprova que el president d‟FGC representi l‟operador en el Consell 
d‟Administració de la societat. 
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D‟aquesta manera, el Govern avança en el desenvolupament del projecte de 
la T-Mobilitat, donant compliment a una de les clàusules del seu contracte, 
licitat per l‟Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a la implantació d‟un 
nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió del transport públic de Catalunya. 
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Nomenaments 
 
Rosa Vidal i Planella, Interventora General 

Nascuda a Figueres l‟any 1952  

 

Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona,  té el Post-grau 
d‟Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local organitzat per la 
Universitat de Barcelona i  el Post-grau d‟Estudis Fiscals i Financers de la 
Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. 
 
Al sector privat i fins l‟any 1982, va exercir la professió lliure d‟advocada a les 
ciutats de Girona i Figueres, amb l‟especialització, bàsicament,  de dret 
laboral. 
 
Ha desenvolupat quasi la totalitat de seva carrera professional a la Intervenció 
General de l‟Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
Com a funcionària del Cos Superior de l‟Administració de la Generalitat de 
Catalunya, va ser cap de la Secció Fiscal de Despeses de la Intervenció 
Delegada de diversos departaments i posteriorment va ser Adjunta a la 
Intervenció Delegada del Departament d‟Economia i Finances. 
 
Un cop es va crear el Cos d‟Interventors de la Generalitat de Catalunya al 
1992, va accedir per concurs oposició a Interventora de la Generalitat de 
Catalunya, essent el número ú de la promoció. Ha  exercit d‟interventora 
delegada en diversos departaments i organismes i ha desenvolupat diversos 
càrrecs a la Intervenció General, el de Subdirectora General de Fiscalització i 
el de Interventora Adjunta a la Intervenció General. 
 
Actualment, ha estat Cap d‟Àrea de Recursos Econòmics i Eficiència en el 
Sector Públic de la Secretaria d‟Administració i Funció Pública, i Directora de 
l‟Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental de la Secretaria 
d‟Administració i Funció Pública. Com a Directora de l‟Oficina i cap d‟equip va 
obtenir el Premi Alfons Ortuño 2014 a la millor actuació d‟innovació i bones 
pràctiques en matèria d‟organització a les administracions públiques 
catalanes. 
 
Ha estat col·laboradora com a docent a l‟Escola d‟Administració Pública i 
altres centres de formació com a experta en matèries de gestió econòmica 
pressupostària i contractació. Ha estat membre de diversos Tribunals 
d‟Oposició al Cos d‟Interventors de la Generalitat de Catalunya i al Cos 
d‟Interventors-Tresorers de l‟Administració Local. Ha col·laborat en 
publicacions en matèria de contractació administrativa.   
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Jaume Serra i Casals, director de Serveis del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies 

Nascut a Vic, l‟any 1966. 

 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, el 1992. Ha desenvolupat la 
seva carrera professional a l‟Administració de la Generalitat, on ingressà l‟any 
1993 com a tècnic superior. Des d‟aleshores ha desenvolupat funcions en 
diferents departaments, primer a la Direcció General de l‟Esport, posteriorment 
a l‟Oficina de Relacions Institucionals del Gabinet de la Consellera de 
Benestar i Família i després a la  Direcció General de Relacions amb 
l‟Administració de Justícia, del Departament de Justícia. 
 
Va exercir de subdirector general de Joventut durant cinc anys a la Direcció 
General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família i 
posteriorment va treballar al Servei de Gestió Territorial als Serveis Territorials 
a Barcelona del Departament de Benestar Social i Família. 
 
Finalment ha treballat a la Direcció General d‟Ordenació Territorial i 
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, fins al seu 
nomenament actual com a director de Serveis del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

 

 
 

 
 
 
  


