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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei integral de memòria 
democràtica 

 

 El nou marc legal facultarà el Departament de Justícia per retirar 
simbologia franquista de l’espai públic 

 

 La Generalitat podrà anul·lar condecoracions i suprimir els 
noms dels espais dedicats a militars colpistes i dirigents de la 
Dictadura 

 

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
llei integral de memòria democràtica, que aglutinarà i substituirà totes les 
normes d’aquest àmbit i que suposarà un nou pas endavant en aquesta 
matèria. Aquesta nova llei facultarà la Generalitat per retirar la simbologia 
franquista dels carrers i places de Catalunya, anul·lar condecoracions i 
suprimir el noms dels carrers en homenatge a personatges vinculats amb 
les dictadures i els crims de lesa humanitat, com ara dirigents o militars 
colpistes.  
 
Comissió de la Veritat 
Amb la voluntat de reconstruir els fets succeïts durant la Guerra Civil i de 
reparar els danys que aquesta va provocar, la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte que s’aprova avui preveu la creació de la Comissió de la 
Veritat: l’òrgan estudiarà, aclarirà i quantificarà els crims de lesa humanitat, 
n’informarà les víctimes i les assistirà en el seu dret a la justícia. 
 
Memòria democràtica a l’escola 
 
D’acord amb els principis de veritat, justícia, reparació i no-repetició, els 
departaments de Justícia i d’Ensenyament estudien la incorporació de la 
memòria democràtica al currículum educatiu, així com la formació 
específica dels docents en aquesta matèria.  
 
Memorial, fosses i reparació jurídica en un únic corpus legal 
  
La futura llei - anunciada per la consellera de Justícia, Ester Capella, en la 
Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya del passat juliol- 
harmonitzarà el corpus legal existent i donarà resposta a les demandes de 
la societat civil, al dret de memòria dels ciutadans i al deure de memòria 
dels estats. Així, s’unificaran  totes les normes aprovades pel Parlament en 
matèria de memòria democràtica: la Llei del Memorial Democràtic (2007), 
la Llei de fosses (2009) i la Llei de reparació jurídica (2017).  

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/307095/ca/nova-llei-memoria-facultara-justicia-retirar-simbologia-franquista-places-carrers.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/307095/ca/nova-llei-memoria-facultara-justicia-retirar-simbologia-franquista-places-carrers.do
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El Govern impulsa la igualtat efectiva de dones i homes 
a través de la contractació pública 
 

 El Govern aprova la Guia per a la incorporació de la perspectiva de 
gènere en els contractes públics per promoure la perspectiva de 
gènere en la contractació pública 

 
 
El Govern ha aprovat avui la Guia per a la incorporació de la perspectiva de 
gènere en els contractes públics per promoure la integració de la perspectiva 
de gènere en la contractació pública i facilitar als òrgans de contractació les 
pautes per fer-ho.  
 
La incorporació de la perspectiva de gènere en la contractació pública consisteix 
en tenir en compte, mitjançant diagnòstics de gènere, els possibles desequilibris 
existents entre les dones i els homes, i incorporar clàusules per erradicar-los i 
evitar la generació de noves desigualtats. Una contractació aparentment amb 
resultat neutral per a les persones pot desencadenar efectes diversos sobre les 
dones i els homes, raó per la qual cal incloure la perspectiva de gènere i 
determinar les clàusules d’igualtat i en quin moment de la contractació es poden 
incloure. 
 
La Guia contribueix a: 
 

 Erradicar possibles discriminacions o desigualtats per raó de sexe. 

 Impulsar una major i millor ocupació laboral de les dones, sobretot 
aquelles que tenen dificultats d’inserció laboral. 

 Facilitar la conciliació entre la vida familiar, personal i professional de 
dones i homes, i promoure la distribució corresponsable d’aquests 
espais. 

 Promoure la responsabilitat empresarial en matèria d’igualtat; entorns 
laborals lliures de violències masclistes i accions positives en aquelles 
empreses amb plantilles masculinitzades. 

 
Aquesta nova eina que impulsa la igualtat efectiva des de l’Administració facilita 
exemples de clàusules d’igualtat de gènere en les diferents fases del procés de 
contractació: en la definició de l’objecte del contracte, en la fase de selecció de 
les empreses licitadores, en els criteris d’adjudicació, en els criteris de 
desempat, en la fase d’execució, en la subcontractació i en el control del 
compliment de les clàusules de perspectiva de gènere.  
 
Alguns exemples de criteris d’adjudicació són el compromís de l’empresa 
licitadora per:  
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 Aplicar accions específiques relacionades amb la igualtat entre dones i 
homes (formació, selecció, atenció, promoció, conciliació, representació, 
etc.). 

 Contractar per a l’execució del contracte un nombre determinat de dones. 

 Incorporar la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos 
laborals. 

 Contractar per executar la prestació un nombre de dones amb especials 
dificultats d’inserció laboral (víctimes de violència masclista, que 
encapçalen famílies monoparentals, amb discapacitats, aturades de 
llarga durada, etc.). 

 Contractar per executar la prestació un nombre determinat de dones en 
llocs de gerència, qualificats i de responsabilitat. 

 Contractar per executar la prestació un nombre determinat de dones en 
aquells grups professionals on estiguin infrarepresentades. 

 Aplicar mesures de conciliació entre la vida personal i laboral a la plantilla 
que executi el contracte (xecs de serveis, menjadors, guarderies, millores 
en reduccions de jornades, excedències, llicències, flexibilitat horària, 
etc.). 

 
Aquest document s’adreça als poders adjudicadors de Catalunya i ha estat 
elaborat per la Direcció General de Contractació Pública i l’Institut Català de les 
Dones, amb la col·laboració de l’Administració local i els agents econòmics i 
socials.  
 
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull com 
a principi d’actuació de tots els poders públics la transversalitat de la perspectiva 
de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere en totes llurs polítiques i 
actuacions. En aquest sentit, entre els mecanismes per garantir el dret a la 
igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic, l’article 10 d’aquest text 
legal, estableix que les administracions públiques han de promoure la igualtat 
de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, mitjançant la 
incorporació de clàusules socials en les bases de la contractació. 
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El Govern encarrega un informe al Consell Assessor 
per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la 
supressió del canvi horari 
 

 L’Executiu considera necessari analitzar amb detall les 
conseqüències de la decisió anunciada per Jean-Claude Juncker 
d’iniciar el procés per tal de suprimir el canvi horari al conjunt de la 
Unió Europea 

 
El Govern ha aprovat demanar al Consell Assessor per a la Reforma Horària 
que elabori un informe sobre les conseqüències de la decisió anunciada pel 
president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, d’iniciar el procés per 
tal de suprimir el canvi horari al conjunt de la Unió Europea, un cop valorats els 
resultats d’una enquesta pública realitzada als seus 28 estats membres entre el 
4 de juliol i el 16 d’agost.  
 
L’Executiu considera necessari conèixer amb detall quines són les afectacions 
que poden tenir en els àmbits de la salut, econòmic, laboral, educatiu i familiar 
cadascun dels horaris, el d’estiu i el d’hivern, i quin seria el més adequat per al 
nostre país.  
 
L’ informe el Govern  també demana al Consell Assessor per a la Reforma 
Horària, adscrit al Departament de la Presidència,  un posicionament sobre 
retornar al fus horari de Greenwich, en comptes del fus actual de Berlín. 
 
La proposta de Juncker es deriva dels resultats d’una enquesta de la Comissió 
Europea, realitzada per a 4,6 milions de persones, on un 84% es declarava a 
favor de deixar sense efecte el canvi d’hora que es realitza dos cops l’any. Es 
constata així que la majoria dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea estan d’acord a trencar amb la dinàmica d’anar canviant els horaris. 
Sobretot s’apunten raons com ara els efectes negatius que aquest canvi 
produeix sobre la salut, l’increment dels accidents de trànsit i l’escassa 
incidència de la mesura en l’estalvi energètic. Arran d’aquest resultats la 
Comissió Europea farà una proposta al Parlament Europeu per iniciar la 
tramitació pertinent i deixar sense efectes l’esmentat canvi horari. 
 
A Catalunya els horaris estan condicionats per tres realitats:  
 

 El debat suscitat per la supressió del canvi horari europeu.  

 L’elecció del fus horari. L’Estat espanyol es troba dins el fus horari de 
Berlín quan li pertocaria ser al de Greenwich. 

 I l’impuls de la Reforma Horària, en relació amb l’organització del temps 
de la  nostra vida quotidiana. 
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Pel que fa a aquest tercer punt,  la sensibilització del Govern sobre la necessitat 
d’adoptar uns horaris més racionals que ajudin a conciliar vida laboral i familiar 
i en definitiva a gaudir d’una millor qualitat de vida,  no és nova. El Govern ja va 
crear el 2015 el Consell Assessor per a la Reforma Horària com a òrgan 
assessor en tot allò que fa referència a temes vinculats amb els horaris i 
especialment en  l’organització i racionalització dels horaris al nostre país;  i 
entre altres ha assessorat al Govern en la consecució del Pacte per a la 
Reforma Horària, amb 110 entitats representatives del país,  i la redacció de la 
seva carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025. 
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DISTINCIONS 

 
El Govern aprova la concessió de la Medalla i de la 
Placa Narcís Monturiol a 19 personalitats i una 
institució 
 

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

 
El Govern ha aprovat avui la concessió de la Medalla i de la Placa Narcís 
Monturiol a dinou personalitats i una institució. Aquests guardons, instituïts per 
la Generalitat l’any 1982, volen distingir les persones i entitats que han contribuït 
de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a 
Catalunya. 
 
Els guardonats amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic 
són: 
 
Xavier Bellés i Ros 
Professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC) a l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC - Universitat Pompeu Fabra). 
Entomòleg. Les seves investigacions principals se centren en el camp de la 
fisiologia i l’endocrinologia d’insectes i comparada, en especial en l’estudi de 
l’origen i l’evolució de la metamorfosi. 
 
Caterina Biscari 
Doctora en física per la Università degli Studi di Napoli. Ha desenvolupat la seva 
carrera científica en física d’acceleradors de partícules a l’European 
Organization for Nuclear Research (CERN), i al Laboratorio Nazionali di Frascati 
(LNF) de l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Dirigeix el Sincrotró 
ALBA des de l’any 2012, i gestiona l’inici i la consolidació de la seva operació i 
el seu desenvolupament com a gran instal•lació científica multidisciplinària. 
 
Manola Brunet India 
Catedràtica de geografia física a la Universitat Rovira i Virgili (URV). És una 
experta internacional reconeguda en reconstrucció instrumental del clima i la 
seva anàlisi en diferents escales espaciotemporals. Ha analitzat de forma 
pionera el canvi a llarg termini de la temperatura de l’aire a l’Espanya peninsular 
i ha contribuït a avaluar globalment i regionalment com els extrems climàtics 
estan canviant en un món més càlid. 
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Matteo Cavalli-Sforza 
Físic experimental de partícules. Ha treballat en temes punters de física amb 
acceleradors i d’astrofísica als principals laboratoris internacionals d’Europa i 
dels Estats Units, i a la Princeton University i la University of California. És 
professor d’investigació de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) des de 
l’any 1993, i en va ser el director entre 2008 i 2014. 
 
Ilan Chet 
Doctor en microbiologia per la Hebrew University of Jerusalem. És president del 
Weizmann Institute of Science a Rehovot (2001-2006) i ha estat professor 
visitant convidat a diverses universitats dels Estats Units, d’Alemanya, de 
Suècia i de Sud-àfrica. Va ser secretari general adjunt d’Educació Superior i 
Recerca a la Secretaria de la Unió per la Mediterrània (2010-2016). 
 
Teresa Garcia-Milà i Lloveras 
Doctora en economia per la University of Minnesota i catedràtica d’economia a 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Actualment és directora de la Barcelona 
Graduate School of Economics (Barcelona GSE) i investigadora associada del 
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI). La seva recerca analitza 
el paper de la inversió pública en el creixement econòmic i les seves limitacions 
per reduir les desigualtats territorials. 
 
Joan Gómez Pallarès 
És professor de filologia llatina a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Ha estat director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC, 2013-2018). 
Ha publicat més de 200 referències (llibres, articles indexats, recensions) sobre 
codicologia i manuscrits, epigrafia i literatura llatines, gastronomia romana i 
història de les idees a l’antiguitat. 
 
Francesc Xavier Hernàndez i Cardona 
Catedràtic de didàctica de les ciències socials a la Universitat de Barcelona 
(UB). La seva activitat de recerca ha contribuït a desenvolupar la didàctica de 
la història, de l’arqueologia i del patrimoni, i a impulsar la museografia didàctica. 
En el camp de la recerca històrica i arqueològica ha generat coneixement 
rellevant sobre la història militar de Catalunya. 
 
Carles Lalueza-Fox 
Professor d’investigació de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC - UPF). És un 
reconegut expert mundial en la recuperació de genomes d’espècies extingides. 
Va participar en el Projecte Genoma Neandertal i actualment estudia les 
poblacions prehistòriques d’Europa. Ha rebut diversos premis de divulgació 
científica i el Premi Ciutat de Barcelona 2007 d’investigació científica. 
 
Agustí Lledós i Falcó 
Catedràtic de química física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Investigador en el camp de la modelització computacional de processos 
químics, particularment en l’estudi de mecanismes de reacció en química 
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organometàl•lica i catàlisi homogènia, en bona part dut a terme en contacte 
estret amb grups experimentals. 
 
Olga Martín Belloso 
Catedràtica de tecnologia d’aliments a la Universitat de Lleida (UdL). La seva 
activitat investigadora se centra en el desenvolupament de noves tecnologies 
per a l’obtenció d’aliments segurs, saludables, atractius i estables d’una manera 
sostenible. El grup que ella va crear és actualment una referència mundial en 
processament no tèrmic d’aliments. 
 
Pura Muñoz-Cánoves 
Doctora en biologia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), amb estudis 
postdoctorals a la University of California, San Diego. Ha estat cap de grup a 
l’Institut de Recerca Oncològica (IRO) i al Centre de Regulació Genòmica 
(CRG). Actualment és professora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA), catedràtica a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre 
de l’European Molecular Biology Organization (EMBO). 
 
Mary Nash 
Catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona (UB). Doctora honoris causa 
per la Universitat de Granada (2010) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) (2018). 
És especialista en la història de les dones i del gènere i autora de nombroses 
publicacions acadèmiques. 
 
Marc Noy i Serrano 
Catedràtic del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). Les seves contribucions principals són en combinatòria i 
teoria de grafs. Premi de Recerca 2012 de la Fundació Alexander von 
Humboldt. Director de la Barcelona Graduate School of Mathematics 
(BGSMath) i del programa d’excel•lència BGSMath - María de Maeztu des de 
l’any 2015. 
 
Pablo Ordejón Rontomé 
Doctor en ciències físiques per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). 
Professor de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) 
i director de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). La seva 
recerca se centra en l’estudi de materials a escala atòmica mitjançant 
simulacions en ordinador del seu comportament quàntic. És fellow de 
l’American Physical Society (APS) i membre de l’Academia Europaea (AE). 
 
José Luis Riechmann Fernández 
Doctor en ciències biològiques per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). 
Professor d’investigació ICREA al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG). 
La seva recerca se centra en l’estudi, en l’àmbit genòmic, dels processos de 
desenvolupament en plantes i de la seva regulació per factors de transcripció. 
Ha treballat al California Institute of Technology (Caltech) i a Mendel 
Biotechnology, i és director del CRAG des de l’any 2013. 
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Jordi Torra i Roca 
Doctor en física i catedràtic d’astronomia i astrofísica per la Universitat de 
Barcelona (UB). És investigador en astronomia galàctica i astrometria des de 
l’espai. Ha estudiat estructures cinemàtiques com ara els braços espirals de la 
nostra galàxia i el cinturó de Gould. Destaca la seva contribució a les missions 
d’astrometria des de l’espai de l’European Space Agency (ESA), Hipparcos i 
Gaia (1980-2017). 
 
Licia Verde 
Doctora en ciències físiques per la University of Edinburgh. És professora 
ICREA des de l’any 2007 i actualment treballa a l’Institut de Ciències del 
Cosmos (ICCUB). Ha estat reconeguda amb el Gruber Prize in Cosmology 
(2012) i el NASA Group Achievement Award (2004 i 2007) per la seva 
contribució a la missió espacial Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(WMAP). 
 
Mariàngela Vilallonga i Vives 
Doctora en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Catedràtica de filologia llatina a la Universitat de Girona (UdG). Directora de la 
Càtedra de Patrimoni Literari Anglada-Fages des de la seva creació l’any 2004. 
Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La seva recerca se centra 
en la literatura llatina del Renaixement a la Corona d’Aragó i en la relació entre 
la literatura i el paisatge. 
 
 
L’entitat guardonada amb la Placa Narcís Monturiol és la següent: 
 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 
ICREA és una fundació pública catalana per a la contractació dels millors talents 
científics i acadèmics d’arreu del món. Actualment té 255 investigadors i 
investigadores contractats en tots els camps del coneixement que fan recerca 
a les universitats i els centres de recerca de Catalunya. 
 
 


