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El Govern aprova els membres de les comissions 
Generalitat-Estat 
 

• Nomena els representants de la part catalana de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat, la Comissió Bilateral d’Infraestructures 
i la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
 

• Previstes a l’Estatut, són el marc general de relació entre el 
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat 

 
 
El Govern ha nomenat avui els membres de la part catalana de 3 de les 4 
comissions bilaterals i mixtes Generalitat-Estat, que estan previstes a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i que estableixen el marc de relació entre el Govern 
de la Generalitat i el Govern de l’Estat. El Consell Executiu ha aprovat els 
integrants de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, la Comissió Bilateral 
d’Infraestructures i la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals. Josep 
Antoni Duran i Lleida presideix la part catalana de les comissions, tal com va 
aprovar el Consell Executiu en la reunió del passat 11 de gener, mentre que 
Joaquim Hortalà en serà el secretari.  
 
 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
 
La Comissió Bilateral Generalitat-Estat constitueix el marc general i permanent 
de relació entre els dos executius. Avui el Consell Executiu ha nomenat els 
integrants de la part catalana, presidida per Josep Antoni Duran i Lleida. 
 
Els vocals són els següents:  

• Joana Ortega, vicepresidenta del Govern i titular del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals 

• Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement 
• Germà Gordó, secretari de Govern  
• Jordi Casas, delegat del Govern a Madrid 
• Maria Àngels Barbarà, secretària general de Governació i Relacions 

Institucionals 
 
Els representants dels grups parlamentaris a les parts catalanes de la reunió 
són: 

• Oriol Pujol (CiU) 
• Joaquim Nadal (PSC) 
• Alícia Sánchez-Camacho (PP) 
• Joan Herrera (ICV) 
• Joan Ridao (ERC) 
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Comissió Bilateral d’Infraestructures 
 
Integrada per representants del Govern de la Generalitat, de l’Estat i les 
administracions locals, la Comissió Bilateral d’Infraestructures vetlla pel 
compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut, segons la qual la 
inversió de l’Estat en infraestructures a Catalunya –exclòs el Fons de 
compensació interterritorial– s’ha d’equiparar a la participació relativa al PIB 
de Catalunya en relació amb l’Estat per un període de 7 anys. 
 
Els vocals de la part catalana de la Comissió Bilateral d’Infraestructures 
nomenats avui pel Govern són: 
 

• Joana Ortega, vicepresidenta del Govern i titular del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals 

• Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat 
• Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement 
• Manel Bustos, president de la Federació de Municipis de Catalunya 
• Salvador Esteve, president de l’Associació Catalana de Municipis 

 
Els representants dels grups parlamentaris a les reunions de la part catalana 
de la comissió són: 
 

• Ramon Espadaler (CiU) 
• Roberto Labandera (PSC) 
• Josep Llobet (PP) 
• Salvador Milà (ICV) 
• Lluís Salvadó (ERC) 

 
 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
 
La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Generalitat-Estat és l'òrgan 
bilateral de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat en 
l'àmbit del finançament autonòmic. S’encarrega de concretar, aplicar, 
actualitzar i fer el seguiment del sistema de finançament, així com de 
canalitzar el conjunt de relacions fiscals i financeres dels dos executius.  
 
Els vocals de la part catalana de la Comissió nomenats avui pel Govern són: 

• Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement 
• Francesc Homs, secretari general de la Presidència 
• Maria Àngels Barbarà, secretària general de Governació i Relacions 

Institucionals 
• Georgina Arderiu, secretària general d’Economia i Coneixement 
• Albert Carreras de Odrizola, secretari general d’Economia i Finances 
• Lluís Franco, director de l’Agència Tributària de Catalunya 
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En representació dels grups parlamentaris participaran en les reunions de la 
part catalana de la Comissió: 
 

• Jordi Turull (CiU) 
• Rocío Martínez-Sampere (PSC) 
• Josep Enric Millo (PP) 
• Joan Herrera (ICV) 
• Joan Puigcercós (ERC) 
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El Govern garanteix la convocatòria 
d’oposicions de 1.245 places de professors de 
secundària 

 
• El Consell Executiu ha modificat l’acord de Govern de 

convocatòria d’oposicions per ajustar-lo a les peticions del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, que s’ha compromès a retirar el 
recurs 
 

El Govern de la Generalitat garanteix la convocatòria de 1.245 places 
d’oposicions de professors de secundària. El Consell Executiu ha aprovat una 
modificació tècnica de l’acord de convocatòria d’oposicions aprovat el passat 8 
de febrer per ajustar-lo a les peticions efectuades pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda, que s’ha compromès a retirar el recurs interposat.  
 
El càlcul de les 1.245 places s’ha dut a terme en funció de dos criteris: una 
part correspon a la reposició del 30% de les jubilacions i una altra, a la 
consolidació de llocs de treball dels interins, segons preveu la normativa de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
L’acord de Govern s’ha tirat endavant després de les converses mantingudes  
amb els ministeris d’Economia, d’Educació i d’Administració Pública, davant 
dels quals el Govern ha defensat la convocatòria pública d’oposicions. El 
Departament d’Ensenyament sosté que no hi ha cap aspecte jurídic de fons 
per mantenir el recurs interposat pel Ministeri d’Economia i Hisenda contra les 
oposicions a secundària. 
 
La convocatòria de 1.245 places del cos de secundària per al proper curs 
escolar 2011-2012 permetrà convertir aquests llocs de treball d’interins a 
funcionaris. El proper 18 de juny començaran les proves corresponents a la 
fase d’oposició. 
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El Govern autoritza a cobrir les vacants al CECAT, el 
CIVICAT i l’Oficina del Pla Català de Seguretat Viària 

 
• Acorda modificar les limitacions establertes en matèria de 

despeses de personal fins que s’aprovin els pressupostos de 2011 
 
 
El Govern ha autoritzat avui el Departament d’Interior a cobrir les baixes que 
es produeixin al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), el 
Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) i l’Oficina del Pla Català de 
Seguretat Viària amb l’objectiu de garantir el ple funcionament dels serveis de 
seguretat ciutadana, trànsit, emergències i protecció civil.  
 
El Consell Executiu ha aprovat una modificació de les limitacions establertes 
en matèria de despeses de personal al decret que estableix els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos en relació al personal del 
Departament d’Interior i del Servei Català del Trànsit per poder cobrir les 
vacants que es produeixin en aquests organismes mentre no s’aprovin els 
comptes de 2011. 
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El Govern aprova el Reglament de comercialització 
dels jocs de loteria gestionats per l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes 
 

• Supera el buit legal existent després que el TSJC declarés nul el 
Decret de 2006 que ho regulava 

 
El Consell Executiu ha donat llum verd al Reglament de comercialització dels 
jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
(EAJA) de la Generalitat, que regula els requisits de comercialització dels jocs 
mitjançant l’ús de sistemes informàtics o telemàtics. 
 
La nova norma permet superar el buit legal existent en aquest àmbit, després 
que el 2009 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarés nul el 
Decret 364/2066 de 3 d’octubre que ho regulava i a l’espera que l’alt tribunal 
català resolgui sobre el recurs de cassació interposat en el seu moment pel 
Govern de la Generalitat contra aquesta decisió judicial. 
 
El nou reglament habilita l’EAJA en matèria de responsabilitat social 
corporativa perquè estableixi mesures que minimitzin els possibles riscos i 
fomentin la participació responsable de les persones jugadores. La norma 
també revisa les condicions salarials per tal que la persona venedora pugui 
veure incrementada la seva retribució bàsica a través de comissions 
addicionals en funció dels objectius assolits. A més, a diferència del decret de 
2006, el reglament aprovat avui estableix que el silenci administratiu 
comportarà el rebuig de l’autorització a les persones que sol·licitin exercir 
d’agents venedors. 
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Altres acords del Govern 
 
L’Idescat i l’INE realitzaran l’Enquesta de finançament i despeses de 
l’ensenyament privat 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a signar 
un conveni amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per realitzar l’Enquesta 
de finançament i despeses de l’ensenyament privat. El treball permetrà 
conèixer l’estructura, activitat i situació econòmica dels centres d'ensenyament 
privat a Catalunya per poder analitzar amb precisió la situació actual del sector 
i la seva evolució des del curs 1999–2000. Aquesta informació permetrà, a 
més, complir amb els requeriments estadístics de diversos organismes 
internacionals com la Unió Europea i la UNESCO. 
 
Alhora, la signatura del conveni permet atendre les necessitats d’informació 
d’àmbit estatal i les específiques per a Catalunya amb l’objectiu d’estalviar 
molèsties als informants, afavorir la cooperació institucional i racionalitzar la 
utilització dels recursos disponibles evitant duplicitats innecessàries. 
L’enquesta està integrada al Programa anual d’actuació estadística 2011 en 
desplegament de la Llei 13/2010, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. 
 
 
El Govern aprova que la urbanització del Serrat de Castellnou formi part 
del municipi de Castellnou del Bages 
 
El Govern ha aprovat avui l’alteració parcial dels termes municipals de 
Castellnou de Bages i Santpedor (Bages) en l’àmbit de la urbanització del 
Serrat de Castellnou, que quedava dividida entre els dos termes i que passarà 
a formar part de Castellnou del Bages. Els ajuntaments havien adoptat acords 
favorables en aquest sentit, tenint en compte que els dos nuclis de població 
formen un únic conjunt amb continuïtat urbana que feia necessària i 
aconsellable l’alteració dels termes. 
 
El Consell Executiu ha aprovat la segregació de 90.000 metres quadrats de 
Santpedor que quedaran agregats al municipi de Castellnou, d’acord amb els 
informes favorables de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i la Comissió de 
Delimitació Territorial, i el dictamen preceptiu també favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora.  
 
La fitació de la nova delimitació es durà a terme d’acord amb l’article 33 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, que regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i les 
mancomunitats de Catalunya. La modificació del límit no suposarà cap canvi 
en la titularitat dels béns patrimonials de l’Ajuntament de Santpedor existents 
en l’àmbit de la urbanització del Serrat. 


