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El Govern aprova el sostre de despesa no financera de 
la Generalitat de Catalunya per al 2023, que es fixa en 
33.113 milions d’euros 

 Aquesta quantitat supera en 3.098 milions d’euros la xifra prevista 
en els pressupostos de la Generalitat per al 2022  

El Govern ha acordat avui fixar en 33.113 milions d’euros el sostre de despesa 
no financera i no finalista de la Generalitat per al 2023. Aquesta quantitat marca 
el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb 
l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària 
i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010). Aquesta quantitat 
supera en 3.098 milions d’euros la xifra prevista en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2022.  

El càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023, que inclou els imports de les 
bestretes del model de finançament i la liquidació del model de finançament de 
l’any 2021 comunicats pel Ministeri d’Hisenda.  

Cal recordar que, des que el Ministeri d’Hisenda va suspendre les regles fiscals 
a causa de la pandèmia l’any 2020, va establir uns marges de referència del 
dèficit, en lloc dels objectius de dèficit pròpiament dits. Així, en la reunió del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va tenir lloc el 27 de juliol, va fixar 
una taxa de referència del dèficit per a les comunitats autònomes del 0,3% del 
PIB. Aquesta taxa de referència és la que determina l’import del finançament 
del Fons de Liquiditat i la que s’utilitza per calcular el límit de despesa per al 
2023.  

El sostre de despesa fixat avui està subjecte a modificacions en els ingressos 
tributaris, increments o reduccions de les transferències de l’Estat destinades al 
finançament de les competències transferides, canvis en els ajustos SEC o 
qualsevol altra variació rellevant dels ingressos. 
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El Govern crea el Consell Català de Municipis Rurals 

 És l’òrgan d’assessorament del Govern en matèria de règim local i 
de participació i proposta en els àmbits que afectin els municipis 
rurals amb poblacions inferiors a 2.000 habitants 

El Govern ha aprovat avui la creació del Consell Català de Municipis Rurals, un 
òrgan d’assessorament de l’Executiu en matèria de règim local i de participació 
i proposta en els àmbits que afectin els municipis rurals amb poblacions inferiors 
a 2.000 habitants. 

El Consell Català de Municipis Rurals substituirà l’actual Consell Català de 
Petits Municipis, creat l'any 2003, per tal d’adaptar-lo a la legislació vigent. Les 
principals modificacions que s’introdueixen en aquest nou Decret fan referència 
a la seva composició, que ha de garantir una representació proporcional i 
equilibrada dels diversos territoris, la paritat de gènere i el manteniment de la 
proporcionalitat de la representació política resultant de les eleccions 
municipals, a la utilització dels mitjans electrònics en el seu funcionament, i al 
sotmetiment a les regles de conducta i als principis ètics que estableix la 
normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entre 
d’altres. 

La constitució d’aquest òrgan d’assessorament i debat té com a objectiu 
propiciar un espai des d’on es formulin propostes i iniciaves per millorar la 
prestació dels serveis a la ciutadania i facilitar als ajuntaments l’exercici de les 
seves competències. Les funcions del consell són les següents:  

 Assessorar el Govern en totes aquelles mesures que tinguin com a 
destinataris o afectin de forma especial els municipis rurals. 

 Detectar els problemes específics que afecten la ciutadania i els 
ajuntaments dels municipis rurals. 

 Elaborar propostes en relació amb la millora de la prestació de serveis 
en aquests municipis. 

 Proposar al departament competent en matèria d’Administració local 
l’adopció de mesures de coordinació interadministratives que facilitin la 
prestació eficaç dels serveis. 

 Sol·licitar l’elaboració d’estudis sobre qüestions d’especial interès i 
rellevància per als municipis rurals.  

 Promoure el debat entre especialistes sobre mesures que calgui adoptar 
en relació amb qüestions que afectin aquesta tipologia de municipis. 

 Assessorar sobre aquelles qüestions que li sotmeti el Govern. 
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El Govern acorda adquirir 48 oliveres monumentals que 
es troben en dos vivers del Montsià 

 Es consideren oliveres monumentals les que tenen una edat igual o 
superior a 350 anys 

El Consell Executiu ha acordat comprar 48 oliveres monumentals a dos vivers, situats 
a Alcanar i a Amposta, fent ús del dret de tempteig i retracte que preveu la Llei 6/2020, 
de 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i oliverars 
monumentals respecte d’oliveres procedents de Catalunya. Es tracta d’exemplars que 
aquests establiments, en compliment de la normativa, van declarar responsablement 
que tenien per comercialitzar, i que, d’acord amb la llei, quedaven immobilitzats. El 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pagarà per l’adquisició de 
les oliveres, d’edats estimades entre els 500 i els 1.200 anys, un total de 644.100 euros, 
i contractarà el seu trasllat i replantament en finques, preferiblement públiques, de la 
comarca del Montsià, d’on procedeixen, d’acord amb les gestions que estan fent els 
serveis territorials del Departament a les Terres de l’Ebre.  

La Llei 6/2020 regula i protegeix les oliveres que, per les seves característiques, 
condicions històriques i culturals, s’identifiquen com a monumentals, atesa la seva 
importància com a elements del paisatge i de la cultura de Catalunya. Es consideren 
monumentals les que tenen un perímetre de tronc igual o superior a 350 centímetres 
mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl, o amb una edat igual o superior a 350 
anys. S’han de mantenir en el lloc que les ha vistes arrelar-se i mantenir la seva 
funcionalitat. Se’n prohibeix explícitament l'extracció i la comercialització per aturar i 
evitar la degradació i desaparició del patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, 
històric i econòmic que conforma el conreu d’aquestes oliveres monumentals.  
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El Govern atorga sis distincions Jaume Vicens Vives a 
professors i projectes d'universitats catalanes en 
reconeixement de la seva qualitat docent 

 També concedeix les mencions M. Encarna Sanahuja Yll en l’àmbit 
de la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent 
universitària 

 Els premis estan dotats amb 20.000 euros cadascun, que es 
destinen a projectes d’innovació o de millora docent 

El Govern ha concedit les distincions Jaume Vicens Vives a tres professors, un 
grup i dos projectes de diverses universitats catalanes, i dues mencions M. 
Encarna Sanahuja Yll, una a títol individual a una professora i una altra a títol 
col·lectiu a un projecte universitari. El lliurament d’aquests guardons tindrà lloc 
dijous vinent en el marc de la inauguració oficial del curs universitari 2022-2023, 
que es farà a la Universitat de Lleida, de la mà del president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. 

Els premis Jaume Vicens Vives, creats el 1996, tenen com a objectiu reconèixer 
la qualitat docent universitària, i les mencions M. Encarna Sanahuja Yll, que 
s’atorguen per quart any, reconeixen l’excel·lència en la inclusió de la 
perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària. 

Els guardonats, que han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels 
consells socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les 
universitats privades de Catalunya, reben un premi dotat amb 20.000 euros 
cadascun. Aquest import s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora 
docent, en el cas de les distincions Jaume Vicens Vives, i a projectes 
d’innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere, pel que fa a les 
mencions M. Encarna Sanahuja Yll. 

Distincions Jaume Vicens Vives 

Premis individuals 

Francesca Peiró Martínez, professora de la Facultat de Física de la Universitat 
de Barcelona, per la seva activitat docent d’excel·lència i el compromís en la 
millora de la qualitat i la innovació. Pionera en la implantació de la metodologia 
docent activa i l’avaluació continuada, així com en l’adaptació de la docència a 
entorns virtuals i la incentivació de les capacitats digitals dels estudiants. 

Josep Maria Rossell Garriga, professor de l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya, en 
reconeixement de la seva activitat docent d’excel·lència, en la qual destaca la 
seva vocació d’ajut i d’acompanyament als estudiants amb la posada en 
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pràctica d’un ensenyament personalitzat, tot transmetent l’interès i l’entusiasme 
per les matemàtiques. 

M. Jesús Morata Garcia, professora de la Facultat d’Educació Social i Treball 
Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, per la seva activitat docent de 
qualitat i per afavorir la connexió de la recerca a la pràctica professional i facilitar 
que l’alumnat assoleixi coneixements des d’una mirada científica i crítica que li 
permeti millorar l’atenció a les persones i ser impulsor d’una transformació 
social. 

Premis col·lectius 

Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Mitjans Audiovisuals de la 
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de 
Barcelona, pel seu compromís amb un model de docència i d’aprenentatge 
amb vocació professionalitzadora i el desenvolupament d’una proposta 
educativa que combina l’aprenentatge de competències, habilitats i valors amb 
el servei a la comunitat. 

Projecte “Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyat amb 
matemàtiques” del Departament de Matemàtiques de l’Escola Politècnica 
Superior de Vilanova i la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
En reconeixement de la capacitat de transformació de l’assignatura 
Matemàtiques per al Disseny, que ha adaptat a les noves necessitats dels 
estudiants i que ha millorat el mètode d’aprenentatge d’aquest àmbit. 

Projecte SAVI (Simulació Audiovisual Interactiva) de l’Escola Politècnica 
Superior i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, 
pel seu paper d’agent de transformació en l’ensenyament i l’aplicació pràctica 
dels estudis universitaris d’infermeria. La seva tasca ha permès millorar les 
habilitats i competències d’aquests estudiants, facilitant la transferència dels 
coneixements adquirits a la pràctica clínica, amb l’impacte consegüent sobre la 
salut dels futurs pacients. 

Mencions M. Encarna Sanahuja Yll 

A títol individual: Barbara Biglia, professora de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, per la seva trajectòria 
docent i investigadora, en especial per la inclusió de la perspectiva de gènere 
com a eix vertebrador de la seva activitat i la seva innovació en l’aplicació de 
pràctiques didàctiques. 

A títol col·lectiu: Projecte “El fil invisible: vertebrant una mirada de gènere en la 
vida acadèmica preuniversitària i universitària dels estudiants de l’àmbit STEM”, 
de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya, per incorporar noves propostes educatives 
des de la perspectiva de gènere en les disciplines STEM i col·laborar perquè 
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les dones es puguin desenvolupar professionalment i en igualtat de condicions 
en aquest àmbit. 
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Nomenaments 

Maria Àngels Arróniz Morera de la Vall, directora general de Drets i 
Assumptes Constitucionals del Departament de la Presidència 

Nascuda a Barcelona el 1966 

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret Públic de 
Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 

Fins ara i des de la seva creació, ha estat lletrada cap dels Serveis Jurídics del 
Consell de Garanties Estatutàries (2009-2022) i, anteriorment, lletrada del 
Consell Consultiu de la Generalitat (1991-2008). Té una àmplia experiència 
professional en l’àmbit del dret públic, amb més de 25 anys com a assessora 
jurídica i coordinadora de les tasques d’elaboració dels dictàmens emesos per 
aquesta institució estatutària sobre l’adequació a la Constitució i l’Estatut de les 
lleis i les disposicions generals estatals i els projectes i les proposicions de llei 
en tramitació en el Parlament de Catalunya. 

És membre del Cos d’Advocacia de la Generalitat i funcionària del Cos superior 
d’Administració de la Generalitat. 

Ha estat professora associada de dret constitucional de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i ha impartit docència en l’Escola de Policia de Catalunya i la 
Faculté des Sciences Humaines, Juridiques, Économiques et Socials de 
Perpignan. 

És autora de diverses publicacions en matèria de dret públic, divulgades en 
revistes jurídiques especialitzades sobre dret constitucional, dret autonòmic, 
dret administratiu i funció consultiva. 

Francesc Claret, delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda 

Nascut a Barcelona el 1971 

És llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
doctorand en Dret per la Universitat de Leiden, als Països Baixos. Compta amb 
un diploma en Drets Humans per l’Institut Català de Drets Humans i el Consell 
d’Europa, un postgrau en Relacions Internacionals i Europees per la Universitat 
d’Amsterdam i un màster en Dret per la Universitat de Sussex.  

En relació amb la seva trajectòria professional, el 1997 va entrar a treballar com 
a oficial d'Afers Polítics al Departament d'Afers de Desarmament de l'ONU a 
Nova York. Durant els darrers 25 anys ha estat funcionari de les Nacions 
Unides, amb una llarga experiència en afers polítics, diplomàcia i gestió 
d'equips, en què ha assumit responsabilitats de representació institucional 
davant governs i administracions públiques, de lideratge de negociacions d'alt 
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nivell, de gestió de projectes i d’organització de campanyes d'informació 
pública. Ha exercit tant des de les seus a Nova York com en diverses missions 
i oficines regionals a l’Àfrica, a l’Amèrica Llatina i a l’Orient Pròxim.  

Recentment, ha estat cap de l’Oficina Regional de la Missió de Verificació de 
les Nacions Unides a Colòmbia, Medellín (2016-2021) i l’any 2021 va ser 
nomenat cap de Gabinet de l’Oficina del Representant Especial del secretari 
general de l’ONU a Colòmbia i cap de la Missió de Verificació a Bogotà. 

Pel que fa a l’àmbit acadèmic, Francesc Claret ha estat director de programa 
del Fòrum Mediterrani de la Jove Aliança de Civilitzacions – Segona Trobada 
de Joves Euromed de la Fundació Anna Lindh (2006), formador al Curs Sènior 
de Mediació i Facilitació de la UNHQ (Nova York, 2013), i professor convidat a 
la Universitat de Sabaneta (Colòmbia, 2020). 

Claret ha estat seleccionat després d’haver participat en el concurs convocat 
pel Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per cobrir aquesta plaça, de la 
mateixa manera que s’ha fet amb els darrers delegats i delegades del Govern, 
amb un jurat integrat per un grup d’experts en l’àmbit internacional i de recursos 
humans del Departament.  


