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El Govern expressa la seva solidaritat absoluta amb els 
presos polítics que han començat una vaga de fam  
 
 
El Govern ha aprovat la declaració institucional següent:  
 
Declaració del Govern de la Generalitat amb relació a la vaga de fam dels 
presos polítics 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya expressa la seva solidaritat absoluta 
amb els presos polítics que han començat una vaga de fam per denunciar 
l’estratègia de bloqueig que el Tribunal Constitucional manté des de fa un any 
davant dels recursos d’empara presentats contra la seva presó provisional. El 
Tribunal Constitucional ha d’actuar com a garant i protector dels drets 
fonamentals. El dret a un procés sense dilacions indegudes és un dret 
fonamental. És per això que el Tribunal Constitucional ha de garantir que 
s’aplica un tracte just i imparcial que no impedeixi les garanties processals i els 
drets dels presos i preses polítics en una situació extrema com és la privació de 
llibertat.  
 
Les vulneracions del Conveni Europeu de Drets Humans i del Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics han estat constants des que es va imposar 
una presó provisional incomprensible als dos presidents de les entitats cíviques 
sobiranistes el 16 d’octubre de 2017. Des d’aleshores, aquestes vulneracions 
s’han anat succeint tant des del Tribunal Suprem, com des de l’Audiència 
Nacional. 
 
Ningú no demana cap tracte de favor. Tot el contrari. Demanem que tots els 
tribunals de justícia de l’Estat actuïn sempre d’acord amb el Conveni Europeu 
de Drets Humans, que és la seva obligació. No podem acceptar la vulneració 
del dret a la llibertat, del dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció 
d’innocència, del dret a la participació política i del dret al jutge ordinari 
predeterminat per la llei. Parlem d’un Tribunal Constitucional que, quan és 
requerit pel Govern espanyol, es reuneix amb caràcter d’urgència el cap de 
setmana per suspendre acords del Parlament de Catalunya en qüestió de 
poques hores. 
 
Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull han decidit emprendre 
una de les formes de protesta més dures, dignes i coratjoses que ofereix la no-
violència: una vaga de fam indefinida. Tot el Govern se solidaritza amb els 
presos polítics en vaga de fam, així com amb la resta de presos i preses polítics 
que veuen vulnerats el seu dret de defensa i el dret d’empara corresponent. 
Aquesta declaració institucional és també una manera de fer d’altaveu 
d’aquesta lluita que, precisament per la seva situació d’empresonament, no és 
visible fora dels murs de la presó. 
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No defallirem en la lluita pels seus drets, que són els nostres drets i de la seva 
llibertat, que és la nostra llibertat.    
 
 
Palau de la Generalitat, dimarts 4 de desembre de 2018 
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El Govern atorga la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya a Carme Forcadell, Carles Viver i Pi-Sunyer i 
RCR Arquitectes 
 

 Tots tres destaquen per la seva trajectòria i el seu compromís amb 
el nostre país 

 
El Govern ha acordat concedir la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a 
Carme Forcadell, Carles Viver i Pi-Sunyer i RCR Arquitectes. 
 
L’Executiu ha volgut atorgar la Medalla d’Or a la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell i Lluís, per la seva destacada trajectòria en la defensa dels 
drets humans, el parlamentarisme i les llibertats fonamentals, així com el foment 
de la llengua i la igualtat efectiva de gènere. 
 
Amb aquest guardó, l’Executiu també vol honorar un dels referents del dret i la 
magistratura del nostre país i amb un clar prestigi internacional. Així, el Govern 
també ha volgut distingir Carles Viver i Pi-Sunyer que ha estat un jurista que ha 
ocupat posicions de màxima responsabilitat en l’àmbit de la justícia, i ha tingut 
un gran compromís amb la democràcia, els drets polítics, civils i socials, i les 
lleis, enteses com a eines de servei al ciutadà. 
 
Finalment, l’Executiu reconeix l’estudi RCR Arquitectes com una empresa de 
referència de l’arquitectura catalana amb projecció internacional i prestigi. Amb 
l’impuls i el lideratge de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, aquest 
estudi ha estat distingit pels principals guardons i reconeixements arquitectònics 
d’àmbit mundial i és considerat un dels agents pioners internacionalment. 
 
Carme Forcadell i Lluís (Xerta, 1955)  
 
Carme Forcadell i Lluís va néixer a Xerta l’any 1955. És llicenciada en Filosofia 
i en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i té 
un màster en Filologia Catalana per la mateixa universitat. Catedràtica 
d’ensenyament secundari, va treballar fins al 2015 com a assessora en llengua, 
interculturalitat i cohesió social al Departament d’Ensenyament. 
 
Va iniciar la seva activitat en la política institucional el 2003, quan fou elegida 
regidora per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l’Ajuntament de 
Sabadell, càrrec que va ocupar fins al 2007.  
 
Va ser fundadora de l’Associació per la Llengua i la Cultura i de la Coordinadora 
Nacional per la Consulta sobre la Independència, vocal de la junta d’Òmnium 
Cultural de Sabadell des del 1996 fins al 2013, membre de la Comissió de la 
Dignitat i de l’executiva de la Plataforma per la Llengua i, del 2009 al 2015, 
vicepresidenta de la Plataforma pel Dret de Decidir.  
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També va formar part del Moviment per la Independència, embrió de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). L’any 2012 va ser elegida presidenta de 
l’ANC, càrrec que, amb dues reeleccions, va exercir fins al maig del 2015, atesa 
la limitació de mandats que establien els Estatuts de l’entitat.  
 
Es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre 
de 2015 per la coalició Junts pel Sí i va obtenir l’escó de diputada per la 
circumscripció de Barcelona. 
 
El 26 d’octubre de 2015 va ser elegida presidenta del Parlament de l’XI 
legislatura. La defensa de la sobirania del Parlament i dels drets dels diputats i 
diputades va comportar a la presidenta i a altres membres de la Mesa diverses 
querelles penals. Les causes judicials contra la presidenta i part de la Mesa, per 
haver dut a terme les seves funcions oposant-se als intents de censura 
parlamentària van obtenir un fort ressò internacional. 
 
La presidència de Forcadell es va caracteritzar per l’impuls de la transparència 
del Parlament per prevenir-hi la corrupció –en aquest sentit, cal destacar 
iniciatives pioneres a l’Estat com ara la creació del Registre de grups d’interès i 
l’aprovació del Codi de conducta dels diputats–, per la defensa de la igualtat 
efectiva de dones i homes, per l’atenció a les situacions d’emergència social 
derivades de la crisi econòmica, pel suport actiu a la reforma horària a favor 
d’usos del temps més eficients i saludables i per una intensa activitat 
institucional. 
 
La presidenta va ingressar a la presó el 10 de novembre i va obtenir la llibertat 
condicional el dia següent. En les eleccions del 21 de desembre de 2017, es va 
presentar per ERC, i fou reelegida diputada per la circumscripció de Barcelona. 
Des del 23 de març de 2018 pateix presó preventiva i s’enfronta a acusacions 
de delicte de rebel·lió i sedició amb peticions de fins a 17 anys de presó per 
haver defensat els drets i les llibertats de les diputades i els diputats. 
 
Carles Viver i Pi-Sunyer (Terrassa, 1949) 
 
Carles Viver i Pi-Sunyer va néixer a Terrassa l’any 1949. Va estudiar dret a la 
Universitat de Barcelona, on es va llicenciar (1971) i doctorar (1978) amb una 
tesi sobre “El personal político de Franco (1936-1945)” publicada a l’editorial 
Vicens Vives. Va obtenir la diplomatura en Ciències Socials per l’Institut Catòlic 
d’Estudis Socials de Barcelona. Entre els llocs de responsabilitat institucional 
que ha ocupat hi ha la direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics de la 
Generalitat de Catalunya (2004-2017), la presidència del Consell Assessor per 
a la Transició Nacional (2013-2016), el Comissionat de la Transició Nacional 
(2015) i és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (2012-actualitat). 
 
En el camp del dret i la magistratura, Viver i Pi-Sunyer ha estat magistrat (1992-
2001) i vicepresident (1998-2001) del Tribunal Constitucional d’Espanya, 
magistrat del Tribunal Constitucional d’Andorra (2006-2014) i membre de la 
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Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (1986-1992 i 2001-
2017). 
 
En l’àmbit acadèmic, Viver i Pi-Sunyer ha estat catedràtic de Dret Constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, membre de la Comissió que va crear la 
Universitat Pompeu Fabra i primer degà de la Facultat de Dret. També ha estat 
membre del Comitè Científic de l’Institute for Studies on Federalism and 
Regionalism (EURAC) amb seu a Bolanzo (Itàlia), i director de la Revista 
d’Estudis Autonòmics i Federals que publica l’Institut d’Estudis Autonòmics. A 
més, el prestigiós jurista és avaluador d’articles de la Revista Publius; The 
journal of Federalism i de la revista Llengua i Dret. Viver i Pi-Sunyer ha centrat 
la seva activitat investigadora i divulgadora en l’estudi de l’organització territorial 
de l’Estat, la jurisdicció constitucional i la tècnica legislativa. 
 
El jurista és autor de 7 llibres, 48 capítols de llibres i desenes d’articles en 
revistes especialitzades sobre l’organització territorial, la Constitució i els 
conflictes de competències institucionals, entre altres. 
 
Carles Viver i Pi-Sunyer ha rebut diverses distincions com són el Premi Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, l’any 2002; la Creu de Sant Jordi, el 2003; la 
Gran Creu d’Isabel la Catòlica, el 2004, i l’Ordre del Mèrit Constitucional, el 
2005. 
 
L’activitat i l’obra de Viver i Pi-Sunyer és reconeguda en l’àmbit de la justícia i 
el dret més enllà del nostre país, especialment a Europa. Al llarg de la seva 
trajectòria cívica, acadèmica i professional ha demostrat el seu compromís amb 
la democràcia, l’adaptació de la llei i l’arquitectura institucional a la voluntat de 
la ciutadania, l’exercici del dret d’autodeterminació, i la defensa dels drets civils, 
socials i polítics. 
 
RCR Arquitectes (Olot, 1987) 
 
L’estudi RCR Arquitectes fou creat el 1987 a la ciutat d’Olot per Rafael Aranda, 
Carme Pigem i Ramon Vilalta, formats tots tres a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès. L’estudi ha impulsat una obra arquitectònica que 
preserva d’una manera especialment acurada la relació i la integració dels 
edificis amb el paisatge i el seu entorn. 
 
RCR Arquitectes ha anat obtenint cada vegada més reconeixement fins a rebre 
el 2017 el Premi Pritzker, que és considerat el més prestigiós a escala mundial 
en l’àmbit de l’arquitectura, concedit per primera vegada a arquitectes catalans. 
Aquesta fou la culminació d’una trajectòria productiva i reconeguda. 
Prèviament, i entre molts d’altres, havien rebut el Premi Nacional de Cultura en 
Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, el 2005; el Contractworld de 
Hannover, el 2005; l’Honorary Fellows de l’Institut Americà d’Arquitectura (AIA), 
el 2010; el premi internacional Belgian Building Awards, el 2011; l’International 
Fellows del Reial Institut d’Arquitectes Britànics (RIBA), el 2012; i l’Officier et 
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Chevalier de l’Ordre de les Arts i de les Lletres de la República Francesa, el 
2014 i el 2018. 
 
També són conegudes les intervencions fetes per RCR Arquitectes en el parc 
de la Pedra Tosca, de les Preses (2003), l’hotel restaurant Les Cols, a Olot 
(2005), la biblioteca Joan Oliver, a Barcelona (2007), l’espai públic del teatre La 
Lira, a Ripoll (2011), les bodegues Bell-Lloc, a Palamós (2007), la guarderia 
Petit Comte, a Besalú (2010), entre més actuacions al nostre país. Però l’obra 
de l’estudi ja fa molts anys que va trencar les fronteres i és coneguda a molts 
països estrangers. Així, podem destacar el museu Soulages, a Rodez (2014), 
l’edifici Muraba, a Dubai (2017), el crematori Hofheide, a Bèlgica (2013), o la 
mediateca Waalse Krook, a Gant (2010) i el Centre d’Art La Cuisine al castell 
de Nègrepelisse, a França (2014), entre més. 
 
Aranda, Pigem i Vilalta van constituir el 2012 una fundació, RCR BUNKA, amb 
la finalitat d’estimular la valoració de l’arquitectura i el paisatge en la societat, 
així com per custodiar i difondre el fons material i documental de l’Espai Barberí, 
que és una antiga foneria d’Olot rehabilitada on s’imparteixen els cursos 
d’arquitectura i paisatge. 
 
La integració dels dissenys amb el medi i l’entorn, l’harmonia entre els interiors 
i els exteriors, l’equilibri entre el món quotidià i les referències universals, la 
intervenció emotiva i experimental, són algunes de les definicions que reben les 
obres de RCR Arquitectes i que han esdevingut una marca d’estil propi. 
 
L’estudi, a banda de la seva obra al territori, ha participat en nombroses 
exhibicions arquitectòniques i artístiques. En són alguns exemples el 3r Saló 
Internacional d’Arquitectura de París, el 1990; la Biennal d’Arquitectura de 
Venècia, els anys 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016 i 2018; l’exposició 
On-Site: New Architecture in Spain, al MoMA de Nova York, el 2006; la mostra 
Global Ends de la Toto Gallery de Tòquio, el 2010; o l’exposició RCR 
Arquitectes. Shared Creativty, a Barcelona i a Madrid, el 2015 i el 2016, 
respectivament. 
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El Govern atorga els Premis Nacionals de Comunicació 
2018 a La competència, el Canal 3/24, el fotoperiodista 
Tino Soriano, Núvol, Wallapop i Corisa Media Grup 

 
 El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper 10 de desembre al 

Palau en un acte presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra 
 

 El jurat també ha decidit atorgar una menció honorífica a la 
periodista Pepi Rafel 
 

El jurat de la XVII edició dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya ha decidit atorgar els guardons d’enguany al magazine La 
competència de RAC1, en la categoria de Radiodifusió; al Canal 3/24 en la 
categoria Televisió; al fotoperiodista Tino Soriano, en la categoria de Premsa; 
al diari Núvol, en la categoria de Mitjans d’arrel digital; a Wallapop, en la 
categoria de Publicitat; i a Corisa Media Grup, en la categoria de Comunicació 
de proximitat.  
 
El jurat també ha atorgat una menció honorífica a la periodista Pepi Rafel, per 
la seva llarga trajectòria en el món de la comunicació local.   
 
Els Premis es van crear l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de 
les primeres emissions regulars de ràdio a Catalunya. L'objectiu dels guardons 
és reconèixer les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a 
Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals 
com per qualsevol entitat pública o privada durant l’any anterior. Aquests premis 
també reconeixen trajectòries professionals, institucionals o empresarials que 
hagi destacat en el seu conjunt. 
 
El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper dilluns 10 de desembre en un 
acte presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, al Palau.  
 
Guardonats d’enguany 
 
En la categoria de Radiodifusió, el jurat ha premiat el magazine La competència 
de RAC1, un programa diari d’humor líder absolut en la seva franja horària des 
de fa més de 5 anys. N’ha valorat la “combinació de l’actualitat del dia i una 
mirada irònica i crítica, i conduït amb una agilitat i creativitat admirables” i el fet 
de presentar una “trajectòria sòlida al servei de la informació i l’actualitat, tot 
aportant diversitat a les formes de presentar-les al país”.  
 
El Canal 3/24 ha estat premiat en la categoria de Televisió, per haver 
aconseguit, al llarg de 15 anys, ser un canal de referència informativa 
imprescindible, gràcies a la feina dels seus professionals i a un treball d’equip 
internacionalment reconegut i acreditat. 
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Pel que fa a la categoria de Premsa, el jurat ha reconegut Tino Soriano. 
Fotoperiodista de llarga trajectòria, col·labora habitualment en els magazines 
de la premsa de Barcelona, Madrid, França, els EUA, Alemanya i Itàlia. Ha 
obtingut nombrosos premis internacionals per la seva obra fotogràfica. Des de 
2001, és també fotògraf de la National Geographic Society. 
 
En la categoria de Mitjans d’arrel digital, el jurat ha premiat el diari Núvol per la 
seva “iniciativa de mirada àmplia i oberta sobre el panorama cultural de 
Catalunya”. Ha considerat que “es tracta d’una oferta de gran qualitat, que s’ha 
anat consolidant des del 2012, any del seu naixement” i que proposa una 
“esplèndida diversitat, que aborda tots els àmbits que no acostumen a ser 
presents als mitjans de comunicació”.  
 
El jurat també ha reconegut Wallapop en la categoria de Publicitat. Es tracta 
d’una iniciativa catalana que ha transformat el sector publicitari dels classificats 
i ha esdevingut un dels mitjans digitals de publicitat de productes de segona mà 
de referència a Catalunya i al món. El jurat ha considerat que Wallapop “ha 
transformat un mercat, desbancant altres operadors globals i convertint la seva 
plataforma en un mitjà publicitari, generador de dades massives (big data) 
complexes, interessants per compartir, segmentar i comercialitzar”.  
 
Corisa Media Grup ha estat el premiat de la categoria de Comunicació de 
proximitat. Es tracta d’una iniciativa multimèdia de la comarca del Ripollès 
fundada l’any 1989, exemple de comunicació de proximitat de qualitat, que 
integra les diferents branques de la comunicació: Ràdio Ripoll, Televisió del 
Ripollès, setmanari El Ripollès i portal elripollesdigital.cat. Des de 2010 
convoquen, també, els premis Ripollès Líders/Ripollès de l’Any. 
 
Finalment, el jurat ha decidit atorgar una menció d’honor a la periodista Pepi 
Rafel, per la seva llarga trajectòria en el món de la comunicació local i el seu 
esforç per preservar el patrimoni audiovisual de RTV El Clot – Sant Martí 
mitjançant la digitalització dels seus arxius. 
 
Composició del jurat 
 
El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de l’edició de 2018, ha estat 
format per la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; el secretari de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons; el president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher; el secretari de 
Difusió i Atenció Ciutadana, Miquel Gamisans; la degana del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, Neus Bonet; la degana del Col·legi de Publicitaris i 
Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà; la directora de Comunicació de 
la Diputació de Barcelona, Mònica Gallardo; el president de l’Associació 
Catalana de Ràdio, Robert Serentill; el president de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació, Ramon Grau; la degana de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació – UAB, Maria José Recoder; el professor del Departament 
de Comunicació – UPF, Joan M. Corbella; el director general de Mitjans de 
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Comunicació, Ignasi Genovès; i el COI de McCann Worldgroup Spain, Enric 
Jové.  
 
Evolució dels Premis 
 
Des que fa dinou anys, el president de la Generalitat va lliurar els primers premis 
de Radiodifusió, Televisió i Telecomunicacions, els guardons han anat 
experimentant alguns canvis, atenent la constant evolució del sector.  
 
D’aquesta manera, l’any 2000 es va constituir el Premi Nacional d’Internet per 
la seva importància creixent, i en l’edició de 2008 es van atorgar per primer cop 
els premis corresponents a les categories de Premsa, Comunicació de 
proximitat i Publicitat. A partir de 2013 va desaparèixer la categoria de 
Telecomunicacions, i la d’Internet va passar a denominar-se de Mitjans d’arrel 
digital, per tal de centrar els premis en els continguts i els productors de 
continguts i separar-los dels de caràcter més tecnològic, que hi tenien difícil 
encaix. 
 
Actualment els premis consten de sis categories: Radiodifusió, Televisió, 
Premsa, Mitjans d’arrel digital, Publicitat i Comunicació de proximitat. 
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El Govern aprova el Pla d’estalvi i eficiència energètica 
als edificis i equipaments de la Generalitat 2018-2022 
 

 La iniciativa es proposa reduir en un 7,7% anual el consum 
d’energia, un 7,7% les emissions de gasos causants de l’efecte 
hivernacle i un 5,5% la factura energètica de l’administració 
catalana 
 

 La principal línia de treball és la renovació energètica dels edificis, 
per tal de rehabilitar amb criteris d’estalvi i d’eficiència energètica 
un 3% de la superfície dels equipaments de la Generalitat cada any 
 

 El Pla també preveu la instal·lació de 20 MW d’energia solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum i de 200 punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics 
 

 L’aplicació de mesures de gestió energètica des de l’any 2007 ha 
permès a la Generalitat reduir en 13,9 milions d’euros la seva factura 
energètica i en 18.600 tones les seves emissions de CO2 anuals 

 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis 
i equipaments de la Generalitat 2018-2022. La iniciativa, que pretén optimitzar 
la gestió energètica de la Generalitat, modernitzar les seves instal·lacions, 
reforçar el seu compromís amb el medi ambient i exercir de tractor per al sector 
i per a la societat, es proposa assolir el 2022 una reducció anual del 7,7% en el 
consum d’energia i en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i una 
disminució del 5,5% de la factura energètica de l’administració catalana. 
 
La principal línia de treball que estableix el Pla és la renovació energètica dels 
edificis i equipaments públics. El document preveu rehabilitar amb criteris 
d’estalvi i eficiència energètica un 3% de la superfície del parc d’immobles 
públics cada any, preferentment aquells que tinguin una qualificació energètica 
inferior a la lletra C, siguin majors de 5.000 m2, siguin anteriors al 2006, la seva 
titularitat sigui de la Generalitat a llarg termini i la seva ocupació sigui intensiva. 
Els projectes de renovació, prioritàriament, es faran amb la fórmula dels serveis 
energètics, en la qual una empresa privada assumeix la inversió i el 
manteniment del projecte a llarg termini –garantint uns determinats nivells de 
reducció en el consum d’energia- i la retribució va a càrrec dels estalvis generats 
per la rehabilitació.  
 
Aquesta línia de treball també preveu la realització d’auditories energètiques a 
tots els edificis públics, el compliment de criteris de disseny per a l’obra nova o 
grans rehabilitacions perquè siguin de consum gairebé nul i l’extensió de serveis 
de gestió energètica a tots els edificis i equipaments.   
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La introducció d’energies renovables és un altre dels eixos del Pla. Una primera 
mesura prevista en aquest àmbit és l’elaboració d’un informe per analitzar 
l’aprofitament d’energies renovables en el parc d’edificis i equipaments públics 
i el seu potencial en aquest àmbit. El Pla també inclou la instal·lació de 20 MW 
d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum als edificis públics. Aquesta 
mesura, alineada amb l’estratègia SOLARCAT aprovada el passat 2017, tindrà 
les funcions tant de reduir el consum i la despesa energètica com de demostrar 
la viabilitat d’aquesta tecnologia i exercir de tractor del sector a Catalunya. 
 
Un altre eix d’actuació seran les mesures relacionades amb la mobilitat. El Pla 
proposa assolir la instal·lació de 200 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
en els aparcaments del seus immobles, tant per als treballadors com per a la 
flota de vehicles públics. En aquest sentit, també es promourà la compra 
agregada de vehicles, l’adquisició, rènting o lloguer de vehicles elèctrics, per tal 
de contribuir a complir la Llei del canvi climàtic, que preveu que l’any 2025 un 
30% de la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat de Catalunya es 
realitzi amb vehicles elèctrics.  
 
Finalment, el Pla contempla l’adopció de programes i mesures de formació 
adreçades tant als professionals de la gestió energètica de la Generalitat com 
al conjunt dels treballadors, així com la consideració de les mesures 
necessàries tant per enllaçar amb la resta d’actuacions del Govern en matèria 
de medi ambient com per involucrar-hi les administracions locals. 
 
En conjunt, l’aplicació de totes aquestes mesures requerirà una inversió 
aproximada de 47,5 milions d’euros, prioritàriament en el format de serveis 
energètics. Cada departament de la Generalitat serà responsable del 
compliment del Pla en els edificis que li corresponen; en aquest sentit, el Govern 
també ha aprovat la creació d’una Comissió Interdepartamental, que serà 
coordinada per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i la Direcció General de 
Patrimoni, per tutelar-ne l’execució. 
 
El Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 
2018-2022 s’insereix en el procés de transició cap a un nou model energètic 
més net, sostenible i democràtic que està vivint Catalunya, i s’alinea amb la 
política energètica de la Unió Europea. Fins al moment, el Govern ha elaborat 
la Llei de canvi climàtic i el document del Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica amb l’objectiu d’assentar les bases d’aquest nou model energètic i 
facilitar el procés de transició, i ha posat en marxa mesures com el 
desplegament de la xarxa pública de punts de recàrrega ràpida o els ajuts a la 
instal·lació de bateries associades a equips d’autoconsum, entre d’altres.    
 
Un estalvi de 13,9 milions d’euros i de 18.600 tones de CO2 emeses 
anualment 
 
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona continuïtat als programes d’estalvi i 
eficiència energètica als edificis i equipaments públics que aplica des de l’any 
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2007, amb la voluntat de millorar la seva gestió, de reduir les seves emissions i 
de servir tant d’exemple com de tractor per al conjunt de la societat. Des 
d’aleshores, s’ha aconseguit reduir anualment en 13,9 milions d’euros la factura 
energètica de la Generalitat i s’ha disminuït en 18.600 tones les emissions de 
CO2. 
 
La implementació d’aquests plans ha permès avançar en aspectes com 
l’optimització de la gestió energètica de la Generalitat (amb mesures com el 
desenvolupament del Sistema Integral de Monitorització Energètica per 
controlar els contractes i la despesa o la consolidació de la compra agregada 
d’electricitat i de gas natural per a bona part dels punts de consum del 
departaments de la Generalitat), l’establiment de l’obligatorietat d’incloure la 
gestió energètica en la licitació de contractes de manteniment o la definició d’un 
contracte model de serveis energètics amb estalvis garantits, que facilita la 
col·laboració entre sector públic i empreses. També s’han efectuat projectes 
d’implantació d’energies renovables en edificis públics. 
 
Igualment, ja s’estan executant contractes de serveis energètics en la modalitat 
d’estalvis garantits (com en el cas del CAR de Sant Cugat, l’Institut Català 
d’Oncologia, el Laboratori Agroalimentari de Cabrils o el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya), i s’està treballant en les licitacions dels serveis energètics 
d’altres edificis. Tanmateix, l’execució de projectes d’inversió s’ha vist afectada 
per les limitacions pressupostàries que ha patit la Generalitat de Catalunya des 
de l’inici de la crisi econòmica i financera, i també per les dificultats jurídiques i 
normatives de desplegar la contractació de serveis energètics. 
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El Govern inicia els tràmits per a la modificació de la 
Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència 
 

 Esdevindrà un organisme totalment independent per adaptar-se a 
les exigències i principis internacionals 

 
El Govern ha acordat aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
de modificació de la Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la 
Competència. Amb aquesta iniciativa, que s’emmarca en el punt 2.4.3 del Pla 
de Govern (XII legislatura), es pretén millorar la independència organitzativa de 
l’ACCO. 
 
Malgrat el pas positiu i significatiu que va suposar el fet de configurar-se 
jurídicament com a organisme autònom per la Llei 1/2009 (deixant de pertànyer, 
com fins aleshores, a una direcció general del Departament d’Economia), la 
configuració actual de l’ACCO com a organisme autònom encara no compleix 
adequadament amb les exigències i principis internacionals d’independència 
establerts en aquesta qüestió per l’OCDE, l’ONU i la Comissió Europea. Cal, 
doncs, incrementar la independència de la institució suprimint la seva 
naturalesa d’organisme autònom i configurant l’entitat com un organisme 
independent, una institució de dret públic amb plena capacitat 
d’autoorganització i de gestió dels recursos que pressupostàriament li siguin 
assignats. 
 
Aquest canvi farà que l’ACCO disposi de més capacitat en la gestió dels 
recursos econòmics i de personal per així millorar i potenciar les funcions 
d’inspecció domiciliària i reforçar el rol d’organisme de control del Govern i de 
les diferents administracions públiques. 
 
L'ACCO va resoldre una mitjana de 8 expedients l’any entre el 2015 i el 2017, 
va interposar sancions per un total de 700.000 euros de mitjana entre aquests 
anys, i les seves actuacions al llarg d'aquest període van suposar, també, un 
estalvi per als ciutadans, ja que es calcula que cada euro de pressupost de 
l'ACCO repercuteix aproximadament en quatre euros d'estalvi pel consumidor 
o ciutadà. 
 
L'activitat de l'ACCO té com a objectiu la garantia, millora i promoció de la 
competència a Catalunya, procurant que els beneficis del funcionament 
competitiu del mercat s'estenguin al conjunt de la societat.  
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El Govern impulsa una consulta pública sobre la Taula 
Social del Canvi Climàtic 
  
 Serà l’ens per facilitar la participació i consulta a les entitats i 

organitzacions del teixit social, econòmic i ambiental català sobre les 
polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha comunicat al Consell Executiu la 
propera celebració d’una consulta pública prèvia a la constitució de la Taula 
Social del Canvi Climàtic, que servirà per debatre quina haurà de ser la seva 
composició i el seu funcionament. 
 
La Llei del canvi climàtic, aprovada el 2017, preveu la creació d’aquesta Taula 
com un òrgan col·legiat adscrit al Departament de TES que haurà de facilitar la 
participació i consulta sobre les polítiques de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic. La seva composició concreta i el règim de funcionament estarà regulat 
per un reglament. 
 
En concret, la Taula Social del Canvi Climàtic tindrà les següents funcions: 
 

 La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques i 
de planificació climàtica, la seva actualització, sobre els marcs 
estratègics de mitigació i adaptació i en matèria de pressupostos 
de carboni. 

 La formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del 
Canvi Climàtic. 

 
El reglament que s’elaborarà després de la consulta pública haurà de garantir 
que la composició de la Taula integri les entitats i associacions més 
representatives dels àmbits de l’Administració local, la recerca, el món 
empresarial i veïnal i del teixit sindical, ambiental i econòmic de Catalunya.  
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El Govern accelera la modificació del Decret de les 
entitats esportives de Catalunya 
 

 La segona modificació del Decret 58/2010 preveu regular la figura 
del president o presidenta d’entitats esportives 

 
 El futur decret estableix que pugui haver-hi una relació laboral 

retribuïda per les tasques que desenvolupen en el si de l’entitat, 
més enllà de les pròpies del càrrec 

 
 Es vol aconseguir una gestió més professionalitzada del dia a dia 

de les entitats esportives 
 
El Govern accelera els treballs per a l’elaboració d’un projecte de decret de 
segona modificació del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya, a través de la qual es vol facilitar el reconeixement laboral dels 
presidents i presidentes de les entitats esportives mitjançant una retribució per 
les tasques que desenvolupen en el si de l’entitat, més enllà de les pròpies del 
càrrec.  
 
Així, milloraria el funcionament i s’obtindria una gestió més professionalitzada 
del dia a dia de les entitats esportives, que actualment es troben limitades si 
volen oferir una contraprestació als seus presidents i presidentes.  
 
Amb el futur decret, el Govern vol respondre a la inquietud plantejada davant 
l’Administració per una part del sector esportiu del país, que demana que es 
reguli normativament la possibilitat que els presidents i presidentes de les 
entitats esportives puguin rebre una retribució mitjançant contracte laboral amb 
l’entitat en els casos en què l’assemblea de la pròpia entitat així ho aprovi. 
 
El Govern ha aprovat obrir una consulta pública prèvia a l’elaboració del decret 
per tal que el Consell Català de l’Esport pugui copsar, prèviament a l’aprovació 
de la norma, quina és l’opinió del sector esportiu i dels diferents actors implicats. 
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El Departament de Salut es reestructura amb la creació 
de la Direcció General de Professionals de la Salut 
 

 La nova unitat vetllarà per l’ordenació, la formació i el 
desenvolupament professional, així com per la planificació de 
necessitats dels professionals 

 
El Govern ha aprovat reordenar l’estructura organitzativa del Departament de 
Salut per fer front a l’objectiu prioritari de l’Executiu de reforçar les polítiques 
departamentals en matèria d’ordenació i desenvolupament professional. A partir 
d’ara, l’execució d’aquestes polítiques passen a concentrar-se en una unitat 
orgànica específica, la nova Direcció General de Professionals de la Salut.  
 
En aquest sentit, es desplacen a la nova direcció les funcions relacionades amb 
la direcció de les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional; de la formació 
en matèria de salut i el manteniment i la millora de les competències 
professionals. També les funcions d'autoritat sanitària corresponents a 
l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació 
que aquests duguin a terme. Aquestes funcions eren atribuïdes fins ara a la 
Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, que passa a 
denominar-se Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària. 
 
La Direcció General de Professionals de la Salut passa a assumir, també, les 
funcions relatives a les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de 
professionals, fins ara competència de la Direcció General de Planificació en 
Salut. Consegüentment, les funcions d’anàlisi i estudi de les necessitats i 
tendències en matèria de professions sanitàries -per garantir l'equilibri entre 
l'oferta i la demanda dels professionals de l'àmbit de la salut- i l’establiment de 
criteris per definir polítiques relatives a la salut en l'àmbit de la planificació 
professional, i de seguiment i avaluació de resultats de la planificació operativa, 
es desplacen a la nova Direcció General.  
 
La resta d’unitats en què s’organitza el Departament de Salut mantenen les 
funcions i l’estructura. Així, el Departament queda estructurat en els òrgans 
següents: 
• Secretaria General. 
• Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació. 
• Secretaria de Salut Pública. 
• Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària. 
• Direcció General de Planificació en Salut. 
• Direcció General de Recerca i Innovació en Salut. 
• Direcció General de Professionals de la Salut 
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Modificació del decret d’àmbits de competència dels 
Departaments de l’Administració de la Generalitat 
 

 El president ha informat el Govern de la modificació d’aquest decret 
a través del qual el Departament d’Ensenyament passa a 
denominar-se Departament d’Educació, entre altres qüestions 
 

 A més, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència assumeix les competències en el foment de la Pau, 
que actualment tenia el Departament de Justícia 

 
El president ha informat al Govern de la modificació del Decret 1/2018, de 19 
de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels 
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de la 
qual el Departament d’Ensenyament passa a denominar-se Departament 
d’Educació.  
 
Aquest canvi de nom està en coherència amb la terminologia que s’utilitza en la 
Llei d’educació de Catalunya. D’aquesta manera, adoptant el nom de 
Departament d’Educació, la Generalitat de Catalunya s’adapta a la terminologia 
internacional i acadèmica més utilitzada, ja que és la que remet a una concepció 
moderna de les polítiques educatives, les quals van més enllà de l’adquisició de 
coneixements acadèmics i ens parlen de la necessitat de tenir una visió integral 
de l’educació, amb el principal objectiu de formar ciutadans lliures i 
compromesos, preparats per fer front als reptes d’una societat tan canviant i 
complexa com la del segle XXI.  
 
Exteriors assumeix les competències de foment de la pau 
 
També a través de la modificació d’aquest Decret, el Departament d'Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència assumeix les competències 
en el foment de la pau, que actualment tenia el Departament de Justícia. 
 
Altres modificacions 

 
Per últim, s’han realitzat altres adaptacions terminològiques a les competències 
d’alguns departaments. En primer lloc, s’incorpora el terme “mobilitat” dins les 
competències de transport del Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
En segon lloc, es modifica el terme “reinserció” pel de “rehabilitació” dins la 
competència de “Serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil” del 
Departament de Justícia. 
 
En darrer lloc, es modifica el terme “disminució” pel de “discapacitat” en les 
competències en les polítiques de les persones amb discapacitat i dependència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  



 

 

Acords de Govern. 04.12.2018  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

19

 
La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant 
decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels 
departaments en què s'organitza el Govern. 
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Nomenaments 

 
Eric Hauck, delegat del Govern als Balcans 
 
Nascut a Alemanya (Saarland) l’any 1968. 
 
Ha estudiat Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i disposa 
del Màster Europeu en Gestió Organitzativa dels Esports (MEMOS) per la 
Université Claude Bernard 1 de Lió.  
 
Delegat del Govern de Catalunya a Croàcia des del 2017 fins que va ser cessat 
per l’aplicació de l’article 155.  
 
Del 1988 al 1995 va ser cap de la secció d’internacional al diari Avui, on va 
exercir com a corresponsal diplomàtic a l’Europa de l’Est durant la caiguda del 
Mur de Berlín. També va ser reporter de guerra als Balcans, a Romania, a la 
primera Guerra del Golf i al final de l’apartheid a Sud-àfrica. 
 
Del 1995 al 1999 va ser director de cooperació internacional de l’Ajuntament de 
Barcelona a Bòsnia i Hercegovina. Seguidament, del 1998 al 2006, va exercir 
com a responsable de projectes al Comitè Olímpic Internacional (COI) a 
Lausana.  
 
Ha estat director de comunicació a diverses institucions i organitzacions com 
ara la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundació Fòrum 
Universal de les Cultures o la Fundació Princesa de Girona. A l’inici de la seva 
trajectòria professional va treballar durant quatre anys a l’equip de premsa del 
Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona ’92. 
 
També cofundador de Coperfield for Social Good a Barcelona i de la seu a 
Barcelona d’Impact Hub, un moviment mundial d’espais de creació per 
emprenedors socials. 
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Altres acords 
 
El Govern destina un milió d’euros a ajuts perquè els ens locals 
promoguin accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic 
 
El Govern ha aprovat una despesa pluriennal a càrrec dels pressupostos futurs 
del Departament de Territori i Sostenibilitat per atendre la convocatòria de 
subvencions a ens locals per desenvolupar actuacions de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic durant el període 2019-2020. L’import total és d’un milió 
d’euros, la meitat del qual es destinarà a la convocatòria del 2019 i, l’altra meitat, 
a la del 2020. 
 
Des del 2008, el Govern ha atorgat subvencions per un valor de més de 3,2 
milions d’euros a ens locals per incloure en la seva planificació i en les seves 
inversions el vector del canvi climàtic per contribuir, així, a la reducció de les 
emissions que provoquen l’escalfament global. En general, les actuacions 
subvencionables han inclòs l’adquisició de vehicles de baixes emissions 
(elèctrics, d’hidrogen, i biogàs EURO V o superior), l’adquisició de bicicletes, les 
instal·lacions de producció d’electricitat renovable per recarregar vehicles 
elèctrics i instal·lacions d’energia geotèrmica. Totes elles, vinculades a la 
mitigació del canvi climàtic. 
 
La convocatòria de 2019-2020 inclourà també, per primera vegada, accions 
d’adaptació, com ara la millora de l’eficiència a les xarxes municipals 
d’abastament aigua, l’elaboració de plans d’emergència davant de sequeres 
(per a municipis de menys de 20.000 habitants, on no és obligatori tenir aquests 
plans), l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals o l’esmorteïment de 
l’efecte d’illa de calor urbana.  
 
 
El Govern aprova la seva sortida de la Fundació Creafutur 

 
El Govern ha aprovat la desvinculació de la Generalitat de Catalunya de la 
Fundació Creafutur, a causa d’un progressiu canvi en l’orientació de l’activitat 
d’aquesta entitat. Així, davant l’evolució del model de negoci de Creafutur, els 
membres del Patronat de la Fundació han considerat que el pla de futur 
presenta moltes més sinergies amb la Fundació Creapolis, vinculada a ESADE. 
 
Creada el 2006 per la Fundació Esade i la Generalitat, Creafutur té per objectiu 
identificar oportunitats d’activitat innovadores que generin un impacte social i 
mediambiental, amb la finalitat de convertir-se en punt de trobada entre els 
sectors públic i privat. 
 
Així, l’acord d’avui preveu la sortida de l’administració catalana de la Fundació, 
ratificant la modificació dels estatuts i el text refós aprovats pel Patronat de 
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Creafutur en la sessió de 19 de desembre de 2017. El Govern també ha acordat 
aportar 74.500 euros corresponents a l’aportació de l’any 2018.   
 
 
 


