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El Govern insta el Parlament a aprovar les iniciatives 
legislatives necessàries per desplegar l’organització 
territorial de Catalunya en vegueries 
 

• La cambra haurà d’impulsar la modificació de la Llei orgànica de 
règim electoral general per regular l’elecció dels Consells de 
Vegueria i una llei orgànica de modificació dels límits provincials 
actuals 
 

• D’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, els 
Consells de Vegueria es constituiran un cop modificades les 
normatives estatals per garantir una substitució real i no només 
aparent de les diputacions 

 
El Govern insta el Parlament de Catalunya a tramitar i aprovar les iniciatives 
legislatives necessàries per impulsar la constitució real i efectiva de les 
vegueries com a organització territorial bàsica de Catalunya. El Consell 
Executiu ha acordat demanar a la Cambra catalana que presenti al Congrés 
dels Diputats les proposicions de llei necessàries per reconèixer el règim 
electoral de les vegueries i modificar els actuals límits provincials.  
 
Segons ha acordat el Govern, el Parlament haurà de proposar al Congrés la 
modificació de la Llei orgànica de règim electoral general per tal de regular 
l’elecció dels consells de vegueria com a règim electoral especial. D’altra 
banda, també haurà de proposar una llei orgànica de modificació dels actuals 
límits provincials, que reculli les 7 vegueries existents a Catalunya, tal com 
estableix l’article 9 de la Llei de Vegueries. 
 
L’acord de Govern preveu que els Consells de Vegueria que substituiran les 
actuals diputacions provincials es constituiran un cop tramitades i aprovades 
les modificacions legislatives necessàries per part del Govern espanyol. 
L’Executiu ha modificat en aquest sentit la disposició transitòria primera de la 
Llei de Vegueries per tal de garantir que la substitució de les actuals 
diputacions serà “real i no només aparent”, tal com diu, textualment, el 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de 5 de juliol de 2010. Segons 
el Consell, no ha de ser únicament un canvi de persona jurídica, sinó també 
del seu govern i administració. 
 
L’acord aprovat avui permetrà completar, per tant, el desplegament de la nova 
organització territorial de Catalunya amb plena efectivitat i validesa. 
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El Govern aprova les mesures excepcionals per al 
personal docent no universitari entre 2011 i 2015 
 

• L’acord recull les prioritats del Govern: la gestió de l’austeritat, el 
manteniment de la plantilla docent, la garantia de l’escolarització 
de més de 15.000 alumnes nous i la lluita contra el fracàs escolar 

 
• Es reorganitza l’horari laboral de primària i secundària  

 
• Les mesures s’han negociat amb els sindicats i s’hi han incorporat 

algunes de les que han proposat 
 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual s’adopten les mesures excepcionals en 
matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat durant 
el període 2011-2015. Es tracta de mesures de reorganització dels centres i 
dels efectius docents actuals que tenen com a objectiu garantir les noves 
necessitats d’escolarització del sistema –amb la incorporació de 15.000 nous 
alumnes– i, alhora, combatre el fracàs escolar en l’actual marc de crisi 
econòmica. 
 
Totes les mesures aprovades garanteixen el manteniment de la plantilla 
docent actual, la qualitat del servei educatiu, la jornada laboral setmanal del 
professorat en les 37,5 hores i permeten afrontar el fracàs escolar a primària i 
secundària. 
 
La primera mesura preveu mantenir l’horari laboral del professorat tant a 
l’educació primària com a la secundària. La distribució de l’horari a primària 
passarà de 23 a 24 hores de docència setmanals a l’aula i 6 d’horari fix al 
centre.  
 
Pel que fa al professorat de secundària, el proper curs escolar passarà de fer 
18 a 19 hores lectives setmanals a l’aula i dedicarà 6 hores d’activitats 
complementàries al centre d’horari fix i 5 d’activitats complementàries 
variables.  
 
Un altre dels canvis introduïts és la reducció horària per a majors de 55 anys. 
En la proposta final sobre les dues hores de reducció de l’horari s’ha distingit 
entre el professorat de 55 a 58 anys –amb una reducció de 2 hores d’horari no 
lectiu– i el professorat de 59 a 64 anys –amb una reducció de 2 hores d’horari 
lectiu.  
 
 
Una nova reorganització 
 
La darrera de les mesures aprovades fa referència als recursos destinats a la 
sisena hora de primària als centres públics. En aquest cas, l’acord de Govern 
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preveu dedicar una part dels recursos destinats a la sisena hora a activitats 
específiques de lluita contra el fracàs escolar, especialment en el camp de la 
lectoescriptura, de les matemàtiques i del pas de l’educació primària a la 
secundària.  
 
Aquesta decisió suposarà reduir el nombre de mestres que intervenen en un 
grup i reforçar la figura del mestre tutor, alhora que permetrà realitzar en horari 
postlectiu actuacions d’atenció individualitzada o de reforç per a grups reduïts. 
La mesura també preveu el manteniment d’una hora més no lectiva en centres 
d’entorns socioeconòmics desfavorits com a mesura complementària.  
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Altres acords del Govern 
 
Conflicte de competència pel Pla de Socors Binacional del Túnel del 
Pertús de la línia d’alta velocitat Perpinyà-Figueres 
 
El Govern ha acordat presentar un conflicte positiu de competència davant del 
TC contra el Pla de Socors Binacional del Túnel del Pertús de la línia d’alta 
velocitat Perpinyà-Figueres en estimar que envaeix les competències de la 
Generalitat en matèria de protecció civil.  
 
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries encarregat pel Govern 
determina per unanimitat que el Pla vulnera l’article 132 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i el 149.1.29 de la Constitució en els apartats que 
exclouen la Generalitat de la responsabilitat general de les operacions 
d’emergència, de la direcció d’aquestes operacions i de la funció d’informació 
sobre l’evolució de l’emergència. El passat 8 de març el Govern va acordar 
plantejar un requeriment d’incompetència davant del Govern espanyol. 
 
El Pla, aprovat pel delegat del Govern espanyol a Catalunya i pel prefecte dels 
Pirineus Orientals, estableix els procediments d’actuació conjunta amb els 
serveis d’emergència dependents de França en els casos de sinistres greus. 
Representants de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat 
també van participar en alguna de les fases preparatòries de la redacció del 
Pla, però el text finalment aprovat no va incorporar les propostes formulades 
pel Govern amb l’objectiu d’adequar algunes de les disposicions al sistema de 
distribució competencial. 
 
 
El Govern presenta un conflicte de competència al TC pel Reial decret 
relatiu a la qualitat de l’aire 
 
El Govern ha aprovat plantejar un conflicte positiu de competència al Tribunal 
Constitucional a diversos articles del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire perquè vulnera la competència de la 
Generalitat en matèria de medi ambient. Segons dictamina l’Estatut en el seu 
article 144, pertoca a la Generalitat la competència compartida en matèria de 
medi ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de 
protecció, que inclou la regulació de l’ambient atmosfèric i de les diverses 
classes de contaminació d’aquest, la declaració de zones d’atmosfera 
contaminada i l’establiment d’altres instruments de control de la contaminació 
a Catalunya. La Generalitat considera que l’Estat amb aquest Reial decret es 
reserva competències clarament executives en relació amb la gestió 
d’estacions de mostreig, mesuraments i presa de mostres. 
 
El Govern ja havia presentat un requeriment d’incompetència al Govern de 
l’Estat que va ser rebutjat.  


