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El Govern aprova el Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya 
 

 Aquesta norma, que renova la del 2002, ha de permetre seguir 
aprofundint en les garanties de qualitat que caracteritzen els vins 
catalans, emparats en les 12 denominacions d’origen catalanes, i 
que ha estat clau per augmentar la seva quota de mercat 

 

 L’actualització de la llei també ha de servir per millorar la regulació 
vitivinícola catalana, que a partir d’ara donarà cobertura amb rang 
de llei a diferents qüestions regulades fins ara en normes de menor 
rang 

 

El Govern ha aprovat  el Projecte de llei vitivinícola de Catalunya, que ja està 
llesta per iniciar la tramitació parlamentària que l’ha de convertir, d’aquí a uns 
mesos, en llei. Aquesta norma ha de permetre seguir aprofundint en les 
garanties de qualitat que caracteritzen els vins catalans, emparats en les 12 
denominacions d’origen catalanes, i que han estat la clau per augmentar la seva 
quota de mercat.  
 
En aquest sentit, la nova llei, que actualitza la del 2002, busca principalment 
adaptar-se a l’europea i donar cobertura amb una norma amb rang de llei 
d’àmbits regulats per normes comunitàries o estatals, especialment la 
viticultura, en diferents qüestions no regulades en l’esmentada llei catalana 
actual, com ara les autoritzacions de plantació i replantació, el potencial vitícola 
i la creació del catàleg de varietats, entre d’altres. 
  
Així doncs, es pretén elaborar una llei amb un text més adaptat a la realitat 
actual d’aquest sector, amb el qual s’ha treballat, perquè reforci i acompanyi 
millor la vitivinicultura catalana de cara als reptes de futur. 
 
En el sector elaborador, simplifica i racionalitza el control oficial i continua sent 
la norma que el regula. A més, l’INCAVI prossegueix com l’organisme autònom 
administratiu del DARP dedicat al sector vitivinícola català. 
  
L’aprovació d’aquesta llei va quedar aturada la passada legislatura en la fase 
final d’aprovació, després d’haver-se debatut i consensuat, en gran part, amb el 
sector, en diverses reunions amb les organitzacions representatives i 
empresarials, a la Taula sectorial de la Vinya i el Vi, i haver tingut el vistiplau del 
Consell de Treball Econòmic i Social, i és voluntat del Govern que quedi 
finalitzada i aprovada en aquest període legislatiu.  
  
Amb l’adaptació de la nova llei a la normativa comunitària s’aconseguirà un nou 
text que contindrà els canvis generats per aquesta normativa i en conseqüència 
donarà més seguretat jurídica als productors i elaboradors de vins de 
Catalunya. 
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El Govern aprova la memòria per a la modificació de la 
Llei de simplificació administrativa 

 
 Amb la reforma de la Llei es vol impulsar la tramitació unificada, de 

manera que les empreses només hauran d’aportar les seves dades 
administratives un únic cop, amb independència de l’Administració 
amb què s’hagin de relacionar en un futur, ja sigui la Generalitat, 
l’Administració estatal o la local 
 

 Una altra de les novetats serà un espai privat de l’empresa dins el 
portal electrònic Canal Empresa, molt més dinàmic, que pugui 
servir com a panell de control de l’empresa per conèixer tota la seva 
activitat administrativa (en els tres nivells d’administració: estatal, 
autonòmic i local), les dades que l’Administració té i gestionar 
l’estat de cadascun dels seus tràmits 
 

 La reforma de la Llei també vol ampliar el seu àmbit d’actuació a 
activitats econòmiques de nova aparició per tal que tinguin un 
tractament administratiu consensuat amb els diferents ajuntaments 
que aporti seguretat jurídica a les empreses  

 
 

El Consell Executiu de Govern ha aprovat la memòria preliminar de 
l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 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, donant resposta 
a la demanda de la ciutadania en agilitat i eficiència en la tramitació d’una 
activitat econòmica a Catalunya. 
 
Segons recull la memòria, la proposta de modificació de Llei de simplificació 
administrativa —proposada pel Departament d’Empresa i Coneixement— 
suposa un pas endavant en el procés de simplificació iniciat pel Govern l’any 
2011 i que va culminar amb l’aprovació de la Llei 16/2015, de simplificació 
administrativa, i amb els 2 plans d’acció de la Finestreta Única Empresarial 
(FUE) impulsats pel Govern en els períodes 2011-2014 i 2015-2017. 
 
Un dels principals aspectes que aborda la proposta de reforma de la llei és la 
tramitació unificada com a procés administratiu que permetrà a les empreses 
haver d’aportar les seves dades administratives un únic cop. Aquestes dades 
perduraran en el temps per als tràmits futurs que hagi de fer l’empresa, amb 
independència de l’Administració amb la qual s’hagi de relacionar més endavant 
(ja sigui la Generalitat, l’Administració estatal o la local). En el cas que l’empresa 
s’hagi relacionat anteriorment amb la Generalitat, aquestes dades simplement 
hauran de ser validades per l’empresari, sense que hagin de ser novament 
introduïdes. Aquesta tramitació unificada representarà una millora important 
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tant en la reducció de les càrregues administratives sobre les empreses, com 
en l’eficiència dels recursos destinats per part de l’Administració. 
 
La proposta de modificació també regula un espai privat de l’empresa dins el 
portal electrònic Canal Empresa, molt més dinàmic i redissenyat per aquest 
usuari final, que pugui servir com a panell de control de l’empresa per conèixer 
tota la seva activitat administrativa (en els tres nivells d’administració: estatal, 
autonòmic i local), les dades que l’Administració té i gestionar l’estat de 
cadascun dels seus tràmits, i alhora poder visualitzar i gestionar totes les 
notificacions que l’Administració li ha traslladat.  
 
Així mateix, la reforma de la Llei vol ampliar el seu àmbit d’actuació a activitats 
econòmiques de nova aparició —com per exemple, els scape room, assenyala 
la memòria— per tal que tinguin un tractament administratiu consensuat amb 
les diferents administracions locals, que aporti seguretat jurídica a les empreses 
i una gestió més eficient dels recursos a les administracions.  
 
Així mateix, un altre dels objectius de la reforma de la Llei de simplificació 
administrativa és adequar-se a la normativa bàsica estatal de procediment 
administratiu (Llei 29/2015 i Llei 40/2015) i completar el règim sancionador.  
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El Govern acorda que la Generalitat es retiri de la 
demanda contra Artur Mas i altres exmembres del 
Govern pel procés participatiu del 9-N  
  
  

 El Govern espanyol, i emparant-se en l’aplicació de l’article 155, va 
obligar que la Generalitat presentés demanda contra el president 
Mas i altres exmembres del Govern pel 9-N, a instàncies del 
Ministeri d’Hisenda 

  
  
El Govern ha acordat avui desistir en la demanda contra el president Artur Mas 
i altres exmembres del Govern pel procés participatiu del 9-N que va interposar 
la Generalitat a instàncies del Ministeri d’Hisenda aprofitant l’aplicació de 
l’article 155.  
  
Des del primer moment, la Generalitat de Catalunya ha considerat que no es 
donen els requisits per exigir la responsabilitat comptable, tal com està 
configurada jurisprudencialment. En aquest sentit, el posicionament de la 
Generalitat s’ha recolzat en els pronunciaments judicials derivats del judicis 
penals pel 9-N, que varen excloure la malversació, i d’igual manera, no 
concorren els requisits de dol o negligència greu per exigir responsabilitat 
comptable.  
 
Malgrat això, el mes d’abril, aprofitant l’aplicació de l’article 155, el Ministeri 
d’Hisenda va donar instruccions a la Generalitat per tal que formulés una 
demanda davant del Tribunal de Comptes d’acord amb la liquidació 
provisional  del 25 setembre de 2017 que va determinar, com a presumptes 
responsables comptables al president Artur Mas; les conselleres Joana Ortega 
i Irene Rigau; el conseller Francesc Homs així com els alts càrrecs Lluís Bertrán; 
Josefina Valls; Jaume Domingo; Ignasi Genovés; Jordi Vilajoana, i Teresa 
Prohías. 
 
La Generalitat considera  que la quantia econòmica reclamada és notòriament 
improcedent, ja que es demana, com a partida més rellevant, la compra de 
7.000 ordinadors, per prop de 3 milions d’euros,  els quals es varen utilitzar el 
dia de la votació, però que l’endemà varen ser traslladats a les escoles que els 
necessitaven, i que porten 4 anys disposant d’aquests ordinadors. Sota la 
modalitat de contractes de serveis, el Departament d’Ensenyament, mitjançant 
el CTTI, dota prop de 100.000 llocs de treball als centres docents (i gestiona 
prop de 400.000 equips informàtics als centres públics docents de 
Catalunya).   En aquest sentit, aquests 7.000 ordinadors no poden ser 
reclamats com a responsabilitat comptable.  
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D’altra banda, el Gabinet Jurídic fa notar que la pràctica totalitat de la despesa 
va ser anterior al 4 de novembre, moment en què el Tribunal Constitucional va 
admetre el recurs del Govern de l’Estat contra el procés participatiu, raó per la 
qual no es pot exigir responsabilitat comptable. 
 
Així doncs,  d’acord amb les argumentacions presentades per les defenses, i tal 
com reiteradament ha mantingut la Generalitat en aquest procediment, el 
Gabinet Jurídic conclou que no existeixen elements necessaris per exigir 
responsabilitats comptables i per tant no és procedent continuar amb un 
procediment processal que no s’ajusta a la jurisprudència en matèria de 
responsabilitat comptable 
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El Consell Executiu designa els representants de les 
comissions bilaterals i mixtes entre el Govern de la 
Generalitat i el Govern espanyol 
 
El Consell Executiu ha designat la presidència de la representació de la 
Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; a la Comissió 
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat; a la Comissió Bilateral 
d’Infraestructures i a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, així 
com també els representants de la Generalitat de Catalunya en aquestes 
comissions.  
 
La reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència atribueix a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb 
el Parlament exercir les funcions de secretaria de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-
Generalitat i de la Comissió Bilateral d’Infraestructures.  
 
Amb aquestes designacions el Govern posa en marxa els mecanismes que són 
de la seva responsabilitat pel que fa a les relacions institucionals entre el Govern 
de la Generalitat i el Govern espanyol. 
 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
 
Aquesta Comissió és el marc general i permanent de relació entre el Govern de 
la Generalitat i el Govern de l’Estat als efectes de la participació i la col·laboració 
de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin 
l’autonomia de Catalunya, com també de l’intercanvi d’informació i l’establiment, 
quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques 
públiques i els assumptes d’interès comú. 
 
La Comissió Bilateral Generalitat-Estat és presidida pel conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, i estarà 
integrada pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere 
Aragonès; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; la secretària general 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat, i el 
delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell. 
 
Es designarà un representant més de la Generalitat de Catalunya a la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat pel conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, en funció dels temes a tractar. Les funcions de 
secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat són exercides pel director general de Relacions  
Institucionals i amb el Parlament, Aleix Villatoro. 
 
Abans de cada reunió del Ple de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, el 
Govern s’adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun d’ells, si ho 
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consideren convenient, designin la persona que els representarà en les 
reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat. 
 
 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat   
 
La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat  és l’òrgan 
bilateral de relació entre ambdues administracions en l’àmbit del finançament 
autonòmic. Li corresponen la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment 
del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions 
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.  
 
Aquesta Comissió és presidida pel vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i els representants que en formaran part 
són la secretària general de la Presidència, Meritxell Masó; el secretari general 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la secretària 
general d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; 
el secretari general de Finances Públiques i la secretària d’Hisenda, Marta 
Espasa. 
 
Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a 
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides 
pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Aleix 
Villatoro. 
 
 

Comissió Bilateral d’Infraestructures 

La disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix 
que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de 
Compensació Interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del 
producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de 
l'Estat per un període de set anys. El mateix apartat afegeix que aquestes 
inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la 
construcció d'autovies alternatives. 
 
En un segon apartat de la disposició addicional tercera estableix que, per tal de 
complir la finalitat esmentada en l'apartat anterior, s'ha de constituir una 
Comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.  
 
Aquesta Comissió és presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, i els representants designats són el secretari general de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la secretària 
general d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat;  
el secretari general de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó; el president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, i el president de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, David Saldoni. 
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Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a 
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides 
pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Aleix 
Villatoro. 

 

Comissió Mixta de Transferències Estat – Generalitat 
 
Aquesta Comissió Mixta té l’objectiu de fer efectius els traspassos dels serveis 
inherents a les competències que corresponen a la Generalitat.  
 
La presidència l’exerceix la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i els 
representants de la Generalitat de Catalunya són el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el viceconseller de la 
Presidència per al Desplegament de l'Autogovern, Pau Villòria; la secretària 
general de la Presidència, Meritxell Masó; el secretari general de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la secretària 
general d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; 
el director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Aleix 
Villatoro; i el delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell. 
 
Es designaran tres representants més de la Generalitat de Catalunya a la 
Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat pel conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, en funció 
dels temes a tractar. 
 
Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a 
la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat són exercides per un 
funcionari de l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-
Generalitat, designat per la Comissió.  
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El Govern reserva 15 milions d'euros a contractes amb 
centres especials de treball i empreses d'inserció social 
  

 Aquest import es distribueix entre tots els departaments de la 
Generalitat i representa un increment del 30,4% respecte al 2017  
 

 El 2017 la Generalitat va destinar 21 milions a contractar empreses 
d’integració de persones amb discapacitats i d’inserció de 
col·lectius desafavorits, gairebé el doble del que fixava l’acord de 
Govern  
  

El Govern ha aprovat avui reservar 15 milions d’euros del pressupost a 
formalitzar contractes públics amb Centres Especials de Treball d’Iniciativa 
Social (CETIS) i empreses d’inserció de col·lectius desafavorits. Aquest import, 
que representa un increment del 30,4% respecte a l’any anterior, és la suma 
total de les quantitats que els departaments de l’Administració de la Generalitat, 
els organismes autònoms i les empreses públiques han de reservar aquest 
2018 per adjudicar contractes a pimes que fomentin objectius socials. 
  
La iniciativa té com a finalitat facilitar l’accés d’aquests centres i empreses a la 
contractació pública i s’emmarca en la voluntat del Govern de donar un suport 
institucional indirecte a la important tasca social que duen a terme.  
  
D’acord amb les dades de balanç de compliment del 2017, la Generalitat va 
destinar l’any passat 20,9 milions d’euros a aquest tipus de contractes, gairebé 
el doble de l’objectiu que establia l’acord de Govern, que fixava en 11,5 milions 
d’euros la quantia reservada per a contractes amb CETIS i empreses d’inserció. 
  
El Govern de la Generalitat de Catalunya va ser pioner en l’establiment de la 
referida reserva social de contractació, mitjançant la Llei 31/2002. La Directiva 
2014/24/UE, de contractació pública, del Parlament i del Consell de la Unió 
Europea va unificar, el 26 de febrer de 2014, els dos tipus de reserva i va ampliar 
les possibilitats de realitzar aquestes reserves per a tot tipus de procediment i 
d’objecte contractual.  
  
D’acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l‘Administració 
de la Generalitat de Catalunya, el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda exerceix les atribucions pròpies de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya en l’establiment de criteris, direcció i control de la 
contractació pública. 
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El Govern aprova el Decret sobre els règims 
d’intervenció ambiental dels establiments 
potencialment contaminants de l’atmosfera 

 

 La nova regulació simplifica el règim d’intervenció administrativa 
de prevenció i control per a aquestes activitats, concreta la 
freqüència dels mesuraments en els focus emissors i regula el 
funcionament de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya 
(XEAC) 

El Govern ha aprovat el Decret sobre els règims d’intervenció ambiental 
atmosfèrica dels establiments potencialment contaminants de l’atmosfera. La 
norma adapta a la realitat de Catalunya les obligacions que en matèria de 
contaminació atmosfèrica estableixen la Llei estatal de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera, i el Reial decret 100/2011, que actualitza el catàleg 
d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera.  

Aquesta normativa estableix obligacions sobre prevenció i control per a les 
activitats considerades potencialment contaminadores de l’atmosfera, que són 
les classificades en l’annex IV de la Llei estatal que estableix del Catàleg 
d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA). La majoria 
d’aquestes activitats també estan afectades per la Llei de prevenció i control 
integrat de la contaminació, de manera que el Decret que s’aprova ara aclareix 
les obligacions que han de complir. 

Simplificació dels tràmits 

Així, la nova norma estableix un règim d’intervenció administrativa per a 
aquestes activitats, de manera que no hi hagi duplicitats en cap tramitació. 
També procura que el procediment sigui el més senzill possible, sense generar 
càrregues innecessàries.  

En aquest sentit, les activitats que han d’obtenir l’autorització d’emissions 
establerta en la normativa estatal són només les dels grups A o B del CAPCA 
–les potencialment més contaminants– que no tinguin una autorització o 
llicència ambiental. Aquest és el cas, per exemple, d’algunes activitats mineres 
o les estacions depuradores urbanes. També algunes activitats que segons la 
Llei de prevenció i control estan en règim de comunicació però que per la 
normativa estatal han de disposar d’una autorització d’emissions (la xifra 
estimada és d’un miler) com és el cas d’algunes de la indústria alimentària. 
També s’aclareix el règim de competències entre els municipis i la Generalitat 
pel que fa a prevenció i control de les emissions a l’atmosfera.  
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Freqüència de mesuraments 

Així, el Decret estableix la freqüència de control que han de seguir els focus 
emissors en funció del seu impacte sobre el medi i preveu quines activitats 
queden exemptes de mesuraments periòdics. El Decret també actualitza, 
desenvolupa i reuneix en una única norma els requisits que han de complir les 
activitats pel que fa al registre i control de les emissions a l’atmosfera que 
generen.  

D’altra banda, es regula el funcionament de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques 
de Catalunya (XEAC), que és l’eina del Departament que permet recollir les 
dades de les emissions dels principals focus emissors a Catalunya en temps 
real. Aquest sistema de control, que està implantat des de l’any 1992, és una 
eina pionera que fins ara no estava regulada.  
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El Govern aprova l’ampliació del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu  

 

 S’afegeixen prop de 9.500 hectàrees noves dels nuclis de Farrera, 
Rialp, Alt Àneu, Llavorsí, Soriguera i les Valls de Valira, que 
inclouen sectors d’alt interès natural, de fons de vall i mitja 
muntanya, que havien quedat exclosos amb la creació del Parc, 
l’any 2003  
 

 Es tanca un llarg procés que va començar el 2012, a petició de 
diversos municipis del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, amb l’objectiu 
d’aportar coherència a l’espai protegit, augmentar la zona protegida 
i millorar-ne la gestió 
 

El Govern ha aprovat l’ampliació de prop de 9.500 hectàrees dels límits del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, amb l’objectiu d’incloure sectors d’alt interès natural i 
paisatgístic, de fons de vall i mitja muntanya, que havien quedat exclosos amb 
la creació del Parc, l’any 2003. 
 

Es tanca, així, un llarg procés que 
es va iniciar el 2012, a petició de 
diversos ajuntaments del Pallars 
Sobirà i l’Alt Urgell, per tal de 
millorar la gestió del Parc, i 
aprofitar l’actiu econòmic que 
suposa, a més de contribuir a la 
preservació del patrimoni natural, 
geològic i cultural d’aquest àmbit. 
A més, l’ampliació serveix per 
ordenar i dotar de coherència la 
protecció d’aquesta àrea, en tant 
que incorpora sectors ja inclosos 
en altres figures de protecció, com 
ara el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) i Natura 2000.  
 
 
Ampliació a 7 nuclis 
 
L’ampliació que ara s’aprova suma 
prop de 9.500 hectàrees 
distribuïdes en 7 nuclis diferents. 
Per volum de superfície, el nucli 
que més n’aporta és Farrera, amb 

2.585,91 ha, seguit de Rialp, amb 2.093,6 ha; les Valls de Valira, amb 2.044,85 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/el_pla_despais_dinteres_natural_de_catalunya/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/el_pla_despais_dinteres_natural_de_catalunya/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarxa_natura_2000
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ha; Alt Àneu, amb 1.460,26 ha; Llavorsí, amb 847,37 ha; Soriguera, amb 261,77 
ha, i Alins, amb 173,15 ha, on només s’han millorat les delimitacions de diversos 
enclavaments.  
 
D’aquesta manera, el Parc passarà de les 69.850,30 ha del 2003 a les 
79.317,21 ha actuals. 
 

 

Municipi 
Superfície 

de Parc 
declarat el 
2003 (ha) 

Superfície 
d’ampliació 

(ha) 

Superfície 
de Parc 

resultant 
(ha) Alins 17.2

83,3
0 

173
,15 

17.45
6,45 Alt Àneu 10.5

56,8
0 

1.460
,26 

12.01
7,06 Esterri d’Àneu 15,8

0 
0 15,80 

Esterri de 
Cardós 

1.29
9,80 

0 1.299
,80 Farrera 2.97

6,30 
2.585

,91 
5.562

,21 La Guingueta 
d'Àneu 

3.55
8,80 

0 3.558
,80 Lladorre 11.7

65,8
0 

0 11.76
5,80 Llavorsí 4.38

4,60 
847
,37 

5.231
,97 Montferrer i 

Castellbó 
3.09
5,40 

0 3.095
,40 Rialp 420,

90 
2.093

,6 
2.514

,50 Soriguera 5.38
9,60 

261
,77 

5.651
,37 Sort 956,

70 
0 956,7

0 Tírvia 53,4
0 

0 53,40 

Vall de Cardós 2.87
8,70 

0 2.878
,70 Valls de Valira 

Valira 
5.21
4,40 

2.044
,85 

7.259
,25 TOTAL 69.8

50,3
0 

9.466
,91 

79.31
7,21  

Més de 200 hàbitats diferents 
 
Situat a cavall de les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu acull prop de 200 hàbitats diferents així com 25 espècies de flora 
amenaçades o rares, i 284 espècies de vertebrats. És l’únic indret a Catalunya 
on creix la savina turífera (Juniperus thurifera), així com poblacions  d’espècies  
amenaçades  o  rares  com  l’os  bru,  l’almesquera, el trencalòs, el gall  fer, la 
perdiu  blanca, el mussol pirinenc, el pardal d’ala blanca, el pela-roques, la 
sargantana pallaresa o el tritó pirinenc entre d’altres.  
 
El Parc, que commemora aquest 1 d’agost els seus 15 anys de creació, conté, 
a més, set espais d’interès geològic inclosos en l’Inventari d’Espais d’Interès 
Geològic de Catalunya, així com un extens patrimoni arquitectònic en forma de 
jaciments vinculats a l’activitat ramadera des del Neolític, d’ermites, bordes, 
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cabanes, orris, pletes, moles, serradores hidràuliques, i forns de calç, entre 
altres.  
 
Recull tradicions i festes d’interès cultural, artístic i turístic, declarades patrimoni 
immaterial UNESCO com les Falles del Pirineu, aplecs, i fires ramaderes. 
 
Motor d’activitat econòmica 
 
A més d’afavorir la protecció i conservació d’hàbitats i espècies, la declaració 
del parc natural l’any 2003 ha suposat també un important factor de 
desenvolupament econòmic sostenible de les comarques del Pallars Sobirà i 
l’Alt Urgell. El 2017 el Parc va rebre prop de 314.000 visitants, que van generar 
un impacte econòmic directe de prop de 14 milions d’euros.  
 
L’ampliació que ara s’aprova, i la recuperació actual de la capacitat 
pressupostària de l’òrgan gestor, contribuirà a mantenir aquest espai com un 
referent a Catalunya en desenvolupament sostenible i conservació del patrimoni 
natural, en els propers anys. 
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El Govern aprova el protocol per a la creació del Parc 
Pirinenc de les Tres Nacions  

 

 Dona llum verda a la signatura per a la col·laboració del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu amb el Parc Natural Regional de Pyrénées 
Ariégeoises, el de la Vall de Sorteny i de les Valls del Comapedrosa, 
que formen una de les àrees protegides transfrontereres més 
extenses d’Europa 
 

 L’objectiu és crear una marca comuna de promoció turística, 
dinamització i intercanvis en matèria de patrimoni natural i 
sostenibilitat  
 

 

El Govern ha aprovat 
avui la subscripció del 
protocol de 
col·laboració amb els 
parcs naturals de 
França i Andorra que 
fan frontera amb el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, 
que permetrà la creació 
d’una marca d’identitat 
comuna per a la 
promoció turística 
conjunta, la 
dinamització i els 
intercanvis en matèria 
de sostenibilitat i 
patrimoni natural. 
 
En concret, ha 
autoritzat el conseller 
de Territori i 
Sostenibilitat, Damià 
Calvet, a signar l’acord 
corresponent amb el 

Parc Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises (França), el Parc Natural de la 
Vall de Sorteny (Andorra) i el Parc Natural comunal de les Valls del 
Comapedrosa (Andorra), per crear el Parc Pirinenc de les Tres Nacions.  La 
signatura es materialitzarà properament. 
 
Aquesta marca servirà per facilitar la promoció turística conjunta, per posicionar 
aquesta àrea geogràfica transfronterera en el mapa del turisme de natura a 

Parc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt PirineuParc Natural de l'Alt Pirineu

Parc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del ComapedrosaParc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa

Parc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de SortenyParc Natural de la Vall de Sorteny

Parc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées AriegeoisesParc Natural Regional dels Pyrénées Ariegeoises

CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA

FRANÇAFRANÇAFRANÇAFRANÇAFRANÇAFRANÇAFRANÇAFRANÇAFRANÇA

ANDORRAANDORRAANDORRAANDORRAANDORRAANDORRAANDORRAANDORRAANDORRA

Parcs Naturals Andorrans

Parc Natural Regional Pyrénees Ariegeoises

Parc Natural de l'Alt Pirineu

Àmbit territorial d'aplicació del manifest interlacional del "Parc Pirinenc de les Tres Nacions"
Escala 1:700.000

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
http://www.sorteny.ad/
http://www.sorteny.ad/
https://www.comapedrosa.ad/ca/
https://www.comapedrosa.ad/ca/
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Europa. Es tracta d’una de les àrees protegides transfrontereres més grans del 
continent europeu, que suma més de 428.700 hectàrees i 158 municipis. Així, 
malgrat les fronteres administratives i polítiques, els quatre espais naturals 
formen part d’una mateixa unitat geogràfica. 
 
L’acord representa l’oportunitat i el mitjà per desenvolupar i potenciar els 
intercanvis i col·laboracions entre les comunitats de les valls de banda i banda 
de la frontera, per implementar accions al voltant del patrimoni natural i cultural, 
tant el material com l’immaterial: el paisatge, els itineraris transfrontereres, les 
iniciatives per al desenvolupament sostenible, la valorització dels recursos i el 
desenvolupament de l’economia local, la mobilitat, el turisme sostenible i 
l’ecoturisme, la promoció d’energies renovables i l’adaptació al canvi climàtic. 
 
Els quatre espais naturals mobilitzaran els seus recursos, inclosos els recursos 
humans propis i els seus socis i col·laboradors, per fer realitat el Parc Pirinenc 
de les Tres Nacions, consolidar un pla d’acció i treballar conjuntament a la 
recerca de finançament, mitjançant el fons Interreg POCTEFA (Programa de 
Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra) o d’altres.  
 
Col·laboració transfronterera que ve de lluny 
 
Des de fa anys, els quatre parcs ja col·laboren mitjançant la realització 
d’activitats i iniciatives diverses. En aquest sentit, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
el Parc Nacional Regional de Pyrénées Ariégeoises i el Parc Natural de la Vall 
de Sorteny participen conjuntament en el projecte Interreg POCTEFA GREEN, 
amb accions conjuntes com les de valorització dels productes agroramaders, 
les de millora de la biodiversitat d’hàbitats de pastura, o el concurs de prats de 
florits.  
 
Així mateix, el 2011 es va crear l’itinerari interpretatiu transfronterer la 
Molinassa-Comapedrosa, actuació conjunta del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el 
Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. També en són un 
exemple les accions conjuntes entre l’Alt Pirineu i França de promoció de 
productes locals en fires d’una banda i altra.  
 
També les trobades que, basades en els mercats d’intercanvi que 
s’organitzaven des de l’edat mitjana, tenen lloc anualment al port de Boet, a 
cavall entre el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural dels Pirineus 
Ariejans. A més, existeixen convenis vigents de col·laboració tècnica, 
patrimonial i científica entre alguns d’aquests espais, com ara el del Parc 
Natural de la Vall de Sorteny i el Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa. 

 

 

https://www.green-biodiv.eu/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/23-05-2017_El-Parc-Natural-de-lAlt-Pirineu-celebra-el-dia-Europeu-dels-Parcs-amb-un-curs-de-cuina-una-sortida-i-una-fira
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El Govern aprova un ajut de 400.000 euros per a la 38a 
edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega 

 FiraTàrrega és el mercat estratègic de les arts de carrer a Catalunya, 
un dels punts de trobada més important del sud d’Europa i la fira de 
l'Estat espanyol amb més entitats internacionals acreditades 

 
El Govern ha autoritzat avui que el Departament de Cultura, concedeixi, a través 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), un ajut de 400.000 euros 
per finançar les despeses d’organització de la 38ª edició de la Fira de Teatre al 
Carrer de Tàrrega, que aquest any se celebrarà del 6 al 9 de setembre.  
  
FiraTàrrega és el mercat de les arts de carrer més important del sud d’Europa i 
la fira de l’Estat espanyol amb més entitats internacionals acreditades. A més, 
és capdavantera en l’organització de fires d’arts escèniques a l’Estat espanyol 
i és un referent en el camp de les arts escèniques, especialment en arts de 
carrer, visuals i formats insòlits. 
 
El Departament de Cultura ha dut a terme durant els darrers quatre anys una 
intensa tasca d’harmonització i coordinació dels principals mercats de les arts 
escèniques i de la música a Catalunya, conscient del seu paper estratègic com 
a espais de trobada i d’intercanvi, com a plataformes idònies per presentar 
noves propostes i fomentar els contactes professionals. Aquests mercats són 
fonamentals per a la dinamització de les diferents disciplines artístiques, ja que 
afavoreixen la contractació i impulsen la creació de públics. 
  
FiraTàrrega ofereix una selecció d’espectacles per tal de seduir el públic i 
estimular la compra i venda professionals. La seva programació suposa per a 
les companyies que hi són presents l’oportunitat de presentar les seves 
produccions davant d’una nombrosíssima presència de programadors 
nacionals i internacionals, ja que la fira és un gran aparador d’espectacles, on 
es combinen les diferents disciplines escèniques (teatre, dansa, circ, etc.), tant 
de teatre de carrer com de sala. Més de 1.000 professionals s’acrediten en cada 
edició, dels quals un 15% són internacionals. L’espai de trobada professional, 
la Llotja, acull més de 500 entitats inscrites i uns 70 estands. FiraTàrrega també 
inclou múltiples activitats paral·leles amb una gran participació i un fort impacte 
en els mitjans especialitzats. 
 
El suport del Departament de Cultura a aquest mercat estratègic va de la mà de 
la col·laboració amb l’Ajuntament de Tàrrega, així com de la complicitat amb el 
sector professional. Aquesta col·laboració és indispensable per optimitzar al 
màxim els recursos disponibles i augmentar l’efectivitat dels mercats. 
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El Govern atorga una subvenció de 360.000 euros per a 
la 30a edició del Mercat de Música Viva de Vic 

 És el mercat estratègic de la música a Catalunya on es reuneixen 
tots els sectors de la indústria musical 

 
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, a través de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals (ICEC), atorga una subvenció per un import de 
360.000 euros a l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic per a la 
realització de l’edició d’enguany del Mercat de Música Viva de Vic. 
  
El Mercat de Música Viva de Vic, que aquest any celebra la seva 30ª edició i 
tindrà lloc a la capital d’Osona del 12 al 16  de setembre, és el punt de trobada 
professional en què es reuneixen tots els sectors de la indústria musical a 
Catalunya. Creat l’any 1989, acull agents de tots els àmbits de la música, 
vinguts d’arreu del món per conèixer noves propostes, assistir a fòrums, 
intercanviar coneixement i comprar i vendre música. 
 
El Departament de Cultura ha dut a terme durant els darrers quatre anys una 
intensa tasca d’harmonització i coordinació dels principals mercats de les arts 
escèniques i de la música a Catalunya, conscient del seu paper estratègic com 
a espais de trobada i d’intercanvi, com a plataformes idònies per presentar 
noves propostes i fomentar els contactes professionals. Aquests mercats són 
fonamentals per a la dinamització de les diferents disciplines artístiques, ja que 
afavoreixen la contractació i impulsen la creació de públics. 
  
En les darreres edicions, el Mercat de Música Viva de Vic s’ha consolidat com 
a hub de la indústria musical catalana amb un increment  d’assistència 
professional. En la passada edició hi van participar 584 professionals, sense 
comptar periodistes ni artistes, procedents de 392 entitats diferents. A més, es 
calcula que supera els 3,6 milions d’euros d’impacte econòmic, segons un 
estudi elaborat sobre l’edició del 2016 per la Universitat Oberta de Catalunya. 

El suport del Departament de Cultura a aquest mercat estratègic va de la mà de 
la col·laboració amb l’Ajuntament de Vic, així com de la complicitat amb el sector 
professional. Aquesta col·laboració és indispensable per optimitzar al màxim els 
recursos disponibles i augmentar l’efectivitat dels mercats. 
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NOMENAMENTS 
 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
TRANSPARÈNCIA 
 

 Marie Kapretz, delegada del Govern de la Generalitat a Alemanya 

 Luca Bellizzi Cerri,  delegat del Govern de la Generalitat a Itàlia 
 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 

 Mar Camacho i Martí, directora general d'Educació Infantil i Primària 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 Mercè Conesa, presidenta de l’Autoritat Portuària de Barcelona 
 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

 Francesc Xavier Grau i Vidal, secretari d’Universitats i Recerca 
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CURRÍCULUMS 
 

Marie Kapretz, delegada del Govern de la Generalitat a Alemanya 
 
Nascuda a Berlín (Alemanya) l’any 1975. 
 
Graduada a l’Escola Massana de Barcelona en Arts Aplicades i Oficis Artístics 
amb especialitat de Disseny Gràfic.  
 
Després de finalitzar els estudis es va instal·lar al Berguedà on va treballar com 
a empresària autònoma al sector de la comunicació. Va començar a involucrar-
se en política municipal i comarcal, sobretot en temes relacionats en drets civils, 
justícia social, protecció del medi ambient, art i cultura com a motors 
integradors, l’emprenedoria social i la memòria històrica. 
 
Va ser cap de l’oposició de l’Ajuntament de Cercs pel grup municipal CLAM-
AM/ ERC entre 2011 i 2015 i consellera comarcal entre 2013 i 2015.  
 
Va ser delegada del Govern a Alemanya entre febrer del 2016 fins a l’aplicació 
de l’article 155 i el tancament de les delegacions a l’exterior.  
 
Ha participat com a ponent en diverses conferències i col·labora habitualment 
en programes de mitjans de comunicació alemanys (ARD, ZDF, DW, DLF, 
Phoenix, Tagesspiegel, die Welt, entre altres) que debaten sobre l’actualitat 
política catalana. 
 
Segueix fent formació continuada i té certificats MOOC en “Geopolítica y 
Gobernanza Global” de l’ESADE i en “Moral Foundations of Politics” de Yale 
University. 
 
Parla català, castellà, alemany, anglès i grec. 
 

Luca Bellizzi Cerri, delegat del Govern de la Generalitat a Itàlia 
 
Nascut a Milà (Itàlia) l’any 1973. 
 
Dottore Magistrale en Ciències Polítiques per la Università degli Studi di Milano 
amb especialitat en Política Internacional. 
 
Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, Malta i San Marino 
des del febrer de 2015. 
 
Ha estat membre de la Junta Directiva del Consell Català del Moviment Europeu 
i membre del Financial Advisory Committee del Partit de l’Aliança dels Liberals 
i Demòcrates per Europa (ALDE Party). Coordinador del projecte Goberna 
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Ciutat i col·laborador en l’organització del Congrés "Agora of Cities - Strategic 
challenges for the future of local governance". 
 
Prèviament havia treballat en el sector privat, a Itàlia i a Catalunya, en la gestió 
d’empresa, comunicació, relacions públiques i public affairs. 
 
Autor i coordinador de diverses publicacions junt amb altres autors. Entre 
d’altres, La Catalogna presentata agli italiani i How to communicate Europe. 
  
Parla català, castellà, anglès i italià. 
 

 

Mar Camacho i Martí, directora general d'Educació Infantil i Primària 

Nascuda a Tarragona l’any 1970. 
 
Llicenciada en Filologia Anglesa i Alemanya per la Universitat Rovira i Virgili 
(1993). Doctora el 2006 per la mateixa universitat. Experta en Tecnologia 
Educativa.  
 
Va treballar fent classes d’anglès i alemany a l’ educació secundària entre els 
anys 1994 i 2004. El curs 2004-2005 es va incorporar com assessora tècnica 
docent a la Sub-direcció General de Formació del Professorat i Innovació 
Educativa des d’on va implementar un programa de formació de Llengües i TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) arreu del territori. Aquest 
programa va donar lloc a la seva tesi doctoral: Teacher training in ICT-based 
settings: Design and implementation of an on-line instructional model for English 
language teachers.  Al llarg d’aquests anys (2005-09) va impartir formació i va 
elaborar materials docents sempre al voltant de l´ús educatiu de les TIC. 
 
Des de 2006 és professora del Departament de Pedagogia de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV. Actualment imparteix classes i 
cursos en diferents programes de màster, doctorat i postgrau relacionats amb 
la tecnologia educativa. 
 
És autora de diverses publicacions sobre les TIC en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’ús en educació del Mobile Learning i les 
tecnologies emergents com a eines que ens ajuden a transformar, enriquir i 
ampliar l’experiència de l’aprendre. El 2013 va realitzar una estada com Visiting 
Scholar a la UNESCO de París, contribuint en el desenvolupament i 
implementació del Mobile Learning en institucions educatives d’ arreu del món, 
en especial en iniciatives relacionades amb la formació del professorat. El 2011 
va editar la primera publicació en llengua castellana sobre Mobile Learning 
(Mobile Learning en España, Portugal y América Latina) Des de llavors ha 
impulsat nombroses iniciatives vinculades a l’ ús de les tecnologies mòbils i l’ 
adquisició de competències en el marc de projectes de col·laboració entre 
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centres d’ educació primària i secundària i la universitat. Ha dirigit tres tesis 
doctorals i ha estat la investigadora principal d’ un projecte d’ implementació de 
tauletes a l' educació impulsat des de l’ INTEF (Ministeri d’ Educació, Madrid) 
entre els anys 2016 i 2018.  
 
Al llarg de la seva carrera ha impartit conferències, i seminaris tant d’àmbit 
nacional com internacional. Autora de més de 55 publicacions acadèmiques i 
de divulgació científica, destaca un capítol de llibre sobre Innovació i cultura de 
canvi per a l’Anuari del Sistema Educatiu de la Fundació Bofill (curs 2015) i dos 
capítols de llibre recentment publicats per l’ITU (International 
Telecommunication Union, de Nacions Unides) al voltant del Mobile Learning i 
l’adquisició de competències en el marc del s. XXI. (2017 i 2018). 

 
Mercè Conesa i Pagès, presidenta de l’Autoritat Portuària de Barcelona 
 

Nascuda a Terrassa l’any 1968. 

És llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992); màster 
en Dret i Gestió Pública per la Universitat Pompeu Fabra 1994¸ postgraduada 
en Lideratge i innovació de polítiques públiques per ESADE 1999 i Programa 
de Liderazgo i gestión Pública IESE 2009-2010. 
 
Des de juliol de 2015 és la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa 
de Sant Cugat del Vallès des del desembre del 2010. 
 
Ha ocupat els càrrecs de vicepresidenta 2a de la Diputació de Barcelona, Àrea 
d’Atenció a les Persones (2011-2015); tinenta d’alcalde d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2003-2010); tinenta d’alcalde d’Igualtat 
i Polítiques Socials a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (1999-2003); 
consellera del Consell Comarcal del Vallès Occidental (1999-2003). 
 
En l’àmbit acadèmic ha exercit com a professora de Dret Administratiu a la 
Universitat Autònoma de Barcelona  (1994-1999).  
 
Va ser tècnica superior de la Direcció General d’Administració Local, Generalitat 
de Catalunya (1996-1999) i també cap del servei jurídic de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (1994-1996) i lletrada del servei jurídic de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (1992-1994). 

 
Francesc Xavier Grau Vidal, nou secretari d’Universitats i Recerca 
 
Nascut a Lleida l’any 1958. 
 
És doctor per la Universitat de Barcelona (1986) i catedràtic de Mecànica de 
Fluids de la Universitat Rovira i Virgili. 
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Fins ara, dirigia la Càtedra URV "Universitat i Regió del Coneixement", creada 
per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona per fomentar el 
desenvolupament del sud de Catalunya com a regió del coneixement. Així 
mateix era vicepresident 1r de la Xarxa Vives d'Universitats i vicepresident 
adjunt de la Xarxa Vives, a més d’exercir la presidència de la Fundació Estela 
per a la Discapacitat. 
 
Ha treballat com a investigador a l'Institut de Mecànica de Fluids de Tolosa, al 
Centre per a la Investigació de la Turbulència de NASA a Ames i al Departament 
d'Enginyeria Mecànica de la Universitat de Stanford. La seva investigació s’ha 
centrat en la física, la modelització matemàtica i el control de la transferència 
de calor, la matèria i la quantitat de moviment en equipaments i fluxos industrials 
i també en el medi ambient. A més de ser actiu en la recerca bàsica del seu 
àmbit (és autor de més de 100 articles i comunicacions científiques i ha dirigit 
12 tesis doctorals), té una experiència de més de 30 anys en recerca aplicada i 
projectes amb la indústria.  
 
També ha participat activament en l’establiment de programes de formació 
sobre temes científics, adreçats al públic en general i particularment als nens i 
als joves. Ha estat implicat en les relacions entre universitat i societat i entre 
indústria i societat, com a coordinador del Panell Públic Assessor de Dow a 
Tarragona. 
 
Va ser rector de la Universitat Rovira i Virgili entre 2006 i 2014, període en el 
qual va liderar el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud. Ha estat 
vocal de la Comissió Permanent i vicepresident primer de la Conferència de 
Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), president de l'Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i president de la Comissió de 
Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
 
Entre 2014 i 2016 ha estat director acadèmic de la Global University Network 
for Innovation (GUNi), una xarxa creada per acord entre la UNESCO, la 
Universitat de les Nacions Unides i l'Associació Catalana d'Universitats 
Públiques per enfortir el paper de l'educació superior a la societat. 
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Altres Acords de Govern 
 
Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a 

l’Ajuntament de Bellvei 

 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Bellvei la concessió definitiva 
per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per 
un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric 
corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III 
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.  
 
El 20 de juliol de 2001, l’Ajuntament de Bellvei va sol·licitar la concessió per a 
la instal·lació i funcionament d’una emissora de freqüència modulada, a 
l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de 
concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de 
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. El Govern 
de la Generalitat li va atorgar l’adjudicació provisional el juliol de 2002. 
 
L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de 
provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar 
aquestes concessions, i que les instal·lacions de l'emissora esmentada s'adiuen 
al projecte aprovat al seu dia, a les especificacions tècniques d'aplicació, han 
superat la inspecció preceptiva i han obtingut de l’administració competent 
l’autorització de la posada en servei. 

 
Aprovat el conveni interadministratiu  de cooperació transfronterera entre 
les entitats membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus 

 
El Govern ha aprovat la subscripció del Conveni interadministratiu de 
cooperació transfronterera entre les entitats membres de la Comunitat de 
Treball dels Pirineus (CTP)  així com la consegüent modificació dels estatuts 
del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus.  
 
La Comunitat de Treball dels Pirineus és una associació de cooperació 
transfronterera creada l’any 1983 per les regions franceses de Llenguadoc-
Rosselló, Migdia-Pirineus i Aquitània; les comunitats autònomes d’Euskadi, 
Aragó, Navarra i Catalunya, i l’estat d’Andorra amb l’objectiu de promoure i 
desenvolupar la cooperació transfronterera.  L’any 2005 es crea el Consorci de 
la Comunitat de Treball dels Pirineus, un organisme públic integrat per les 
entitats membres de la CTP que esdevé l’autoritat de gestió d’un programa 
europeu amb fons FEDER. 
 
El canvi en el mapa de les demarcacions administratives de França, en vigor 
des del 2016, suprimeix les regions d’Aquitània, Llenguadoc-Rosselló i Migdia–
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Pirineus i en crea dues de noves, Nova Aquitània i Occitània. Aquesta alteració 
fa necessària la modificació de l’acord i els estatuts vigents ja que el consorci 
passa de 8 a 7 membres.  
 
D’altra banda, els nous estatuts també s’adapten a la normativa estatal i 
europea vigent.   
 


