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El Govern reestructura els òrgans administratius de la 
Delegació del Govern a Girona  
 

• La mesura té com a objectiu millorar l’atenció a la ciutadania en el 
nou edifici de l’Administració de la Generalitat  

  
El Govern ha aprovat la creació de l’Àrea de Serveis Comuns de la Delegació 
Territorial del Govern a Girona, que ajudarà al procés administratiu de la 
posada en marxa del nou edifici de la Generalitat a Girona. L’Àrea de Serveis 
Comuns té com a objectiu millorar l’atenció a la ciutadania en el nou edifici del 
Govern. Per això preveu la racionalització de l’organització i del personal i la 
centralització de les peticions dels ciutadans a través l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana que hi haurà al nou edifici.  
 
La gerència de l’Àrea de Serveis Comuns coordinarà, en primer lloc, tot el 
personal i serveis comuns, i la gestió i el manteniment de tot l’edifici. 
D’aquesta manera, serveis que fins ara estaven adscrits a cada departament 
passaran a formar part d’una única unitat, i permetran així un estalvi 
considerable de temps en les gestions del dia a dia.  
 
En segon lloc, coordinarà l’Oficina d’Atenció Ciutadana, és a dir, els processos 
de gestió que ofereixin un servei a la ciutadania eficaç i eficient. De fet, 
esdevindrà l’única oficina de la Generalitat a Girona, que atendrà qualsevol 
tipus de consulta a l’Administració, de les 29 oficines especialitzades que hi ha 
actualment. L’edifici únic de la Generalitat a Girona iniciarà el període de 
trasllats de tots els departaments el mes d’abril i es preveu que tot el procés 
s’acabi al mes de juny.   
 
La posada en marxa del nou edifici de la Delegació del Govern a Girona, situat 
a l'antic Hospital de Santa Caterina, esdevé la primera experiència d'un edifici 
corporatiu i multidepartamental en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i 
servirà per impulsar un model organitzatiu caracteritzat per la prestació 
centralitzada de serveis comuns. D'aquesta manera, la principal novetat pel 
ciutadà serà que les relacions amb l'administració seran molt més fàcils a 
l'hora de fer qualsevol tràmit que exigeixi visitar la seu de més d'un 
departament. 
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El Govern dóna llum verd a la constitució del Consell 
de Política Industrial de Catalunya 
 

• L’òrgan té com a objectiu reforçar la interlocució de 
l’Administració amb els agents econòmics i socials en l’àmbit 
industrial per preveure’n l’evolució i suggerir polítiques de futur 

 
• El Decret és fruit del desplegament de la Llei de Política Industrial, 

aprovada el juny de l’any passat i és un dels 30 compromisos 
acordats pel Govern amb els principals agents econòmics i socials 
per afrontar la crisi i reactivar l’economia 

 
El Govern ha aprovat el Decret de creació del Consell de Política Industrial de 
Catalunya, un òrgan de participació institucional i de diàleg social entre les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i 
l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la indústria i dels serveis 
relacionats amb la producció. El Decret és fruit del desplegament de la Llei de 
Política Industrial, aprovada el juny de l’any passat i és un dels 30 
compromisos acordats pel Govern amb els principals agents econòmics i 
socials 
 
El Consell de Política Industrial de Catalunya es posa en funcionament per tal 
d’accelerar el procés de transformació industrial mitjançant una política activa, 
previsora i eficaç que afavoreixi l’adaptació de les empreses als canvis 
estructurals, atesa la urgència derivada de l’actual conjuntura econòmica. 
 
El Consell de Política Industrial de Catalunya s’adscriu al Departament 
d’Innovació Universitats i Empresa, es composarà d’un ple, format per 33 
membres de l’Administració de la Generalitat i d’organitzacions empresarials i 
sindicals; una presidència, que correspon al conseller d’Innovació, Universitats 
i Empresa; una vicepresidència, que correspon al titular de la Secretaria 
d’Indústria i Empresa; una comissió de polítiques sectorials, que es constitueix 
com a òrgan especialitzat del Consell de Política Industrial de Catalunya, i una 
secretaria. 
 
La constitució del Consell de Política Industrial tindrà lloc durant el primer 
trimestre de 2010.  
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El curs vinent s’oferiran 23.362 places escolars més que 
enguany 
 

• Hi haurà un total de 1.032.382 places, entre educació infantil, primària 
i secundària 

 
• La preinscripció serà entre el 2 i el 16 de febrer, dos mesos abans 

que altres anys, com a conseqüència de l’avançament del calendari 
escolar del curs 2010-2011 

 
• Per primera vegada, s’equipara les famílies monoparentals a les 

famílies nombroses en el procés de preinscripció    
         

• Educació Infantil oferirà 259.406 places, 85.563 de les quals són 
per a P3,  el curs en què els nens comencen a assistir a escola 

 
• L’etapa d’Educació Primària és la que més creix, amb 476.280 

places, 13.930 més que el curs actual, per donar resposta a les 
noves necessitats d’escolarització sorgides en els darrers anys  

 
• Per a Educació Secundària Obligatòria hi ha una oferta de 296.696 

places, 75.274 de les quals són de primer d’ESO, el curs en què els 
joves inicien els estudis als instituts 

 
 
El procés de preinscripció escolar per al proper curs 2010-2011 tindrà lloc 
entre el 2 i el 16 de febrer per a les etapes d’educació infantil de segon cicle, 
educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). Aquest 
avançament del procés s’ajusta al canvi del calendari escolar per al proper 
curs, quan les classes als centres s’iniciaran durant la segona setmana de 
setembre.  
 
Els centres educatius de Catalunya ofereixen 1.032.382 places en les etapes 
del segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària, 
23.362 places més que el curs anterior, quan les places que es van oferir van 
ser 1.009.020.  
 
De les 1.032.382 places per al curs 2010-2011, un total de 259.406 places són 
d’educació infantil de segon cicle (alumnes de 3 a 6 anys), 476.280 places són 
d’educació primària, i 296.696 places són d’educació secundària obligatòria 
(ESO).  
 
L’educació primària és l’etapa que més creix en nombre de places. S’ofereixen 
13.930 places més que el curs passat per donar resposta a les necessitats 
d’escolarització que s’han produït en els darrers anys. En el cas de l’educació 
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infantil de segon cicle l’increment és de 4.456 places, i en el cas de l’educació 
secundària obligatòria (ESO) és de 4.976 places.  
 
Malgrat això, la immensa majoria de sol·licituds de preinscripció són del primer 
curs de l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes 
comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien 
els estudis a l’institut. Els centres d’educació catalans ofereixen 85.563 places 
de P3 i 75.274 places de primer d’ESO per al curs 2010-2011.  
 
El detall del nombre de places que s’ofereixen distribuïdes per Serveis 
Territorials i per etapes educatives és:  
 

 
 

2009-2010 
 

2010-2011 
 

  
 

Infantil 
 

Primària 
 

ESO 
 

Total  
 

Infantil 
 

Primària 
 

ESO 
 

Total 
 

Baix 
Llobregat-
Anoia* 

 
32.725 

 
58.000 

 
35.340 

 
126.065 

 
27.650 

 
50.875 

 
30.210 

 
108.735 

Barcelona – 
ciutat 

 
40.050 

 
78.950 

 
56.670 

 
175.670 

 
41.350 

 
80.800 

 
56.220 

 
178.370 

Barcelona  
Comarques 

 
42.675 

 
77.700 

 
49.410 

 
169.785 

 
28.552 

 
52.498 

 
33.854 

 
114.904 

Girona  
28.150 

 
49.625 

 
29.610 

 
107.385 

 
28.558 

 
50.895 

 
30.600 

 
110.053 

Catalunya 
Central* 

 
----- 

 
------ 

 
----- 

 
------- 

 
20.891 

 
37.380 

 
21.930 

 
80.201 

Lleida 17.250 30.725 17.640 65.615 17.156 30.350 17.370 64.876 

Maresme- 
Vallès  
Oriental 

 
30.650 

 
54.550 

 
32.610 

 
117.710 

 
30.555 

 
56.882 

 
34.212 

 
121.649 

Tarragona 
 24.525 43.550 26.220 94.295 24.975 44.700 27.300 96.975 

Terres de 
l'Ebre 6.975 12.800 7.980 27.755 7.050 13.025 8.340 28.415 

Vallès 
Occidental 32.050 56.450 36.240 124.740 32.669 58.875 36.660 128.204 

TOTAL 
 

254.950 462.350 291.720 1.009.020 259.406 476.280 296.696 1.032.382 

* El curs actual la comarca de l’Anoia correspon als Serveis Territorials de la Catalunya Central, centre 
territorial de nova creació  
 
Preinscripció d’ensenyaments 
 
A banda de la matriculació per a les etapes d’educació infantil de segon cicle, 
educació primària i educació secundària obligatòria, les dates de preinscripció 
per als estudis que no siguin de segon cicle d’educació infantil o d’educació 
obligatòria són diferents. Concretament, les preinscripcions per al Batxillerat, 
els cicles formatius de grau mitjà i els cicles artístics s’hauran de presentar 
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entre el 10 i el 21 de maig de 2010, i les matriculacions definitives s’hauran de 
fer entre l’1 i el 7 de juliol.  
 
En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional les 
preinscripcions seran entre el 25 de maig i el 4 de juny de 2010, i les 
matriculacions entre l’1 i el 7 de juliol. En tots els casos, si es vol formalitzar la 
sol·licitud a través d’Internet, el termini per fer-ho acabarà un dia abans que 
acabi el termini de preinscripció.  
 

 
Estudis 

 
Dates de preinscripció 

 
Dates de matriculació 

definitiva 
 
Educació infantil de segon 
cicle, educació primària i 

ESO 
 

 
Del 2 al 16 de febrer de 

2010 

 
Del 7 a l’11 de juny de 

2010 

Batxillerat, cicles formatius 
de grau mitjà, cicles 

artístics i Programes de 
Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) organitzats 

pel Departament 

 
 

Del 10 al 21 de maig      
de 2010 

 
De l’1 al 7 de juliol de 
2010; del 2 al de 10 
setembre en el cas 

dels PQPI 

 
Cicles Formatius de Grau 

Superior 
 

 
Del 25 de maig al        
4 de juny de 2010 

 
De l’1 al 7 de juliol de 
2010 

 
Ensenyaments d’arts 
plàstiques i disseny 

 
Del 10 al 21 de maig de 

2010 

 
De l’1 al 7 de juliol de 
2010 

 
Ensenyaments 

professionals de música 

 
Del 19 al 30 d’abril de 

2010 

 
Del 28 de juny al 9 de 

juliol de 2010 

 
Ensenyaments superiors 

de disseny i ensenyaments 
de conservació i 

restauració de béns 
culturals 

 

 
 

Publicació de dates al 
tauler d’anuncis dels 

centres 
 

 
 

Publicació de dates al 
tauler d’anuncis dels 

centres 
 

 
Altres ensenyaments 

artístics superiors: música, 
dansa i art dramàtic 

 
Publicació de dates al 
tauler d’anuncis dels 

centres 

 
Publicació de dates al 
tauler d’anuncis dels 

centres 
 

 
 

Ensenyaments esportius 
 

 
Publicació de dates al 
tauler d’anuncis dels 

centres 

 
Publicació de dates al 
tauler d’anuncis dels 

centres 
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EOI 

Primer període: 
Telemàticament, del 30 

d’agost al 3 de 
setembre; 

presencialment, del 2 al 
3 de setembre de 2010    

Segon període:  
Telemàticament, del 21 
al 25 de gener de 2011; 
presencialment, del 24 al 

25 de gener de 2011 

 
Primer període:  
A partir del 13 de 

setembre del 2010 per 
als nous alumnes 
Segon període:  

Del 31 de gener al 3 de 
febrer del 2011 per als 

nous alumnes 

 
Educació de persones 

adultes 
 

 
Del 16 al 23 de juny de 

2010 per a l’alumnat nou 

 
Del 2 al 8 de setembre 

de 2010 

 
 
Equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses 
 
Per primera vegada les famílies monoparentals quedaran equiparades amb 
les famílies nombroses en el procés de preinscripció. En aquest sentit, tindran 
els mateixos punts en el criteri complementari, i en els mateixos termes, que 
s’aplica a la condició de família nombrosa.  
 
Les persones que vulguin acollir-s’hi hauran de tenir el títol de família 
monoparental que tramita el Departament d’Acció Social i Ciutadania. El 
poden aconseguir les persones que compleixin algun dels requisits establerts:  
 

- Una persona progenitora que conviu amb un o més infants menors de 
la qual depenen econòmicament.  

- Una persona separada o divorciada amb infants menors de 21 anys, o 
de 26 si cursen estudis, que no percebi la pensió de la seva parella 
anterior o que la pensió que percep sigui inferior a 281 euros per infant 
a càrrec.  

- Una persona vídua amb infants a càrrec, els quals són menors de 21 
anys o de 26 si cursen estudis.  

- Una persona, amb infants a càrrec menors de 21 anys o de 26 si 
cursen estudis, que ha patit abandonament o violència masclista.  

- Una persona amb infants a càrrec menors de 21 anys o de 26 si cursen 
estudis amb la parella hospitalitzada o empresonada durant un any o 
més.  
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El Govern aprova el nou pla estratègic d’Efiensa, que 
inclou inversions per valor de 15,5 milions d’euros 

 
 
• El document preveu la inversió de 10,7 milions d’euros en 

projectes empresarials relacionats amb l’estalvi i l’eficiència 
energètica, i mobilitzarà inversions per valor de 610 milions fins al 
2015 

 
• La companyia pública, dependent de l’Institut Català d’Energia, 

esdevindrà el gestor energètic de la Generalitat 
 

• L’entitat posarà en marxa una línia de finançament per a 
consolidar el sector de les empreses de serveis energètics a 
Catalunya 

 
El Govern ha aprovat el nou pla estratègic d’Eficiència Energètica, SA 
(Efiensa), la societat pública dedicada al foment de l’estalvi i l’eficiència 
energètica. L’objectiu del nou pla estratègic és adequar l’estructura, les 
funcions i els recursos d’Efiensa a les noves necessitats del sector energètic, 
de manera que actualitzi la seva activitat i contribueixi al compliment dels 
objectius que estableix la revisió del Pla de l’Energia 2006-2015. Efiensa està 
controlada al 100% per l’Institut Català d’Energia (ICAEN).  
 
El nou pla estratègic d’Efiensa preveu una inversió total aproximada de 15,5 
milions d’euros fins al 2015. L’activitat de la nova Efiensa generarà inversions 
per valor de 610 milions d’euros en el sector energètic català, 436 dels quals 
estaran relacionats amb la creació de noves empreses i l’execució de 
projectes singulars.   
 
Els objectius d’Efiensa fixats en el nou pla estratègic són l’impuls de les 
empreses i del mercat de serveis en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, 
la promoció de tecnologies emergents en l’àmbit de les energies renovables i 
el lideratge de projectes d’estalvi en el sector públic, de manera que es doni 
compliment a l’acord de Govern en matèria d’estalvi i eficiència energètica en 
els edificis públics. Així, l’activitat d’Efiensa es dividirà en tres grans línies 
estratègiques: 
 

1) Participacions institucionals 
 
Efiensa reordenarà la seva cartera d’empreses participades, i 
participarà com a inversor institucional en projectes de tecnologies 
energètiques que ja hagin superat la fase de prova però no estiguin 
comercialment madurs, o en aquells projectes estratègics per al 
compliment de la revisió del Pla de l’Energia 2006-2015 que requereixin 
el suport del sector públic. L’entitat destinarà 8,7 milions d’euros a 
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aquesta estratègia, cada participació oscil·larà entre el 5% i el 10% del 
capital de l’empresa participada i la seva permanència en l’accionariat 
d’aquestes societats serà limitada en el temps. 
 
Per tal de fomentar la innovació i l’emprenedoria, Efiensa també podrà 
prendre participació en “start-ups”, és a dir, empreses de nova creació 
que no disposin d’accés a finançament i que desenvolupin productes 
d’interès tecnològic relacionats amb l’estalvi i l’eficiència energètica. 
Aquesta línia d’actuació, que disposarà d’un pressupost de 2 milions 
d’euros, només se centrarà en aquells projectes que ja hagin superat la 
fase d’R+D. 
 
Finalment, i mitjançant acords amb l’Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE), Efiensa també participarà en projectes 
singulars que requereixin inversió pública per poder-se desenvolupar. 
 

2) Gestió energètica de la Generalitat 
 
Efiensa es convertirà en el gestor energètic de la Generalitat de 
Catalunya, i assumirà el lideratge per al compliment de l’acord de 
Govern per a l’estalvi i l’eficiència energètica en els edificis públics 
aprovat l’abril del 2007. L’objectiu d’aquest acord era reduir 150 GWh 
anuals el consum d’energia de la Generalitat l’any 2015, és a dir, un 
11% del total. 
 
Per això, l’entitat esdevindrà l’interlocutor únic per a tots els 
departaments, centralitzarà la coordinació i la supervisió de totes les 
tasques associades a aquest acord de Govern, i licitarà tots els 
contractes de serveis energètics a llarg termini per aconseguir els 
estalvis previstos. Aquesta activitat ha de permetre activar, per la via de 
la demanda, el mercat de les empreses de serveis energètics. 

 
3) Finançament institucional d’empreses de serveis energètics 
 

El mercat dels serveis energètics està encara poc desenvolupat al 
nostre país, fet que dificulta la consolidació de les empreses que es 
dediquen a gestionar l’energia de tercers mitjançant els anomenats 
‘contractes per rendiment’ -és a dir, en funció dels estalvis energètics i 
econòmics que poden generar-. Aquests contractes solen requerir 
elevades inversions inicials que es recuperen al llarg dels anys, i per 
això Efiensa habilitarà una línia de finançament que serveixi per 
consolidar el model d’activitat d’aquestes companyies. Els recursos es 
captaran dels mercats financers, i Efiensa hi participarà mitjançant 
mecanismes per disminuir el cost financer d’aquestes inversions i 
efectuant el seguiment del projecte.  
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El Govern aprova la regulació del Registre 
administratiu de contractes de conreu 
 

• A partir d’ara, la formalització dels contractes serà obligatòria 
 
El Govern ha aprovat avui un decret per regular el Registre administratiu de 
contractes de conreu que complementa la Llei 1/2008, de 20 de febrer. La 
principal novetat d’aquest nou text legislatiu és que a partir d’ara tots els 
contractants han de comunicar obligatòriament al Registre la formalització dels 
contractes que signin, a diferència del decret anterior, que assenyalava que la 
inscripció era voluntària. La gestió d’aquest registre es realitzarà en suport 
informàtic. 
 
El Govern posa a disposició dels interessats el web institucional 
www.gencat.cat, on trobaran un model d’escrit, amb les dades necessàries 
que s’han d’omplir per via telemàtica. El Registre és gratuït per als actes 
d’inscripció i l’examen del seu contingut. Cal dir que el nou decret preveu que 
la inscripció al Registre pot ser un dels requisits de l’Administració de la 
Generalitat per poder accedir als ajuts de les explotacions agràries en règim 
de contracte de conreu.  
 
Tanmateix, no es tracta d’un registre de fiscalització de dades ni afecta la 
validesa del contracte ni els seus efectes. A més, no es necessita cap 
autorització per a la inscripció. Només quan no es subministrin totes les dades 
que es considerin imprescindibles, aquest fet pot suposar quedar-se fora de 
determinades línies d’ajut, en funció del que estigui establert en les 
convocatòries. 
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El Govern impulsa les obres de millora dels accessos 
de la C-25 a Campllong  
 

• Les obres tindran una durada de 4 mesos i milloraran la seguretat i 
la visibilitat en diversos accessos de la C-25  

 
El Govern ha impulsat avui les obres de millora dels accessos de la C-25 a 
Campllong, a la comarca del Gironès, i ha aprovat la declaració d’ocupació de 
béns i drets afectats corresponents a aquestes obres, que comportaran una 
inversió de 379.829 euros.  
 
Aquesta actuació permetrà millorar les condicions de seguretat i visibilitat en 
aquesta via i facilitar les maniobres en les interseccions. Les obres 
començaran durant el segon trimestre d’aquest any i tindran un termini 
d’execució de quatre mesos. 
 
Els treballs abastaran un tram d’1,5 quilòmetres de longitud de la C-25, entre 
la rotonda de Campllong i el límit amb el terme municipal de Cassà de la 
Selva, on actualment hi ha diversos accessos a la carretera pròxims entre ells. 
El projecte preveu reordenar-los i canalitzar-los en tres nous accessos, que 
comptaran amb illetes per facilitar els moviments dels vehicles en les 
incorporacions i sortides.  
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La millora i reordenació dels accessos es completarà amb la reconstrucció de 
camins, el condicionament dels elements de drenatge, l’execució de noves 
cunetes de formigó i la senyalització horitzontal i vertical. També es milloraran 
les barreres de seguretat.  
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El Govern aprova el Programa anual d’actuació 
estadística per al 2010 
 

• El pla preveu desenvolupar un total de 320 activitats estadístiques 
en un any 

 
El Govern ha donat llum verd al Programa anual d’actuació estadística per al 
2010, en el qual s’estableixen les activitats estadístiques d’interès de la 
Generalitat que s’han de dur a terme durant aquest any. El decret del 
Programa s’emmarca en la Llei d’estadística de Catalunya i en la Llei del Pla 
estadístic de Catalunya que aprova el Parlament de Catalunya cada quatre 
anys. 
 
El Programa anual d’actuació estadística per al 2010, coordinat per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat), preveu desenvolupar 320 activitats 
estadístiques, entre les quals hi ha algunes novetats, com l’Enquesta d’usos 
del temps 2010, una producció de l’Idescat en col·laboració amb l’INE (Institut 
Nacional d’Estadística); els Comptes dels serveis socials, que enquestaran 
establiments del sector sobre despesa, finançament i ocupació amb l’objectiu 
d’avaluar el seu abast econòmic; l’Enquesta de salut de la població, que inicia 
una edició contínua a càrrec del Departament de Salut amb la col·laboració de 
l’Idescat. També es preveu realitzar un conjunt d’actuacions sobre els sectors 
emergents en l’àmbit de la cultura i les empreses culturals que es portaran a 
terme de manera conjunta entre l’Idescat i el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. 
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Altres Acords de Govern 
 
 
El nou Consorci Mar Parc de Salut substitueix l’Institut Municipal 
d’Assistència Sanitària  
 
El Govern ha acordat la creació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
que comporta la dissolució de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària 
(IMAS), al qual succeeix a tots nivells: empresarialment, jurídicament i en 
l’activitat assistencial. La gestió d’aquest consorci es realitzarà conjuntament 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona té com a principal objectiu la 
prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolupament del 
coneixement, així com la participació en programes de promoció i rehabilitació 
de la salut, prevenció de malalties i investigació, especialment a la ciutat de 
Barcelona.  
 
Un cop constituït formalment el Consorci Mar Parc de Salut, es procedirà a la 
constitució del seu consell rector, que estarà format per sis representants de la 
Generalitat de Catalunya i quatre de l’Ajuntament de Barcelona. 
Posteriorment, el consell rector serà l’encarregat de nomenar el conseller 
delegat i el secretari del consorci, així com la comissió executiva del mateix. 
 
El nou consorci respon a la voluntat d’avançar en el procés de major 
implicació de l’Administració de la Generalitat en la gestió dels serveis 
sanitaris públics de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament, i en 
consonància amb les previsions de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
i la Carta Municipal de Barcelona. 
 
 
Convocatòria de 100 places de funcionaris d’Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal 
 
El Govern ha aprovat la convocatòria de 100 places per a l’any 2010 de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’escala de funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. Les places 
corresponen a les subescales de Secretaria-Intervenció (50 places); de 
Secretaria, categoria d’entrada (15 places); i d’Intervenció-tresoreria, categoria 
d’entrada (35 places). La publicació de la convocatòria corresponent a 
aquesta oferta es produirà en el termini màxim de tres mesos. 
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Ratificació del conveni per fer el primer mapa de fosses de tot l’Estat 
 
El Govern ha aprovat la signatura del conveni de col·laboració amb el Ministeri 
de Justícia, que es fa firmar ahir, per compartir tota la documentació del mapa 
de fosses de Catalunya. Gràcies a l’acord, signat també amb altres comunitats 
com País Basc, Andalusia o Aragó, es podrà impulsar el primer mapa de 
fosses de tot l’Estat, accessible per a tots els ciutadans. 


