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El Govern redueix gairebé un 14% les seves 
estructures departamentals 

 
• Aprova un pla per disminuir d'òrgans actius, àrees funcionals i 

unitats laborals 
 

• El Pla aprovat avui s’emmarca en l’objectiu del Govern de 
reducció de la seva estructura i respon al compromís amb 
l’austeritat, aprimament i agilitat en l’Administració 

 
El Govern ha aprovat el Pla de reducció de les estructures departamentals, 
que preveu una disminució de gairebé el 14% dels seus òrgans 
departamentals. El Pla comporta la reducció de 270 estructures, que passen 
de 1.961 a 1.691, i afecta a òrgans actius (subdireccions generals, serveis, 
seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats laborals. El Pla respon al 
compromís del Govern basat en l’austeritat, aprimament i agilitat de 
l’Administració, per tal d’afavorir així la seva eficiència.  
 
El recompte d’estructures departamentals és el següent: 
 

Presidència 86 
Governació i Relacions Institucionals 67 
Economia i Coneixement 86 
Ensenyament 266 
Salut 71 
Interior 65 
Territori i Sostenibilitat 224 
Cultura 95 
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 148 
Empresa i Ocupació 113 
Benestar Social i Família 311 
Justícia 159 
Total 1.691 

 
Properament es publicaran les estructures dels departaments al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
 
El Pla fa un pas més en la simplificació l’estructura del Govern 
 
El Pla aprovat avui forma part del compromís del Govern de reducció de la 
seva estructura, que comprèn diverses fases. La primera es va materialitzar 
durant la configuració de l’Executiu i ha comportat la reducció, respecte el 
Govern anterior, del 23% de departaments i unitats directives departamentals, 
que han passat de 177 a 137, 40 menys en total. Concretament, s’han reduït 3 
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departaments, 13 secretaries generals o sectorials, 2 comissionats, i 22 
direccions generals. Aquesta reducció ha comportat la supressió dels 
següents alts càrrecs de designació política: 3 consellers, 13 secretaris 
generals i sectorials, 1 comissionat, 1 viceconseller i 22 directors generals. 
 
La segona fase de reducció de l’estructura del Govern ha significat la 
disminució del 40% del nombre de càrrecs eventuals, d’assistència i 
assessorament i de designació política. De 218 càrrecs eventuals del govern 
anterior s’ha passat a 130; és a dir, s’ha realitzat una reducció de 88 càrrecs 
eventuals. L’estalvi que ha generat aquesta disminució de càrrecs es donarà a 
conèixer un cop s’hagi valorat la totalitat de les funcions dels llocs de treball 
eventuals.  
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El Govern aprova el pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions 

 
• Se simplifica l’ordenament jurídic i s’acaba amb l’excessiva 

regulació actual per facilitar la recuperació econòmica del país 
 
El Govern ha aprovat avui el pla de racionalització normativa que comporta la 
derogació íntegre de 246 disposicions amb l’objectiu de simplificar 
l’ordenament jurídic administratiu i facilitar així els tràmits a empreses i 
ciutadans. Després que en la reunió del passat 15 de febrer el Govern 
encarregués als departaments l’elaboració del document, el Consell Executiu 
d’avui ha aprovat el pla que deroga 153 decrets, 91 ordres i 1 resolució. Es 
tracta bàsicament de normatives que han quedat superades per altres o que 
comporten un excés de regulació. 
 
El pla respon a cinc grans objectius. 
 

• Garantir la seguretat jurídica necessària en l’ordenament jurídic. 
Es tracta de simplificar i racionalitzar l’ordenament jurídic administratiu 
català, davant la proliferació normativa dels últims anys. Es deroguen 
per exemple diverses normes del catàleg d’espècies protegides de 
Catalunya, que quedarà comprès en una norma única de protecció dels 
animals o ordres del Departament d’Ensenyament que implicaven la 
duplicitat en el cas de la Formació Professional. 

 
• Disminució de les càrregues per al ciutadà i les empreses. Amb la 

finalitat d’afavorir l’activitat econòmica es deroguen algunes normes 
que comporten càrregues per als ciutadans i les empreses, per 
exemple en l’àmbit del comerç o la venda domiciliària (se suprimeix la 
documentació exhaustiva que s’exigia a empreses i venedors, més 
enllà dels requisits establerts per llei) 

 
• Aclariment de la normativa tècnica vigent. Es deroga la normativa 

de caràcter tècnic que amb el temps ha quedat superposada per altres 
regulacions, comportant la suma de requisits i un increment de costos 
per a l’activitat econòmica.  

 
• Certesa en les línies d’ajuts. Es deroguen diverses bases reguladores 

de línies d’ajuts o subvencions que actualment no són objecte de 
convocatòria perquè han estat substituïts o modificats per altres línies 
d’ajuts. S’incrementarà així la certesa dels ciutadans i les empreses 
sobre les activitats o les situacions en què poden sol·licitar algun tipus 
d’ajut, així com sobre els programes en vigor i els seus requisits. 

 
• Supressió d’òrgans administratius. Amb l’objectiu d’optimitzar 

recursos i guanyar en eficàcia i eficiència, es deroguen normes 
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d’organització de l’Administració de la Generalitat fruit de la seva 
reestructuració interna. S’eliminen així òrgans i comissions la 
pervivència dels quals suposava l’acumulació de requisits, com la 
Comissió assessora de mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social a Catalunya o la Comissió de 
Coordinació Corporativa, entre d’altres. 

 
En aquests moments les disposicions que es deroguen, per departaments, 
són les següents:  
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

• Decrets: 3 
• Ordres. 34 

 
Departament de Benestar Social i Família 

• Decrets: 3 
• Ordres: 3 

 
Departament de Cultura 

• Decrets: 26 
 
Departament d’Economia i Coneixement 

• Decrets: 4 
• Ordres: 2 

 
Departament d’Empresa i Ocupació 

• Decrets: 30 íntegres i un article d’altres 2 decrets 
• Ordres: 13 
• Resolucions: 1 

 
Departament d’Ensenyament 

• Decrets: 51 
• Ordres: 17 

 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 

• Decrets: 3 
 
Departament d’Interior 

• Decrets: 3 
 
Departament de Justícia 

• Decrets: 4 
 
Departament de Presidència 

• Decrets: 7 íntegres i un article d’altres 2 decrets 
 
Departament de Salut 
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• Decrets: 1 íntegre i un capítol d’un decret 
• Ordres: 14 íntegres i un article de 4 ordres 

 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

• Decrets: 18 íntegres i un article i un annex d’un  altre decret 
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El Govern acorda cobrir places vacants per garantir el 
bon funcionament de les oficines de treball  
 

• Autoritza contractar temporalment personal tècnic i administratiu 
que s’encarrega de l’atenció directa de la ciutadania a les oficines 
del SOC 

 
• L’objectiu de la mesura és garantir l’atenció directa i 

personalitzada de les persones en atur a través de la xarxa de 71 
oficines de treball distribuïdes per Catalunya 

 
El Govern ha autoritzat cobrir les vacants del personal de les oficines de 
treball per garantir el funcionament normal del seu servei. L’objectiu de la 
mesura és garantir l’atenció directa i personalitzada de les persones en atur a 
través de la xarxa de 71 oficines de treball distribuïdes per Catalunya. Les 
oficines de treball del SOC compten aproximadament amb uns 856 efectius de 
personal i, d’acord amb les seves competències, són la instància directa 
d’atenció al ciutadà en matèria d’ocupació. Per aquest motiu es considera un 
servei necessari per al correcte desenvolupament dels drets de la població en 
matèria d’ocupació. 
 
Concretament, el Govern ha aprovat una nova modificació de les limitacions 
establertes en matèria de despeses de personal a l’article 9 del Decret 
109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest any 
mentre no siguin vigents els de 2011, en relació amb el personal de les 
oficines de treball. Mitjançant aquest acord, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) podrà substituir les places de personal tècnic i administratiu 
de les oficines de treball i podrà cobrir les seves places vacants. Aquests 
professionals tenen la funció d’atendre directament a la ciutadania en 
l’exercici de les competències del SOC per fomentar l’ocupació estable i de 
qualitat, prevenir i reduir la desocupació i oferir protecció a les persones 
desocupades. 
 
L’import màxim per efectuar nous nomenaments de personal interí i noves 
contractacions temporals de personal laboral a les oficines de treball és de 
600.000 euros. 
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El Govern aprova els decrets que activen el procés per 
a les eleccions al Conselh Generau d’Aran  
 

• S’han aprovat el Decret de normes complementàries per a la 
realització de les eleccions i el Decret pel qual es regulen les 
subvencions i el control de la comptabilitat electoral 

 
El Govern ha aprovat els decrets que activen el procés electoral per a la 
realització de les eleccions al Conselh Generau d’Aran 2011, que tindran lloc 
el proper 22 de maig. En concret, ha aprovat el Decret de normes 
complementàries per a la realització de les eleccions i el Decret pel qual es 
regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral.  
 
D’una banda, el Decret de normes complementàries per a la realització de les 
eleccions al Conselh Generau d’Aran, conjuntament amb el que estableix la 
Llei orgànica del règim electoral general, regula l’administració electoral, el 
cens electoral, els representants de les formacions polítiques, les 
candidatures, les campanyes, el material electoral, el vot per correspondència, 
els apoderats i els interventors, l’escrutini, els permisos laborals, i els recursos 
o les gratificacions econòmiques a les persones que es mobilitzen. 
 
D’altra banda, el Decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la 
comptabilitat electoral estableix les subvencions a les despeses ocasionades 
als partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb motiu de les 
eleccions.  
 
Aquestes subvencions es fixen d’acord amb 291 euros per cada conseller 
electe, amb 0,58 euros per vot aconseguit per a cada candidatura de la qual 
almenys un membre hagi estat proclamat conseller, amb 0,23 euros per cada 
elector d’una circumscripció electoral, per les despeses de tramesa i 
propaganda i publicitat, sempre que la candidatura obtingui un escó en 
aquesta circumscripció i hagi presentat llistes en totes les circumscripcions de 
la Val d’Aran.  
 
Aquest Decret també aprova que el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals pot concedir bestretes als partits polítics, federacions, coalicions 
o agrupacions de les subvencions que els corresponguin. Finalment, també 
estableix que la Sindicatura de Comptes és la responsable de fiscalitzar la 
comptabilitat electoral dels processos electorals l’àmbit dels quals se 
circumscriu a Catalunya i també la comptabilitat i l’activitat econòmica i 
financera dels partits que participen en aquests processos d’acord amb la 
normativa reguladora del finançament dels partits polítics.  
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional 
l’església de Sant Francesc i les restes del convent de 
Montblanc  
 

• L’església es conserva sencera i probablement és l’església 
gòtica franciscana més ben conservada del país 

 
El Govern ha aprovat avui declarar bé cultural d'interès nacional, en la 
categoria de monument històric, l’església de Sant Francesc i les restes de 
l’antic convent de Montblanc (Conca de Barberà).  
 
El monument històric està conformat per l’església de Sant Francesc, que 
inclou la capella barroca situada al carrer de Miquel Alfons, i les restes de 
l’antic convent, que confronten a la façana lateral, al sud-oest de l’església. El 
conjunt es troba fora del recinte emmurallat, però inclòs dins del recinte ja 
declarat bé cultural d’interès nacional, conjunt històric, el 1947. 
 
El primer document que fa referència explícita al monestir és de 1238, per les 
deixes que consten en els testaments de Berenguer de l’Aguda. Aquesta 
constància escrita fa pressuposar un origen anterior i, per tant, que es tractaria 
d’un dels convents franciscans més antics de Catalunya. A partir de 1286 es 
té constància de la construcció de l’actual convent, conformat al voltant d’un 
claustre amb unes obres que es varen perllongar fins ben entrat el segle XIV i 
de les quals, pràcticament, no se’n té constància documental.  
 
Estilísticament, l'església correspon als inicis del gòtic, amb elements i 
tradicions constructives encara romàniques. L'interior és d'una sola nau, amb 
quatre capelles laterals cobertes amb creueria. La nau està coberta amb una 
estructura de sis arcs apuntats diafragmàtics, suportats per contraforts 
exteriors que aguanten una coberta a dues aigües sobre una estructura de 
fusta. L’església està capçada per un absis poligonal. Adossat hi havia un 
claustre, que es va enderrocar al segle XIX coincidint amb la construcció d’una 
destil·leria. Al mur nord hi ha adossada una capella del segle XVII, coberta 
amb cúpula. L’església es conserva sencera i és, potser, l’església gòtica 
franciscana més ben conservada del país.  
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Altres Acords del Govern 
  
Concessió definitiva de ràdio municipal a Cassà de la Selva i Mataró  
 
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Cassà de la Selva (Gironès) i 
Mataró (Maresme) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic 
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. 
Ambdós ajuntaments ja disposaven de la concessió provisional d’una 
emissora de freqüència modulada de tipus municipal, en el cas de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva des de 1994, i en el de Mataró, des de 
2005. 
 
Després de l’aprovació del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció 
tècnica de les instal·lacions, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de 
la concessió a la ràdio municipal. 
 
Reconeixement del Casal Català de Beijing 
 
El Govern ha acordat reconèixer oficialment l’entitat Casal Català de Beijing 
com a comunitat catalana de l’exterior a la República Popular de la Xina. La 
Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència ha emès 
informe favorable al reconeixement d’aquesta comunitat catalana, atès que 
compleix els requisits establerts en la normativa vigent. 
 
Les Comunitats Catalanes de l’Exterior són entitats privades constituïdes per 
catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, 
agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.). Tenen, entre altres, l’objectiu 
de  promoure Catalunya entre la societat civil i de donar suport als catalans 
residents a l’exterior.  
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NOMENAMENTS 
  
El Govern ha aprovat els nomenaments següents: 
  
Jordi Bort Ferrando, director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI) 
 
Nascut a Tortosa l’any 1974. 
 
Títol d’hostaleria i especialitat de Sommelier pel Ministeri d’Educació Nacional 
departament d’Hostaleria i Turisme de França en Lycée Technique d’Hôtellerie 
et de Tourisme de Tolouse. 
 
Fins a l’actualitat ha estat director general La Carte des Vins amb la societat 
The Wine List SL. amb seu a Madrid i és soci de QMC Consultors i propietari 
de l’empresa. També ha estat director de producte de l’empresa La Carte des 
VIns (2006-2009); director corporatiu d’aliments i begudes Àrea Mèxic per 
Occidental Hotels and Resorts (2002-2003); director nacional de Melià 
Catering (2000-2002); assessor extern d’Hospitality Services (2000); 
coordinador general del grup SEMON (1999-2000) i responsable de la fase de 
vendes i operacions de Catering Manager. 
 
Ha estat també director del Restaurant Newport Room i sommelier de diversos 
establiments: Hotel Arts Barcelona (1997-1998); restaurant Hotel Mes de 
Torrent (1996-1997); restaurant Martín Berasategui (1994); i restaurant Jean 
Luc Figueres (pràctiques de segon sommelier, 1994). Dins de l’àmbit de 
sommelier ha aconseguit diversos reconeixements professionals i des de 
febrer de 2002 fins a l’actualitat és president de l’Associació Catalana de 
Sumillers.  
 
Com a docent, ha impartit classes en escoles d’hostaleria a l’escola Requena 
(Màster d’enologia i viticultura, 2009, 2010 i 2011): professor del curs de 
sommelier a la Universitat Rovira i Virgili (2005-2005; professor del curs de 
sommeliers a l’escola universitària de turisme CETT (2004-2010) i diferents 
cursos de vins, licors, destil·lats i formatges. 
 
Josep Maria Faura, director del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
(CIRE) 
 
Nascut a Barcelona l'any 1960. 
 
Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià (URL). Màster MBA per ESADE 
i màster en Indústria Química per la University of Detroit (EEUU). 
 
Ha desenvolupat la seva activitat professional en els àmbits de direcció i 
gestió comercial i econòmicofinancera en l'àmbit del sector privat. 
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Va iniciar la seva trajectòria professional a Andersen Consulting el 1984 i des 
del 1991 ha desenvolupat la seva tasca professional a la indústria química en 
empreses com Barnices Valentine i Faura castellet, conjuntament amb 
tasques de consultoria estratègica. Des de 2009 és director general de 
Quaternia S.L. 


