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El Govern es personarà en la causa que investiga els
atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils


Les actuacions criminals del 17 d’agost han afectat la vida, la
integritat física i la llibertat de persones, així com de membres de
forces i cossos de seguretat

El Govern ha acordat comparèixer en la causa que investiga el Jutjat
d’Instrucció núm. 4 de l’Audiència Nacional, en relació als atemptats terroristes
que varen tenir lloc a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost, per tal de poder
intervenir en les diligencies d’investigació i exercir les accions penals, civils i
legals oportunes contra els presumptes responsables d’aquests delictes.
L’Executiu ha pres aquesta decisió atès que aquestes actuacions criminals han
afectat la vida, la integritat física i la llibertat de persones, així com de membres
de les forces i cossos de seguretat. Aquests fets també han alterat la pau
pública.
Els terroristes van atemptar a Barcelona el passat 17 d’agost a través d’un
atropellament massiu a la Rambla amb una furgoneta i la matinada del 18
d’agost a Cambrils amb un altre atropellament i un tiroteig, amb el balanç fins
ara de 16 persones mortes i nombrosos ferits.
En relació a les persones ferides en els atemptats de Barcelona i Cambrils, en
aquests moments resten 19 persones ingressades (15 afectats per l’atemptat
de Barcelona i 4 pel de Cambrils) en 9 centres sanitaris catalans i 1 de
Saragossa.
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El Govern aprova el projecte de Llei de Contractes de
Serveis a les Persones, que donarà preferència a
criteris de qualitat davant de criteris econòmics


L’objectiu és millorar la qualitat dels serveis que afecten
directament la ciutadania, quan es contractin amb empreses o
entitats privades i del Tercer Sector



Poden ser des de serveis d’atenció a col·lectius desfavorits,
activitats de lleure per a infants i joves o gent gran, serveis
complementaris a l’atenció sanitària, gestió d’equipaments fins
a serveis de restauració a hospitals, escoles, entre d’altres.



La norma, pionera en la contractació, permetrà premiar empreses
especialitzades per buscar més qualitat en el servei, apostar per la
innovació i establir mecanismes de seguiment i control per limitar,
entre altres aspectes, la sub-contractació

El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de Llei de Contractes de
Serveis a les Persones, impulsat pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions
Institucionals i Transparència. L’objectiu és millorar la qualitat dels anomenats
serveis a les persones -entesos com aquells que afecten directament la
ciutadania- quan es contractin amb empreses o entitats privades i del Tercer
Sector. D’aquesta manera, es donarà preferència en l’elecció de les entitats i
empreses que prestin els serveis, a criteris de qualitat i de continuïtat davant
del criteri econòmic.
Poden ser des de serveis d’atenció a col·lectius desfavorits, activitats
d’acompanyament i lleure per a infants i joves o gent gran, serveis
complementaris a l’atenció sanitària, gestió d’equipaments com casals, centres
cívics, comunitaris o esportius, o serveis de restauració a hospitals, escoles i
residències de gent gran, entre d’altres.
Així, el projecte de llei aprovat prohibeix la selecció de l’empresa per subhasta
o adjudicació al preu més baix i, en canvi, permet que es tingui en compte la
responsabilitat social corporativa de les entitats i empreses que es presentin a
la contractació. També obliga les empreses i entitats a complir amb les
condicions salarials i laborals dels convenis col·lectius que siguin de referència,
i atorga millor puntuació a qui millori aquestes condicions, prevegi mesures
d’estabilitat laboral, incorpori mesures d’igualtat de gènere, de responsabilitat
ambiental, d’inserció laboral de persones amb discapacitat o siguin signatàries
del Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de corrupció, entre d’altres.
Tot això amb un sistema estricte de control i seguiment per part de
l’administració, que pot comportar sancions i suspensions de contracte a
aquelles empreses i entitats que no compleixin els requisits de qualitat
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establerts, entre els quals sempre hi haurà una avaluació de la satisfacció dels
usuaris. En definitiva, es tracta d’una llei pionera que pretén premia empreses
especialitzades per buscar més qualitat en el servei, apostar per la innovació i
a l’hora estableix mecanismes de seguiment i control per limitar, entre altres
aspectes, la sub-contractació.
El projecte de llei ha estat elaborat per un grup de treball coordinat per la
Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència. Aquest grup de treball l’integren
experts dels diferents departaments competents en les matèries de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, i les entitats
municipalistes. També ha comptat amb un ampli consens per part de les entitats
del tercer sector, les empreses contractistes de serveis i els sindicats.
Aquest projecte de llei continua la tasca d’aplicació a Catalunya de les directives
europees sobre contractació pública, iniciada amb l’aprovació del Decret-Llei de
Mesures Urgents en Matèria de Contractació pública i en la Llei de Mesures
Fiscals, Administratives i Financeres.
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El Govern aprova les personalitats i esdeveniments que
commemorarà l’any 2018


Pompeu Fabra, l’abat Escarré, el cardenal Vidal i Barraquer, Aureli
Capmany, Joanot Martorell i Carles Fages de Climent, entre les
personalitats que l’Executiu homenatjarà al llarg de l’any vinent



La política commemorativa del Govern vol recuperar i divulgar la
memòria de persones i esdeveniments històrics, artístics,
científics o culturals rellevants

El Govern ha acordat els esdeveniments i les personalitats que seran objecte
de commemoració l’any que ve. L’objectiu és recuperar i divulgar la memòria
d’aquestes personalitats i esdeveniments històrics, artístics, científics o
culturals, que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans, que
tenen un caràcter nacional i que compleixen cinquantenaris, centenaris o
aniversaris d’ordre superior.
La proposta ha estat elaborada per la Comissió de Commemoracions, l’òrgan
col·legiat encarregat d’impulsar i proposar els esdeveniments i personalitats
que han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya celebrarà l’any 2018 les següents
efemèrides:
150 anys del naixement de Pompeu Fabra i 100 anys de la publicació de la
Gramàtica Catalana. Pompeu Fabra (Barcelona, 1868 – Prada de Conflent,
1948), gramàtic i lexicògraf, va expressar des de molt jove el seu interès per la
lingüística. Les seves primeres propostes en el camp de la gramàtica veuen la
llum sota el segell de L’Avenç. Durant el temps que va passar al País Basc
ocupant una càtedra com a enginyer químic a Bilbao a partir de 1906, va
continuar l’estudi de la llengua a través dels romanistes. Fruit d'aquesta estada,
el 1912, va publicar la seva fonamental Gramática de la lengua catalana, que
tindrà una nova versió el 1918: Gramàtica catalana, que l’Institut d’Estudis
Catalans la va adoptar com a oficial. Pompeu Fabra va morir a Prada de
Conflent després de rebre nombrosos homenatges a l’exili.
150 anys del naixement d’Aureli Capmany i Farrés i dels 100 anys del
naixement de Maria Aurèlia Capmany i Farnés. Aureli Capmany (Barcelona,
1868 – Barcelona, 1954), folklorista de formació autodidacta. Es va interessar
en l’estudi dels costums, especialment per les rondalles, les cançons i les
danses populars. També va ser fundador de l’Orfeó Català i de la revista infantil
En Patufet.
Pare de Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918 – Barcelona, 1991),
novel·lista, dramaturga i assagista barcelonina. Va guanyar el Premi Joanot
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Martorell (1949) i el Premi Sant Jordi (1968), entre altres. Va ser regidora de
Cultura a l’Ajuntament de Barcelona als anys 80 del segle passat.
150 anys del naixement del cardenal Francesc d'Assís Vidal i Barraquer.
El cardenal i arquebisbe de Tarragona Francesc Vidal i Barraquer (Cambrils,
1868 – Friburg, 1943) es va negar durant la Guerra Civil a signar la carta
col·lectiva de l’episcopat espanyol de l’1 de juliol de 1937 de suport de l’Espanya
del general Franco, i també perquè no creia adient que els bisbes prenguessin
un partit excloent, en una guerra civil, a petició d’una de les parts bel·ligerants.
50 anys de la mort de l’abat Aureli Maria Escarré i Jané. Aureli Maria Escarré
(L’Arboç, 1908 – Barcelona, 1968) va ser abat de Montserrat des de 1946 i per
un període de vint anys. Són famoses les seves declaracions al diari francès Le
Monde l’any 1963, en ple franquisme, on va defensar la justícia social, la
democràcia, la llibertat i la identitat catalana.
700 anys de la creació de l’Arxiu General de la Corona d’Aragó. Va ser creat
com a decisió sobirana de Jaume II d’Aragó, el 1318, i durant segles, va tenir la
consideració d’arxiu reial, propietat estricta del monarca. El nucli original de
l’arxiu està format per l’Arxiu Reial de Barcelona amb els documents propis dels
comtes de Barcelona.
100 anys de la finalització de les obres del conjunt arquitectònic de Maricel
a Sitges. Maricel és una de les joies arquitectòniques i artístiques del
Noucentisme, ubicada a Sitges. Es va començar a construir el 1910 i es va
finalitzar al cap de vuit anys, el 1918, convertint l’antic barri de Sant Joan en un
important conjunt monumental. És obra de l’artista i enginyer Miquel Utrillo
(1861-1934) realitzada per encàrrec del magnat, col·leccionista i filantrop nordamericà Charles Deering (1852-1927).
550 anys de la mort de Joanot Martorell. L’escriptor i cavaller Joanot Martorell
(Safor, 1413/15 – Safor 1468) és l’autor de Tirant lo Blanch, la seva obra més
coneguda i la considerada primera novel·la moderna europea.
100 anys del naixement de Montserrat Abelló i Soler. La poeta i traductora
Montserrat Abelló (Tarragona, 1918 – Barcelona, 2014) és reconeguda per les
seves traduccions de la poeta nord-americana Sylvia Plath i Ann Sexton. També
va traduir a l’anglès obres de Salvador Espriu, Mercè Rodoreda i Maria Mercè
Marçal, entre altres. Va ser guardonada amb el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes (2008) i el Premi Nacional de Cultura (2008), entre altres.
50 anys de la mort d’Amparo Poch Gascón. La metgessa, periodista i
anarcofeminista Amparo Poch (Saragossa, 1902 – Toulouse, 1968) va
organitzar l’acolliment de nens refugiats en granges-escola a Barcelona durant
la Guerra Civil, després que la ministra de Sanitat, Frederica Montseny, la
nomenés Directora d’Assistència Social.
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50 anys de la mort de Carles Fages de Climent i Climent de Contreras. El
poeta Carles Fages de Climent (Figueres, 1902 – Figueres, 1968) és conegut
sobretot pels seus enginyosos epigrames. Forma part de la “segona generació”
d’escriptors noucentistes.
100 anys del naixement de Raimon Panikkar. El sacerdot, filòsof i teòleg
Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010) és un dels grans
pensadors del nostre temps i un mestre del diàleg entre cultures i religions. En
80 llibres i 7 llengües diferents ha deixat escrit com ha viscut al mig d'Orient
i Occident, en defensa del pluralisme.
La Comissió de Commemoracions que ha escollit les celebracions per a l’any
que ve ha estat presidida pel titular del departament de la Presidència i
integrada per responsables de la Federació Catalana del Voluntariat Social; el
Col·legi de Periodistes de Catalunya; la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans; la Fundació La Pedrera i l’Ateneu Barcelonès. Per part del Govern, hi
han participat representants dels departaments de Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda; Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència; Governació, Administracions Públiques i Habitatge;
Ensenyament; Interior; Territori i Sostenibilitat; Cultura; Empresa i
Coneixement; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

7
Acords de Govern. 29.08.2017
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern aprova crear un complement retributiu per al
professorat de la concertada que exerceix la tutoria


D’aquesta manera, s’equipara el complement de tutoria per a tot el
personal docent del Servei d’Educació de Catalunya

El Govern ha aprovat avui la creació d’un nou concepte retributiu per al
professorat que imparteix ensenyaments concertats. Es tracta d’un complement
específic per a l’exercici de la tutoria, i que s’estableix amb l’objectiu de
potenciar l’acció tutorial dels docents en els centres que imparteixen
ensenyaments concertats.
D’aquesta manera, s’aconsegueix una equiparació entre tot el personal del
Servei d’Educació de Catalunya que exerceix la tutoria –professorat dels
centres públics i dels centres concertats-, que ara disposaran del mateix
complement retributiu.
Aquest concepte s’aplicarà al professorat del segon cicle d’educació infantil,
primària, secundària, batxillerat, cicles formatius d’FP i mestres tutors
d’educació especial. L’import que destinarà el Departament d'Ensenyament
serà el mateix que correspon als docents de centres públics, i que varia segons
l’etapa educativa o la dedicació destinada, entre d’altres.
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El Govern modernitza l’estructura i la gestió operativa
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat



L’organisme que comercialitza les loteries de la Generalitat es dota
d’una direcció executiva reforçada
Dos dels cinc vocals del Consell d’Administració seran representants
dels departaments competents en matèria d’afers socials i de finances

El Govern ha aprovat un Decret pel qual dota a l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat (EAJA) d’una direcció executiva reforçada, per tal de
fer més competitiu l’organisme autònom que gestiona i comercialitza les loteries
de Catalunya des de fa trenta anys. D’aquesta manera, la direcció tindrà una
posició executiva de més responsabilitat, amb un perfil especialitzat en
tècniques de gestió empresarial, màrqueting, comunicació, distribució i
comercialització de productes de joc.
Amb aquests canvis el Govern vol incrementar les vendes de les loteries de
l’EAJA i millorar la seva posició al mercat, sempre d’acord amb el compliment
dels principis de transparència i eficiència. Loteria de Catalunya destina tots els
seus beneficis a programes socials, a través del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, adreçats a la infància i l’adolescència, la gent gran i les
persones amb discapacitat.
Entre les seves funcions, el director haurà de vetllar pel compliment de les
disposicions que regulen l’EAJA i dirigir l’execució dels acords del Consell
d’Administració, sota la supervisió del conseller o consellera delegats. A més a
més, s’encarregarà de la contractació de l’Entitat, respecte als contractes
menors d’obres, serveis i subministraments.
Aquest nou decret fixa que la presidència de l’EAJA correspon al titular de la
Secretaria d’Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, que és l’organisme competent en matèria de joc.
Finalment, es redefineix la composició del Consell d’Administració. L’integraran
un màxim de cinc vocals, com a mínim dos han de ser representants dels
departaments competents en matèria d’afers socials i de finances. Per la seva
banda, el director assistirà a les reunions del Consell d’Administració, amb veu
però sense vot.
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El Govern aprova la memòria, el balanç i els comptes
de l'Institut Català de Finances


El 2016 l’ICF va finançar més de 1.400 empreses per un import de
570 milions d’euros



El Grup ICF va tancar el 2016 amb uns resultats de 9,8 milions
d’euros que destinarà íntegrament a reserves

El Govern ha aprovat avui formalment la memòria, el balanç i els comptes de
l’Institut Català de Finances (ICF) corresponents a l’exercici 2016. L’entitat
financera pública catalana va facilitar l’accés al finançament a 1.441 empreses
per un import de 570,3 milions d’euros, a través de 2.169 operacions de préstec
i/o aval.
El 97% de les empreses finançades van ser pimes i emprenedors amb un import
mitjà per operació de 263.000 euros. A través de tot aquest volum de
finançament, va contribuir a crear i/o mantenir prop de 44.000 llocs de treball.
El Grup ICF va tancar el 2016 amb uns resultats positius de 9,8 milions d’euros,
que es destinaran íntegrament a reserves. L’ICF va finalitzar l’exercici amb un
coeficient de solvència del 33,5%, una ràtio de mora del 12,2%, una ràtio de
cobertura del 75,8%.
Des de 2011, l’entitat ha facilitat l’accés al finançament a 13.896 empreses, el
97% de les quals són pimes i emprenedors, per un import global de 4.289
milions d’euros, mitjançant 17.730 operacions de préstec i/o aval.
Satisfacció de clients
L’any 2016, l’ICF va realitzar una enquesta de satisfacció de clients per avaluar
el servei que dona a les empreses. D’acord amb els resultats de l’enquesta, els
clients valoren amb un 7,89 el servei ofert per l’entitat i en destaquen el tracte,
la professionalitat i l’assessorament.
Un 89% dels clients consultats també es consideren satisfets o molt satisfets
amb la cobertura de les necessitats de finançament per part de l’ICF. En la
mateixa línia, un 74% de les empreses consultades està satisfeta o molt
satisfeta de les condicions de l’operació de finançament que va formalitzar amb
l’entitat.
Finalment, 3 de cada 4 empreses manifesten que el seu negoci s’ha enfortit
gràcies al suport financer de l’ICF, destacant la millora de l’eficiència i la
competitivitat (21,2%), la millora dels equips i les instal·lacions (19,8%) i la
contractació de nous treballadors (17,7%).
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NOMENAMENTS
Carme Gual Via, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
Nascuda a Barcelona, l’any 1965.
Llicenciada en Dret i Postgrau en Ciència Política per la Universitat de
Barcelona, Gual és experta en representació i comunicació institucional.
Des de l’abril de 2016 fins a l’actualitat ha estat directora de Projectes
estratègics i Comunicació de Foment de Ciutat, SA. Anteriorment va ser
coordinadora de Relacions Internacionals del Departament d’Hàbitat Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona.
Entre els anys 1998 i 2000 ha estat també assessora tècnica del Districte XI del
departament de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, càrrec des d’on va
gestionar projectes de cooperació internacional i solidaritat relacionats amb el
conveni de col·laboració entre Gaza City, Tel Aviv i Barcelona, amb Turquia i
Sarajevo.

Georgina Oliva i Peña, Directora general d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nascuda a Barcelona, l’any 1980.
És llicenciada en Sociologia per la UB i ha realitzat cursos d’especialització en
Mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de les polítiques públiques (Ivàlua) i
l’Ètica en els serveis socials (Dra. Begoña Román, Presidenta del Comitè
d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya).
Des de 2008 ha treballat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, primer
com a tècnica d’Infància i Dona i en l’actualitat era la Coordinadora del Model
Integral d’Atenció a la Infància i Adolescència a la ciutat de Barcelona.
Entre 2006 i 2008 va ser diputada al Congrés dels Diputats, on va ser ponent
entre d’altres de la Llei d’Adopcions Internacionals (54/2007) i de la Llei
Orgànica d’Igualtat entre homes i dones (3/2007). Anteriorment, va col·laborar
amb l’Institut Català de les Dones com a consultora.
També ha estat ponent de jornades i conferències sobre infància i violència
masclista a Las Palmas de Gran Canària i Bogotà (Colòmbia). Alhora, ha coelaborat les següents publicacions:


“Intervenció amb adolescents víctimes de relacions abusives de parella
o altres manifestacions de violència sexista des del sistema públic de
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serveis socials de la ciutat de Barcelona” (Ajuntament de Barcelona,
2014)


“La participació d’infants i adolescents. Projecte de bones pràctiques en
centres residencials d’acció educativa i centres d’acollida” (Consorci de
Serveis Socials de Barcelona, 2014),



“Intervenció amb infants i adolescents en situacions de violència
masclista des del sistema públic de serveis socials de la ciutat de
Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, 2012)
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Altres Acords de Govern
Personació en el recurs d’inconstitucionalitat promogut per la Defensora
del Poble contra el Pla Serra Húnter de contractació de professorat
universitari
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat promogut
per la Defensora del Poble, Soledad Becerril, contra la disposició addicional 21a
de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, que
fa referència al Pla Serra Húnter (PSH) de contractació de professorat
universitari.
Després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi admès a tràmit el recurs,
el Govern ha decidit personar-se en la causa per formular les al·legacions
pertinents en defensa del precepte impugnat. Concretament ha designat a
quatre advocats del gabinet jurídic de la Generalitat perquè, indistintament,
representin i defensin al Govern davant del TC.
El Govern rebatrà que el Pla Serra Húnter no atempta contra l’autonomia
universitària, tal i com sosté en el seu recurs la Defensora del Poble.
Contràriament, aquest pla de contractació de personal docent i investigador
(PDI) amb criteris d’excel·lència internacional, s’impulsa conjuntament des
del Govern amb les universitats públiques catalanes amb l’objectiu de
retenir i captar talent al sistema universitari de Catalunya.
El PSH és una de les vies de contractació del personal docent i investigador
a les universitats públiques catalanes que, des de l’any 2003 ha significat 1
de cada 4 incorporacions. Concretament, el Govern i les universitats
públiques determinen anualment, sempre dins de les limitacions de la taxa
de reposició aprovada per l’Estat, l’oferta pública de contractacions de
professorat permanent. En el cas de les contractacions que formen part del
PSH, hi ha un cofinançament específic del Govern, tot i que són les
universitats les que proposen els perfils i departaments d’adscripció de les
places.
Catalunya va impulsar el PSH al 2003 com a eina per superar el risc
d’endogàmia del model funcionarial de la universitat espanyola i per
desenvolupar el model català del personal docent i investigador en el marc
de la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) des de criteris de selecció
assimilables a estàndards internacionals.
Sol·licitud de dictamen al CGE sobre un possible invasió de competències
de l’Estat en medi ambient
El Govern ha acordat avui demanar al Consell de Garanties Estatutàries el
preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible conflicte de competència
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en relació amb el Pla PIMA adapta-ecosistemes, de 20 de juny de 2017,
comunicat, regulat i gestionat des de l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic
(OECC) de la Secretaria d'Estat de Medi ambient.
El Pla d'Impuls al Medi ambient (PIMA), denominat PIMA adapta-ecosistemes,
és un conjunt d’ajudes a les Comunitats Autònomes, dotades per l'Estat amb
2,5 M€, per finançar projectes que contribueixin a millorar el coneixement i el
seguiment dels impactes del canvi climàtic, i a minimitzar els seus riscos,
específicament en l'àmbit dels boscos i els sistemes agraris, i reduir la
concentració de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera.
El Govern considera que amb aquest Pla s’envaeixen les competències
assumides per la Generalitat de Catalunya en mèrit del previst en els arts. 144.1
i 114.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en no haver-se establert
mitjançant normes bàsiques les disposicions reguladores del Pla i en haver-se
reservat a l’OECC les actuacions de recepció i avaluació de les sol·licituds;
determinació del criteri de repartiment de les ajudes; i gestió, seguiment i control
de les actuacions finançades.
A més, les actuacions de l’OECC contravenen la doctrina fixada pel Tribunal
Constitucional amb vista a la concessió de subvencions estatals, ja que el Pla
no s'ha establert ni regulat mitjançant normes formalment bàsiques. Tampoc
s'ha seguit un criteri objectiu de territorialització dels fons per Comunitats
Autònomes i s'ha reservat a instàncies de l'Administració General de l'Estat
l'exercici de les funcions executives de convocatòria, recepció i avaluació dels
projectes, determinació de les Comunitats Autònomes beneficiàries i seguiment
i comprovació de les inversions realitzades.
Per tot això, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar l’1 d’agost de
2017 formular requeriment d'incompetència al Govern de l'Estat, previ al
plantejament d’un possible conflicte positiu de competències davant el Tribunal
Constitucional.
Com que encara no s’ha rebut resposta i atesa la brevetat dels terminis
legalment establerts, el Govern de la Generalitat ha sol·licitat al Consell de
Garanties Estatutàries el seu dictamen, que té caràcter preceptiu, pel cas que
el requeriment previ d’incompetència no sigui atès i s’acordi interposar un
conflicte positiu de competències front al Govern de l’Estat.
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