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El Govern aprova la memòria de l’Avantprojecte de llei 
per fomentar la mediació en conflictes familiars 
   

 El text estableix una sessió informativa obligatòria perquè les parts 
enfrontades coneguin els avantatges i les conseqüències d’aquest 
mètode 

 

 Menys d’un 1% dels conflictes civils i mercantils es resolen amb 
mediació  

 
El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, que pretén fomentar 
l’ús de la mediació en conflictes familiars, especialment amb menors implicats. 
El text estableix que les parts enfrontades hauran d’anar obligatòriament a una 
sessió informativa per conèixer els avantatges i les conseqüències de la 
mediació. L’objectiu és fomentar aquest sistema com a mesura alternativa als 
litigis i, d’aquesta manera, evitar la confrontació.  
 
La sessió es farà per ordre del jutge un cop hagi començat el procés judicial. La 
trobada serà conduïda per un mediador, que explicarà el funcionament, les 
característiques i els beneficis del sistema. Les parts decidiran després 
lliurement si opten per aquest mètode o bé continuen el procés judicial.  
 
L’objectiu és promoure la mediació sobretot en aquells casos de separacions o 
divorcis amb fills, amb la intenció de resoldre el conflicte amb col·laboració, 
consens, diàleg i acord. Es tracta també de fomentar unes relacions familiars 
adequades després de situacions de crisi.  
 
El text aprovat considera que la ciutadania no utilitza la mediació per una qüestió 
de desconeixement, malgrat que és un mètode més ràpid i econòmic que un 
procés judicial. Segons dades de la Unió Europea, menys d’un 1% dels 
conflictes civils i mercantils es resolen per aquesta via. A Catalunya, un 60% de 
les persones que reben una sessió informativa sobre la mediació acaben 
sol·licitant aquest procediment.  
 
Centre de Mediació de Catalunya  
 
La memòria aprovada també preveu modificar la Llei 15/2009, de mediació de 
l’àmbit del dret privat, perquè el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
passi a dir-se Centre de Mediació de Catalunya. És l’organisme del 
Departament de Justícia que registra, forma i designa els mediadors. La nova 
denominació és més adient a les funcions d’aquest òrgan, que actua com a 
instrument per facilitar l’accés a la mediació a tots els ciutadans.  
 
L’aprovació d’aquesta memòria és el primer pas perquè el Govern acabi donant 
llum verda a un projecte de llei.   
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l'Avantprojecte de llei que regularà les Àrees de 
Promoció Econòmica Urbana (APEU) 

 

 La creació de les APEU, conegudes com a BID, és un dels objectius 
prioritaris en matèria de comerç del Departament d’Empresa i 
Coneixement  

 

 A través de la Direcció General de Comerç, tal com estableix la Llei 
de comerç, serveis i fires, ha impulsat el desenvolupament de la 
normativa que ha de possibilitar la seva implantació 

 
El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei que 
ha de possibilitar la creació i desenvolupament de les Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana (APEUs), coneguts com a BIDs.   

Les APEUs es fonamenten en un model de col·laboració público-privada 
destinat a millorar la gestió i facilitar la modernització i la promoció de zones 
urbanes i de serveis. Les entitats gestores de les APEU complementaran la 
prestació dels serveis públics municipals amb promoció d’actuacions de millora 
de l’entorn urbà, promoció, foment de l’ocupació de locals buits o 
assessorament empresarial, entre d’altres iniciatives.  

Amb aquesta iniciativa legislativa, el Govern vol afavorir la creació d’un model 
de ciutat compacta en la qual la presència d’activitats econòmiques al centre 
dels nuclis urbans afavoreixi l’activitat comercial, industrial i de serveis de 
proximitat. Alhora, disminuir el procés de desertització comercial dels nuclis 
urbans a favor d’àrees comercials periurbanes allunyades; diversificar els 
processos de dinamització de l’activitat comercial, industrial o de serveis més 
enllà de les iniciatives públiques; i promoure la participació dels agents 
econòmics en la configuració i gestió del model comercial, industrial i de serveis.  

En aquest sentit, la creació de les APEUs, conegudes com a BIDs, és un dels 
objectius prioritaris en matèria de comerç del Departament d’Empresa i 
Coneixement, que a través de la Direcció General de Comerç i tal com estableix 
la Llei de comerç, serveis i fires, ha impulsat el desenvolupament de la 
normativa que ha de possibilitar la seva implantació.  
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El Govern aprova impulsar un conjunt 
d’estratègies en salut mental i addiccions en 
infants i joves 
 

 El Departament de Salut destina aquest any prop de 70 M€ per a 
l’atenció a la salut mental a la població infantil i juvenil 
 

 L’aposta de l’Executiu per la salut mental en infants i joves s’ha 
traduït en un increment pressupostari del 78% des de 2011  
 

El Govern ha aprovat avui l’impuls d’un conjunt d’estratègies d’atenció en salut 
mental i addiccions per a la població infantil i juvenil i ha instat el Departament 
de Salut a promoure les actuacions necessàries per a la seva implementació.  
 
L’acord, que s’emmarca en el Pla director de salut mental i addiccions 2017-
2019, preveu 7 línies estratègiques que aposten pel desplegament d’un model 
d’atenció comunitària que prioritza les accions següents:  
 

1. Promoure la salut mental i la prevenció, especialment en els col·lectius 
més vulnerables. 

2. Participació dels moviments en primera persona i les seves famílies, 
promovent la lluita contra l’estigmatització. 

3. Garantir que l’atenció especialitzada sigui territorialment equitativa, 
accessible, integral, competent i basada en la comunitat, prioritzant 
l’atenció a la població infantil i juvenil amb trastorns mentals greus i a les 
poblacions en situació de vulnerabilitat.  

4. Millorar les condicions de la pràctica clínica, la formació dels 
professionals i la continuïtat assistencial entre els serveis de salut mental 
infantil i juvenil i els serveis d’adults.  

5. Oferir atenció integrada a la salut física i mental amb la implantació de la 
Cartera de serveis de salut mental i addiccions a tots els centres 
d’atenció primària de Salut.  

6. Desplegar de serveis i programes de suport i col·laboració amb els 
serveis educatius, socials, de justícia i laborals en el marc del Pla 
d’atenció integral a les persones amb trastorns mentals i addiccions.  

7. Garantir els elements de suport al canvi, com la millora dels sistemes 
d’informació, l’ús de les noves tecnologies, la innovació i la recerca. 

 
Cada línia estratègica inclou un conjunt d’accions, moltes de les quals ja es van 
prioritzar durant el 2017. Destaca, per exemple, la implementació del Programa 
d’atenció a la psicosi incipient a tot Catalunya; la implantació de la Cartera de 
serveis de salut mental i addiccions en atenció primària de salut a tot el país, 
amb equips especialitzats de psiquiatria infantil; psicologia clínica i infermeria 
especialitzada que es desplacen als CAP per treballar de manera integrada amb 
els equips d’atenció primària de salut (EAP). També sobresurt la millora de 
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l’atenció a la població amb trastorns mentals greus i el desplegament de 
programes de salut mental perinatal; un nou hospital de dia mare-nadó; o el 
centre Acompanya’m, un dispositiu d’hospitalització per a infants i joves amb un 
trastorn mental greu o persistent en el temps o amb risc de desenvolupar-ne un. 
 
 
Impacte pressupostari 
Aquest 2018, el Departament de Salut destina 69,7 M€ a l’atenció a la salut 
mental d’infants i joves, és a dir, un 78% més que el pressupost del 2011 i un 
40% més que el del 2016. 
 
L’aposta del Departament per la millora de la salut mental d’infants i joves s’ha 
traduït en un increment pressupostari d’aproximadament 22 M€. 
 
La salut mental en infants i joves 
A Catalunya, segons l’Enquesta de salut de Catalunya de 2017, 5 de cada 100 
infants d’entre 4 i 14 anys és probable que pateixin un problema de salut mental, 
una tendència creixent des de 2014.  
 
Els informes de l’Observatori sobre els Efectes de la Crisi en la Salut de la 
Població mostren com l’empitjorament dels indicadors socials i econòmics té un 
efecte negatiu en la salut de la població, especialment sobre la salut mental dels 
col·lectius més vulnerables.  
 
En el període 2013-2017, el nombre de persones menors de 18 anys ateses en 
l’àmbit de l’atenció primària per un problema de salut mental es va incrementar 
un 12,7%, i va representar l’any 2017 el 7% del total de visites de menors de 18 
anys.  
 
Paral·lelament, en el període 2010-2017, el nombre total de persones ateses a 
la xarxa de centres de salut mental infantil i juvenil va augmentar un 20%, i va 
arribar a atendre el 4,7% de la població menor de 18 anys de Catalunya. Es va 
donar, així mateix, un increment notable dels diagnòstics de trastorn mental 
greu.  
 
  



 

 

Acords de Govern. 09.10.2018  

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

 

6 

El Govern destina 5 milions d’euros per a la construcció 
de l’Escola La Maquinista 
 

 La inversió es durà a terme en dues anualitats, fins al 2020 
 
 
El Govern ha aprovat avui transferir un total de 5.100.000 euros al Consorci 
d’Educació de Barcelona per a la construcció de l’Escola La Maquinista de 
Barcelona. L’acord autoritza el Departament d’Ensenyament a transferir aquest 
pressupost al Consorci, una despesa que es durà a terme en dues anualitats 
que es realitzaran en exercicis futurs.  
 
El 5 milions d’euros permetran atendre les despeses de l’execució de les obres 
de nova construcció de l’Escola La Maquinista, de 2 línies d’educació infantil i 
primària –de P3 a 6è de primària-, segons el detall següent: 
 

- Any 2019: 2.000.000,00 € 
- Any 2020: 3.100.000,00 € 

 
  
Amb aquesta aprovació, es farà un pas endavant en la construcció d’una escola 
àmpliament demanada per les famílies de La Maquinista, al districte de Sant 
Andreu, i es posa punt i final a un projecte esperat a la ciutat de Barcelona.  
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El Govern augmenta el topall de premis de la Loto Ràpid 
fins al 80% de l’import dels bitllets  
 

 L’objectiu d’aquesta iniciativa és posicionar la Loto Ràpid al nivell 
de l’oferta del sector a Europa i obrir noves oportunitats comercials 
 

El Govern ha aprovat avui un decret que modifica el Reglament de la Loto Ràpid 
i actualitza la forquilla de premis d’aquesta loteria presortejada, situada fins ara 
entre el 40% i el 70% de l’import dels bitllets. Així, l’Executiu català augmenta 
el topall màxim en 10 punts percentuals, fins al 80%. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és posicionar la Loto Ràpid al nivell de l’oferta del sector a Europa i 
obrir noves oportunitats comercials, amb el llançament de noves sèries amb una 
gamma de premis millor.   
 
L’increment del topall de premis és un nou pas en la modernització de les 
loteries que organitza i gestiona l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat (EAJA). En aquest sentit, l’any passat es va introduir la possibilitat 
de la venda a través d’internet.   
 
La Loto Ràpid és una modalitat de loteria presortejada, en què el jugador 
compra un bitllet i a continuació descobreix la part invisible per conèixer a 
l’instant si ha estat afortunat amb un premi o no.  
 
Loteria de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials 
adreçats a la infància, l’adolescència, la gent gran i les persones amb 
discapacitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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El Govern impulsa la formació en el sector aeronàutic  

 

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina 967.800 
euros per al desenvolupament d’un projecte de formació en el 
sector aeronàutic durant els anys 2018-2021 

 
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, destinarà 967.800 euros al desenvolupament d’un projecte de 
formació en el sector aeronàutic durant el període 2018-2021. Concretament, la 
Generalitat ha atorgat aquesta subvenció a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET).  
 
Les companyies aèries reclamen, des de fa temps, personal treballador amb el 
perfil d’auxiliar de manteniment d’aeronaus i, en aquest sentit, es va signar 
el Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte de formació 
aeronàutic 2017, entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). 

 
Per la seva banda, l’IMET compta amb l'autorització de l'Agència Estatal de 
Seguretat Aèria per realitzar aquesta formació de reconeixement europeu, que 
imparteix a través d'EFAV (Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la 
Geltrú), l’única escola de titularitat pública de tot Espanya que ofereix aquests 
estudis des de l’any 1988. 

 
Així doncs, amb aquest finançament, el centre ofereix un itinerari formatiu amb 
l’objectiu d’obtenir la Llicència de Manteniment d’Aeronaus i assolir la categoria 
professional de mecànic/a certificador/a, que és la persona responsable de 
donar el vistiplau a una aeronau o a un component després d’una intervenció 
de manteniment. 

 
En aquesta línia, l’itinerari formatiu es podrà iniciar amb el certificat de 
professionalitat de nivell 1 “Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic” i 
continuar amb les especialitats formatives de “Manteniment d’estructures 
d’aeronaus “ i “Manteniment d’avions amb motor de turbina”.  Aquest itinerari de 
formació, juntament amb dos anys d’experiència pràctica, dota l’alumnat de la 
Llicència de manteniment d’aeronaus. Aquesta Llicència habilita per certificar 
aeronaus en qualsevol dels estats de la Unió Europea.  
 
Està previst que el nombre d’alumnes que participaran en aquesta formació 
sigui de 140. 
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El Govern reforça el Consell consultiu en defensa 
de les persones LGBTI 
 

 S’aprova el projecte de decret del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, que substituirà 
l’anterior Consell  

 
 
El Govern ha aprovat el projecte de decret que impulsa el nou Consell Nacional 
de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (LGBTI). Aquest 
Consell reforçarà i millorarà el Consell consultiu ja existent i permetrà continuar 
avançant en la defensa i les polítiques adreçades a les persones LGBTI. 
Mitjançant aquest decret també es renova el compromís amb les entitats de la 
societat civil que treballen en aquest àmbit. 
 
El nou Consell dona compliment a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i substitueix el Consell Nacional 
de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals, creat amb 
anterioritat a l’aprovació de la Llei.  
 
Cal recordar que el primer Consell va néixer l’any 2007 i estava format per 29 
entitats. Actualment en formen part gairebé una quarantena d’entitats. En el 
reglament del nou Consell també hi han participat les entitats del col·lectiu.  
 
La nova denominació vol ser més inclusiva i, per això, s’ha inclòs el terme 
transgènere per referir-se a la transsexualitat, entenent com a tal les persones 
que se senten del sexe contrari al que se'ls ha atribuït en néixer segons les 
seves característiques biològiques i les persones que no s'identifiquen 
exactament ni amb un home ni amb una dona segons la concepció tradicional 
dels gèneres, amb independència que hagin reassignat o no el seu sexe amb 
mètodes hormonals o procediments quirúrgics. En el mateix sentit, i atesa la 
diversitat de la composició del Consell, es vol donar visibilitat al terme 
lesbofòbia, inclòs en l’accepció genèrica d’homofòbia del títol de la Llei, ja que 
la discriminació i violència exercida contra les lesbianes té causes diferenciades 
originades en la discriminació sexual bàsica que pateixen pel fet de ser dones. 
La misogínia i la discriminació patida per les lesbianes pot tenir efectes dins i 
fora del mateix col·lectiu, i és per això que cal fer-ne un esment diferenciat, ja 
que a vegades requereix abordatges específics. 
 
El Consell, que serà presidit pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
és un òrgan amb caràcter participatiu i amb possibilitat de deliberar sobre tots 
els temes que afectin les persones LGBTI, per tal de proposar solucions i 
millores, i contribuir així a fer efectius els seus drets.  
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El nou ens millorarà la col·laboració i interacció entre entitats, la ciutadania i 
l’Administració pública, a fi d’avançar per fer efectius els drets de les persones 
LGBTI. Així mateix, amb la finalitat d’obtenir un funcionament més operatiu i àgil 
del Consell, també es crearà la Comissió de Coordinació com a òrgan amb 
caràcter més tècnic de coordinació. 
 
En el Consell hi tindran representació les associacions que treballen a favor dels 
drets de les persones LGBTI, així com les persones i professionals que han 
destacat per la seva tasca i expertesa en aquest àmbit. Estarà integrat per: la 
Presidència, les vicepresidències, el Ple, la Comissió de Coordinació i els grups 
de treball. 
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El Govern impulsa l’ús del català en el món jurídic, amb 
el reconeixement del nou Certificat de llenguatge jurídic 
de les universitats catalanes 
 

 Amb aquesta mesura, el Govern fa un pas important perquè la 
llengua catalana en el món jurídic sigui emprada amb la qualitat 
necessària, i se’n fomenti també l’ús  a l’Administració de justícia, 
on el català és deficitari 

 
 
El Govern aprova el nou decret que reconeix i estableix l’equivalència del 
certificat de llenguatge jurídic català que imparteixen les universitats catalanes 
i potencia entre els col·lectius professionals de la justícia i el dret els 
coneixements d’aquest llenguatge d’especialitat. Amb aquesta mesura, el 
Govern fa un pas important perquè la llengua catalana en el món jurídic sigui 
emprada amb la qualitat necessària, i se’n fomenti també l’ús  a l’Administració 
de justícia, on el català és deficitari. 
 

La Generalitat expedeix el Certificat de coneixements de llenguatge jurídic 
(nivell J) des del 2014, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística i 
el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per a personal de 
l’Administració de justícia. Amb l’equivalència reconeguda entre aquests 
certificats de llenguatge jurídic, també s’amplia la certificació a estudiants de tot 
el món universitari, i a persones interessades o relacionades amb el món jurídic 
que volen disposar d’uns coneixements especialitzats en llenguatge jurídic.  
 
El nou certificat de llenguatge jurídic català s’ha començat a expedir en algunes 
universitats catalanes aquest any 2018, després que el mes de febrer es 
duguessin a terme els primers exàmens. El nou certificat respon a l’estructura i 
equival al mateix nivell que el certificat expedit per la Generalitat.  
 
Amb aquest reconeixement, que s’havia demanat des del Consell 
Interurniversitari de Catalunya, es facilita una major presència i ús de la llengua 
catalana en l’àmbit de les professions del Dret i s’amplia l’oferta en llenguatges 
d’especialitat en català. 
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El Govern aprova la subscripció d’un conveni amb el 
Govern d’Andorra per al reconeixement mutu de les 
acreditacions de coneixement del català 
 

 La mesura permetrà facilitar la mobilitat de persones en els àmbits 
laboral i dels estudis, o l’accés a l’Administració pública, a Andorra 
i a Catalunya 

 

El Govern de la Generalitat ha autoritzat la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern 
d’Andorra en matèria de reconeixement d’acreditacions oficials de 
coneixements de llengua catalana.  
 
El conveni, que es formalitzarà a través del Departament de Cultura i el Consorci 
per a la Normalització Lingüística, té per  objectiu establir el reconeixement mutu 
de diplomes i certificats oficials acreditatius de coneixements de llengua 
catalana emesos pel Govern d’Andorra i per la  Generalitat de Catalunya, de 
manera que es faciliti la mobilitat de persones en els àmbits laboral i dels 
estudis, o l’accés a l’Administració pública, a Andorra i a Catalunya. 
 
La llengua catalana és oficial a Andorra i a Catalunya, on les respectives 
administracions han desenvolupat un sistema d’acreditacions oficials de català. 
A Catalunya, d’ençà de 1979, i a Andorra, d’ençà de 1999.  
 
El Consell d’Europa va publicar el 2001 el document Marc europeu comú de 
referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR), del Consell 
d’Europa, que ha esdevingut una eina de referència a tot Europa per comparar 
els nivells de coneixement de les llengües de manera objectiva, i facilitar tant la 
mobilitat com el reconeixement internacional.  
 
Tant la Generalitat com el Govern d’Andorra han adaptat tots els cursos i proves 
de certificació de català que ofereixen oficialment als nivells de competència 
lingüística definits pel MECR, així com als seus continguts, mètodes 
d’aprenentatge i d’avaluació. Això permet ara ampliar i enfortir la col·laboració 
en matèria de llengua entre la Generalitat i el Govern d’Andorra i disposar d’un 
sistema automàtic de reconeixement de diplomes i certificacions oficials de 
català, emeses d’acord amb els paràmetres del MECR. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Acords de Govern. 09.10.2018  

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

 

13 

El Govern atorga una subvenció de 700.000 euros al 
Temporada Alta  
 

 També subvencionarà amb 350.000 euros la Fundació Privada 
Centre Internacional de Música Antiga (CIMA) 

 
 

El Govern ha acordat concedir una subvenció a Bitò Produccions SL per un 
import de 700.000 euros per contribuir al finançament del festival d’arts 
escèniques Temporada Alta 2018. La subvenció s’atorga mitjançant l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural.  
 
Temporada Alta celebra la seva 27a edició del 5 d’octubre al 10 de desembre, 
principalment a les ciutats de Girona i Salt. Enguany, ofereix una programació 
formada per 97 espectacles de diversos gèneres i disciplines pensada per a tots 
els públics. És un festival de referència tant a nivell nacional i estatal com 
europeu, motor de creació escènica i és considerat un dels pols productius i 
creatius de Catalunya, així com pòrtic de la temporada teatral del país. 
 
El Consell Executiu  també ha aprovat concedir una subvenció de 350.000 
euros la Fundació Privada Centre Internacional de Música Antiga (CIMA) per a 
les activitats realitzades durant l’any 2018. La subvenció s’atorga mitjançant 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.  
 
La Fundació CIMA desenvolupa anualment una gran diversitat d’activitats 
orientades a la recuperació i la promoció del patrimoni musical: concerts, 
promoció de la reflexió i del diàleg intercultural, activitats pedagògiques, 
projectes socials que apropen la música a les persones que més ho necessiten, 
hospitals, presons, barris d’actuació preferent i refugiats, tot contribuint al 
desenvolupament de la civilització humanística europea a partir de la música i 
de l’art.  
 
CIMA va néixer l’any 1997 de la mà de Jordi Savall i Montserrat Figueras per 
garantir la recuperació i la revalorització del patrimoni musical universal amb 
obres dels períodes medieval, renaixentista, barroc i del classicisme, amb una 
especial atenció a les tradicions musicals de l’entorn del Mediterrani. 
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DISTINCIONS 
 

El Govern concedeix els guardons en reconeixement 
d’actuacions a favor del sector pesquer català 2018     

  
El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret de concessió de guardons per al 
reconeixement d'actuacions a favor del sector pesquer català per a l'any 2018. 
Els guardons Medalla de la Pesca catalana i Placa de la Pesca catalana es  van 
crear l’any 1985 amb la finalitat de recompensar els esforços d'aquelles 
persones o institucions que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer 
català. 
  
Es concedeix la Medalla de la Pesca catalana per a l’any 2018 a:  
 
Sr. Salvador Manera González  
Per la lluita diària per la recuperació d’arts de pesca perduts per evitar la pesca 
fantasma i també la diversificació de la seva activitat laboral cap a la divulgació 
i sensibilització de la ciutadania en relació a l’afectació dels plàstics al medi 
ambient, i la seva col·laboració des de fa anys en la recerca amb organismes 
de reconegut prestigi com l’Institut de Ciències del Mar en la lluita per la 
conservació de l’entorn marí. 
 
Sr. Rafa Zafra Rodríguez 
Per la seva implicació en la pesca catalana, potenciant el producte fresc i les 
espècies de peix de poc valor comercial, i la seva difusió. Per a ell és molt 
important la traçabilitat, tenint al seu restaurant el peix amb l’etiqueta original de 
llotja, i per la seva relació amb els pescadors, interès de les arts de pesca, de 
l’estacionalitat de les espècies, d’allò que preocupa el sector i del que pot fer ell 
per transmetre aquesta professió tan dura i a vegades tan poc reconeguda i 
valorada. 
 
Sr. Josep Ramon Castells Gestí (Aqüicultor. A títol pòstum) 
Per la seva destacada trajectòria com a aqüicultor del musclo i l’ostra rissada 
en la badia del Fangar del Delta de l’Ebre. El 2007 va impulsar, conjuntament 
amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, la constitució de la 
Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL) de 
la qual fou el primer president durant el període 2007-2014. Impulsor de les 
depuradores Marisc Català, SL i Nova Devimar, SL i partícip del reconeixement 
el 2012 de la “Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre” com a 
agrupació de defensa sanitària, una de les primeres ADS que es van reconèixer 
a l’Estat espanyol. 
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La Placa de la Pesca catalana per a l’any 2018 es concedeix a:  
  
Al col·lectiu de dones titulars de les secretaries de les confraries de 
pescadors 
 
A les secretaries de les confraries de pescadors els correspon la direcció i la 
coordinació general tècnica i administrativa dels òrgans, els serveis i les 
dependències de la confraria. En un món molt masculinitzat com és de la pesca 
professional la presència de les dones en les secretaries de les confraries s’ha 
incrementat en els darrers temps. De les 36 confraries i federacions de 
pescadors actualment les dones ocupen el 33% dels càrrecs. El seu treball i la 
seva dedicació a les confraries de pescadors empodera i visibilitza el paper de 
les dones en la gestió de les confraries de pescadors.  
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Nomenaments 
 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA 
 
Marta Curto Grau, directora d’Anàlisi Econòmica  
 
Nascuda a Tortosa l’any 1982. 
  
És doctora en Economia per la Universitat de Barcelona (2013), màster en 
Economia per aquesta mateixa universitat (2009) i llicenciada en Economia per 
la Universitat Pompeu Fabra (2004). 
 
Des de 2017 i fins a l’actualitat ha estat investigadora a la Universitat de 
Barcelona, on també ha estat professora d’Història Econòmica Mundial. El 2017 
la Comissió Europea li va concedir una beca Marie Skłodowska-Curie 
(Individual Fellowship). Del 2013 al 2016 va ser investigadora a la Universitat 
de Heidelberg (Alemanya). Entre 2008 i 2012 va ser ajudant de recerca a 
l’Institut d’Economia de Barcelona i a la càtedra de Responsabilitat Social 
Corporativa de l’escola de negocis IESE. 
 
Ha fet recerca en l’àmbit de l’economia pública, l’economia política, el 
federalisme fiscal i la història econòmica. Ha participat en projectes de recerca 
competitius sobre temàtiques diverses com el funcionament, la rendició de 
comptes i la qualitat dels governs locals, les prioritats d’inversió dels plans de 
cooperació locals i el naixement de la democràcia de partits. Els seus articles 
han estat publicats a revistes científiques internacionals, com American 
Economic Journal: Applied Economics, Journal of Public Economics i The 
Journal of Economic History. Ha realitzat estades de recerca a les universitats 
de Harvard i Stanford.  
 
També ha elaborat projectes de consultoria per a l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. En diverses ocasions ha col·laborat en 
l’elaboració de la balança fiscal de Catalunya. El 2013 va participar al programa 
de pràctiques del Programa Regional per a l’Amèrica Llatina i el Carib de 
l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial 
(ONUDI). 
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Altres Acords de Govern  
 

Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a 
l’Ajuntament de Calella 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Calella 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.  
 
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 
als respectius projectes aprovats 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  desplegament de competències reconegudes al Conselh 
Generau d’Aran en matèria d’ordenació del territori i urbanisme 
  
En la darrera Comissió Bilateral Govern de la Generalitat-Conselh Generau 
d’Aran, a proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
i del Conselh Generau d’Aran, s’acordà el desplegament de competències 
reconegudes al Conselh Generau d’Aran en matèria d’ordenació del territori i 
urbanisme en virtut de la llei de règim especial d’Aran.  
 
Amb aquest acord s’articulen els mecanismes necessaris perquè el Consell 
General d’Aran pugui elaborar la proposta de resolució sobre els expedients 
que han de ser resolts per la Comissió d’Urbanisme d’Aran a partir de l’informe 
inicial del Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida, i s’estableixen normes de 
coordinació per tal d’assegurar el compliment del termini de què disposa la 
Comissió per pronunciar-se.  

 
Reforçada la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern 
Obert  
 
La modificació del Decret 233/2016, de 22 de març, proposada pel Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, afegeix tres membres 
a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, l’òrgan de 
coordinació de les polítiques de transparència i govern obert per reforçar-ne la 
seva funcionalitat. Es tracta dels titulars dels òrgans de la Direcció General de 
Participació Ciutadana, la Intervenció General i la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. La incorporació d’aquesta darrera Direcció General respon 
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a la demanda d’arxivers i documentalistes de tenir presència a la comissió i és 
un reconeixement al seu paper clau en la bona gestió documental i l’accés a la 
informació. 
 

L’objectiu del Govern és seguir treballant per promoure la transparència, l’accés 
a la informació pública, així com la participació social en l’elaboració, la 
prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació 
individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, 
amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. 
 


