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El Govern tramitarà la futura ‘llei òmnibus’ en tres 
avantprojectes de llei 
 

• El Consell Executiu acorda dividir la nova norma en un 
avantprojecte de simplificació, un d’agilitat i reestructuració 
administrativa i un de promoció de l’activitat econòmica 
 

• L’objectiu de la norma és simplificar l’Administració, aprimar la 
legislació i els tràmits burocràtics i afavorir la reactivació 
econòmica  

 
El Govern tramitarà l’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció econòmica en tres avantprojectes 
de llei, tenint en compte els 3 grans àmbits que ha d’abordar la nova 
normativa. El Consell Executiu ha acordat avui dividir la futura llei en 
l’avantprojecte de simplificació, el d’agilitat i reestructuració administrativa i el 
de promoció de l’activitat econòmica. Atén així les demandes de grups 
parlamentaris i col·lectius i referma la voluntat i el compromís de negociar la 
futura llei perquè tiri endavant amb el màxim consens possible.  
 
En el marc del triple compromís d’austeritat, aprimament i agilitat, la nova 
normativa té com a objectiu simplificar l’Administració de la Generalitat, 
aprimar la legislació, agilitzar i reduir els tràmits i els procediments 
administratius per tal de facilitar la competitivitat i la productivitat i contribuir a 
la reactivació econòmica del país, objectiu prioritari de l’Executiu tal com recull 
el Pla de Govern 2011-2014.  
 
El Govern ha acordat avui dividir la norma i seguir la seva tramitació en tres 
avantprojectes de llei que responen als tres grans àmbits d’actuació.  
 

• Simplificació. Es proposa una simplificació administrativa i alhora de 
caràcter normatiu. Es tracta de reduir els procediments i els tràmits 
innecessaris per facilitar la reactivació d’alguns sectors. Algunes de les 
mesures que planteja són les següents: avançar en la substitució del 
règim d’autorització pel de comunicació responsable (en casos com 
fires i mercats, recollida i transport de residus, organismes de control de 
la seguretat industrial, domini públic portuari...); suprimir registres; 
eliminar procediments (simplificar la tramitació de plans i programes 
sotmesos a avaluació ambiental, excloure determinats procediments 
dels tràmits d’avaluació i avaluació ambientals prèvies...); adequar les 
sancions a la realitat (extracció d’àrids, espectacles públics i activitats 
recreatives...), i impulsar una nova regulació més racional de l’accés 
motoritzat en espais naturals. 

 
• Agilitat i reestructuració administrativa. La norma aborda la 

reestructuració de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
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públic per tal de racionalitzar les estructures i estalviar els costos. 
Proposa així suprimir alguns òrgans, redistribuir les funcions d’altres 
organismes per assolir una actuació més coordinada, àgil i eficient, i 
reduir també els membres d’òrgans de govern de diferents ens i 
organismes. Aquestes són algunes de les mesures proposades: 
supressió d’organismes (Consell de Cultura Popular i Tradicional 
Catalanes, Agència Catalana de Seguretat Industrial, Consell Superior 
de la Cooperació...); simplificació d’estructures (ACA, IRTA, Tribunal 
Català de l’Esport, Institut Català Internacional de la Pau, Patronat de la 
Muntanya de Montserrat...), i simplificació i reorganització de funcions 
(Ports de la Generalitat, CEO, ICS, Agència Tributària...). Totes 
aquestes mesures comporten no només l’aplicació del pla d’austeritat, 
sinó també la simplificació i l’aprimament real de l’Administració i el seu 
sector públic. 
 

• Promoció econòmica. Destaquen les mesures de liberalització en 
relació amb el sector del comerç, les encaminades a potenciar i millorar 
els establiments i serveis turístics i les destinades a dinamitzar el model 
empresarial català. La proposta també conté iniciatives dirigides 
específicament a reactivar els sectors més castigats per la crisi 
econòmica. En aquest àmbit destaquen mesures com la flexibilització 
dels horaris comercials en les zones turístiques, possibilitar la llicència 
d’establiments comercials en nuclis de més de 5.000 habitants i en 
zones perifèriques o flexibilitzar les condicions que afecten l’habitatge 
protegit . 

 
 
L’Executiu està estudiant les al·legacions presentades durant el període 
d’exposició pública que es va tancar el dia 20 de juny passat i que el Govern 
va obrir de forma voluntària amb l’objectiu de garantir la transparència i la 
interlocució durant el procés. 
 
En el primer mig any de la legislatura el Govern ja ha aprovat mesures 
encaminades a facilitar la relació de ciutadans i empreses amb l’Administració 
amb l’objectiu d’ajudar a la recuperació econòmica del país. De fet, el 29 de 
març passat el Consell Executiu va aprovar el pla de racionalització normativa, 
que preveia la derogació íntegra de 246 disposicions amb l’objectiu de 
simplificar l’ordenament jurídic administratiu i facilitar així els tràmits a 
empreses i ciutadans. Una xifra que finalment s’ha vist àmpliament superada 
amb la derogació de 358 disposicions. D’aquestes, 224 són decrets, 100 són 
ordres i 34, articles o normes.  
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El Govern promou la modificació del llibre III del Codi 
civil per impulsar la creació de fundacions i agilitar-ne 
l’organització i funcionament  
 

• La proposta pretén evitar l’intervencionisme i l’excés de regulació 
de la Llei aprovada el 2008, que ha suposat un fre a la creació de 
noves fundacions 

 
• Recull les reivindicacions més importants del sector sense 

renunciar al control i a la supervisió de les entitats 
 

• Entre les mesures proposades, destaca la reducció del capital 
inicial per constituir una fundació, que passa de 60.000 a 30.000 
euros, i la introducció de la Declaració responsable dels patrons  

 
 
El Govern ha aprovat avui iniciar la tramitació de l’Avantprojecte de llei que 
modificarà la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a 
les persones jurídiques amb l’objectiu d’impulsar la creació de fundacions i 
agilitar-ne l’organització i el funcionament. El temps transcorregut des de 
l’entrada en vigor de la llei ha estat suficient per constatar un excés en la 
regulació dels requisits per constituir fundacions a Catalunya, així com 
l’intervencionisme en la seva organització i funcionament, fet que, 
ocasionalment, ha implicat un fre a la creació de noves fundacions.  
 
El nou text impulsat pel Govern de la Generalitat pretén guanyar eficàcia, 
agilitat i autonomia en la gestió de les fundacions, així com simplificar els 
procediments administratius sense renunciar al necessari control de la seva 
activitat. Les modificacions proposades s’orienten a incentivar la constitució de 
noves fundacions –mitjançant la reducció de la dotació inicial– i a incrementar 
l’autonomia de gestió de les fundacions, ja que permeten compatibilitzar la 
condició de patró amb la prestació de serveis a la fundació sota determinades 
condicions. Els canvis també permeten flexibilitzar el règim d’autoritzacions 
per a determinades operacions del Patronat substituint-les per la Declaració 
responsable i possibilitar que una persona que no tingui la condició de patró 
pugui exercir el càrrec de secretari, entre d’altres mesures. 
 
Les fundacions i associacions han esdevingut a Catalunya actors econòmics 
importants i la seva contribució resulta primordial per donar resposta a alguns 
dels reptes que planteja l’actual situació de crisi econòmica. Així, la nova 
norma pretén incorporar les mesures de simplificació administrativa regulades 
a la Llei 26/2010 arran de la Directiva europea 2006/123, de serveis de mercat 
interior.  
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Principals modificacions 
 

• Pel que fa a la dotació inicial de les fundacions, es disminueixen les 
quanties necessàries per constituir fundacions, tant de durada 
indefinida com temporals, així com els percentatges relatius a les 
aportacions successives. La dotació inicial mínima necessària passarà 
de 60.000 a 30.000 euros, però tanmateix es manté l’exigència de 
l’estudi de viabilitat dels dos primers anys. 

 
• Pel que fa a les disposicions relatives a l’organització i funcionament de 

les fundacions que estableix la Llei 4/2008, la modificació proposada 
pretén suprimir la incompatibilitat entre el càrrec de patró i la possibilitat 
de prestació de serveis a càrrec de la fundació, sempre que 
s’acompleixin unes condicions formals de contractació i els serveis que 
es prestin siguin diferents de les funcions pròpies de patró.  

 
• Es disminueixen els supòsits d’actes de disposició sotmesos a 

autorització del Protectorat. Es mantenen, però, si així ho exigeix 
expressament el donant o si ho estableix una disposició estatutària. 

 
• Els actes d’alienació o gravamen de béns queden sotmesos al règim de 

Declaració responsable, per la qual cosa els patrons es 
responsabilitzen que l’operació es dugui a terme en condicions 
adequades i resulti beneficiosa per a la fundació.  

 
• A més, si l’operació té una especial transcendència per la naturalesa 

dels béns o pel seu valor, s’ha de presentar un informe validat per 
tècnics independents que justifiqui que l’operació és beneficiosa per a 
la fundació i respon a criteris economicofinancers i de mercat. 

 
• Se substitueix la necessitat d’autorització del Protectorat per resoldre 

un conflicte d’interessos –en els casos en què els patrons o persones 
vinculades vulguin fer una operació amb la Fundació– per l’exigència 
de la Declaració responsable del Patronat. Mitjançant la Declaració 
responsable, el Patronat garanteix que ha valorat el conflicte 
d’interessos i ha acordat dur a terme l’operació en haver quedat 
justificat que prevalen els interessos de la fundació per sobre els 
particulars del patró o persones que s’hi equiparen. 

 
• En conseqüència, es regula en un mateix article el règim jurídic 

aplicable a l’anomenada Declaració responsable: quòrum necessari per 
adoptar-la, obligació de formalitzar-la en escriptura pública, termini en 
què s’ha de presentar al Protectorat, informes que, si escau, han 
d’acompanyar-la, i falsedat o omissió de dades, entre d’altres. 
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Evolució del nombre de fundacions inscrites 
 
La necessitat d’una modificació legal també es posa de manifest davant 
l’evolució que ha experimentat el món fundacional des que es va aprovar la 
Llei 4/2008. El nombre de fundacions constituïdes i inscrites al Protectorat de 
Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia ha disminuït considerablement. Així, mentre l’any 
2008 es van inscriure al registre 148 noves fundacions, l’any 2009 el nombre 
es va reduir a 61. El 2010 se’n van registrar 59 i en els primers mesos 
d’enguany se n’han registrat 21.  
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L’Idescat i l’INE realitzaran els Censos de Població i 
Habitatge de 2011 a Catalunya, instrument bàsic per a 
la planificació de les polítiques públiques 
 

• El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni entre 
l’Idescat i l’INE que preveu incloure als qüestionaris preguntes 
relatives al coneixement del català i la mobilitat obligada de la 
població per motius laborals o d’estudi 
 

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) realitzaran els Censos de Població i Habitatge 2011 a Catalunya, un 
instrument que serà bàsic per a la planificació dels serveis i les polítiques 
públiques del país. El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre els dos organismes per tirar endavant aquests estudis. 
 
Els Censos de Població i hHabitatge són les operacions estadístiques de 
major magnitud i importància per als sistemes estadístics, tant estatals com 
autonòmics, ja que determinen les característiques fonamentals d’estructura 
de la població, els edificis, els habitatges i els locals. La disponibilitat de la 
informació censal i la seva posterior explotació per part de l’Idescat serà un 
instrument bàsic durant la propera dècada tant per a les administracions 
públiques com per a les empreses, agents socials, investigadors i ciutadans 
en general en relació amb les tasques de planificació, gestió i seguiment dels 
serveis i les polítiques públiques. 
 
Segons l’acord al qual ha donat llum verd l’Executiu, els qüestionaris dels 
censos inclouran preguntes de gran interès per a Catalunya, com les relatives 
al coneixement del català i la mobilitat obligada de la població per motius 
laborals o d’estudi. D’altra banda, es garantirà la utilització de qüestionaris 
bilingües en català i castellà en tota l’operació i la utilització de l’aranès a la 
Val d’Aran. 
 
La participació de l’Idescat en els Censos de població i Habitatge 2011 està 
prevista en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2011, que 
desplega la Llei 13/2010, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. 
 
Protocol de transmissió de resultats de l’INE 
 
D’altra banda, el Govern ha autoritzat  l’Idescat a signar un conveni amb l’INE 
per adoptar un protocol de transmissió de resultats temporalment embargats 
d’operacions estadístiques. L’acord permetrà que l’Idescat disposi de resultats 
d’actuacions estadístiques dutes a terme a Catalunya per l’Institut Nacional 
d’Estadística, amb anterioritat a la difusió oficial fixada al calendari de difusió 
de l’INE. D’aquesta manera, es garanteix la racionalització en l’ús de recursos, 
es potencia la difusió de resultats procedents d’una mateixa operació 
estadística i s’adequa a les necessitats de diferents usuaris. 
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El Govern formalitzarà contractes públics amb entitats 
socials per valor de 8,2 milions d’euros 
 

• El Consell Executiu aprova la quantia que formalitzarà aquest 2011 
a través de centres d’inserció sociolaboral o entitats sense ànim 
de lucre  

 
El Govern formalitzarà enguany contractes administratius d’obres, 
subministraments o serveis amb entitats i centres de caràcter social per valor 
de 8.190.000 euros. El Consell Executiu ha aprovat avui la quantia de la 
contractació pública que els diferents departaments de la Generalitat, els 
organismes autònoms i les empreses públiques hauran de destinar empreses 
d’inserció sociolaboral o entitats que treballin amb persones amb risc 
d’exclusió social. 
 
Tal com estableix la Llei de mesures fiscals i administratives, el Govern de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms i empreses públiques han de 
reservar determinats contractes a fomentar els objectius socials a través de 
centres d’inserció laboral de persones amb alguna disminució, d’empreses 
d’inserció sociolaboral o d’entitats sense ànim de lucre que tinguin com a 
finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social. Es tracta 
bàsicament de contractes d’obres i serveis de conservació  manteniment de 
béns immobles; de serveis de missatgeria, correspondència i distribució; d’arts 
gràfiques; de neteja i bugaderia; de restauració, i de recollida i transports de 
residus, així com els serveis i subministraments auxiliars per al funcionament 
de l’Administració. Per a aquest 2011 el Govern hi destinarà almenys 
8.190.000 euros. 
 
El Consell Executiu també ha aprovat destinar 1.350.000 euros a contractació 
per procediments ordinaris amb Centres especials de treball, que treballen per 
a la integració de persones amb algun tipus de disminució. 
  



 

�

����������	�
�����������2011  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9

L’Institut Català de les Dones i l’Instituto de la Mujer 
impulsaran conjuntament programes d’igualtat de 
tracte i d’oportunitats 
 

• El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni que preveu una 
inversió de 197.000 euros per a aquest 2011 

 
L’Institut Català de les Dones (ICD), adscrit al Departament de Benestar 
Social i Família,  i l’Instituto de la Mujer, del Ministeri de Sanitat, Política Social 
i Igualtat, impulsaran programes i actuacions en matèria d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats. El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni entre els 
dos organismes. 
 
L’acord preveu una inversió de 197.000 euros per a aquest 2011, 67.715 dels 
quals els aportarà l’ICD i la resta l’Instituto de la Mujer. La partida es destinarà 
a impulsar programes per afavorir la participació política, social, econòmica, 
cultural i esportiva de les dones.  
 
L’objectiu de l’acord és promoure programes i serveis adreçats a les dones i, 
al mateix temps, proporcionar-los recursos i fomentar la seva autonomia i 
desenvolupament personal i social. El conveni també contribueix a millorar la 
qualitat de vida, fer visibles les polítiques de dones i transformar les polítiques 
comunitàries amb la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere i de les 
dones.  
 
L’acord al qual avui s’ha donat llum verd s’inscriu en el conveni marc de 
col·laboració que les dues institucions van signar el 1997 per dur a terme de 
forma conjunta programes i actuacions dirigits a les dones. 
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El Govern i la Universitat d’Andorra col·laboraran per 
apropar la realitat educativa catalana als universitaris 
del Principat 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la signatura d’un acord perquè 
estudiants de Psicologia andorrans facin pràctiques als Serveis 
Educatius del Departament d’Ensenyament 

 
Els estudiants de Psicologia de la Universitat d’Andorra faran pràctiques als 
Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de conèixer 
de primera mà el funcionament del sistema educatiu català. Així ho recull 
l’acord de col·laboració que signaran el Departament d’Ensenyament i la 
Universitat d’Andorra i al qual avui ha donat llum verd el Consell Executiu.  
 
L’objectiu de l’acord és apropar als estudiants andorrans la realitat educativa 
de Catalunya i, alhora, afavorir que adquireixin la major competència possible 
per exercir la professió. El Departament d’Ensenyament facilitarà les places de 
pràctiques disponibles a l’alumnat i a designar una persona del Servei 
Educatiu responsable de cada estudiant en pràctiques. La Universitat 
d’Andorra, de la seva banda, es compromet a designar el professorat que serà 
responsable de l’alumnat a la universitat, a oferir assessorament als tutors de 
les pràctiques i a emetre un certificat que acrediti la tasca realitzada pels 
tutors dels Serveis Educatius. 
 
La tasca de l’alumnat en pràctiques consistirà a observar el treball dels 
Serveis Educatius, col·laborar en la planificació, realització i avaluació de 
tasques concretes, i iniciar-se en la utilització de tècniques professionals.  
 
A través d’aquest acord, el Departament Ensenyament i la Universitat 
d’Andorra volen potenciar línies de treball comunes per tal que l’alumnat pugui 
veure de primera mà l’orientació que els Serveis Educatius fan als centres, 
l’assessorament psicopedagògic i altres actuacions de millora sobre el 
sistema. 
 
El conveni estarà vigent fins al curs 2014-2105, tot i que serà prorrogable, 
previ acord entre les parts. 
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11 

 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional el 
pailebot Santa Eulàlia  
 

• És un dels darrers grans velers de treball de la Mediterrània, reflex 
d’un moment socioeconòmic, tècnic, industrial i comercial molt 
concret de la història del país de finals del segle XIX i principis del 
XX 

 
El Govern ha aprovat avui declarar bé cultural d’interès nacional el pailebot 
Santa Eulàlia per la seva significació com a testimoni de la marina velera 
antiga. La distinció respon al fet que es tracta d’un vaixell únic i singular, del 
qual no es conserva cap altre exemplar a Catalunya. El Santa Eulàlia és un 
dels darrers grans velers de treball de la Mediterrània, reflex d’un moment 
socioeconòmic, tècnic, industrial i comercial molt concret de la història del país 
de finals del segle XIX i principis del XX. 
 
El vaixell, veler del tipus pailebot de tres pals, va ser construït l’any 1918 per 
Astilleros Marí, a Torrevella (Alacant), i va ser batejat amb el nom de Carmen 
Flores. Deu anys després va ser adquirit per un armador de Barcelona i se li 
va incorporar un motor. Des de llavors el pailebot ha tingut diversos canvis de 
propietari, de nom i d’utilització. Probablement el seu ús original va ser el 
transport de taronges, però també ha estat destinat, entre d’altres coses, al 
suport de treballs subaquàtics. Finalment l’any 1997 va passar a mans del 
Museu Marítim de Barcelona. 
 
La seva estructura i els seus elements han patit moltes alteracions durant la 
seva història, motiu pel qual va ser sotmès a un procés de restauració i 
recuperació històrica i funcional que va acabar l’any 2000. 
 
La construcció és de fusta, així com també molts elements del pont i de les 
superestructures (balou de proa, cuina, cambra de popa, escotilles). Quant a 
l’arboradura, el Santa Eulàlia va ser construït com a pailebot de tres pals, amb 
aparell complet de cangrea i escandalosa a cada pal, flocs, etc. El seu velam 
actual restaurat està realitzat en polièster d’alta tenacitat sense resinar: 
cangrea de proa o de trinquet i escandalosa de proa o de trinquet (pal 
trinquet), cangrea major i escandalosa de major (pal major), cangrea i 
escandalosa de messana o de mitjana (pal de messana), petifloc, floc, 
contrafloc i trinquetilla (bauprés) i veles d’estai entre el messana i el major i 
entre major i trinquet. Disposa també d’un molinet artesanal per llevar les 
àncores. 
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Altres acords del Govern 
 
Autorització a la Caixa d’Estalvis del Penedès per desenvolupar la seva 
activitat financera a través d’una entitat bancària 
 
El Govern ha acordat autoritzar la Caixa d’Estalvis del Penedès a 
desenvolupar la seva activitat com a entitat de crèdit a través de l’entitat 
bancària de caràcter instrumental Banco Mare Nostrum S.A, de manera 
concertada amb la Caja General de Ahorros de Granada, Caja de Ahorros de 
Murcia i “Sa Nostra” Caixa de Balears, tal com va acordar l’assemblea general 
de l’entitat el passat 30 de de maig. L’article 9 del Text refós de la Llei de 
caixes preveu que l’opció de les caixes d’estalvis per aquest exercici indirecte 
de la seva activitat financera ha de ser autoritzada pel Govern de Catalunya. 
  
El Govern va aprovar el novembre passat l’autorització de la participació de la 
Caixa d’Estalvis del Penedès en un grup de base contractual amb la 
consideració de sistema institucional de protecció (SIP) que va donar lloc al 
grup econòmic Banco Mare Nostrum, S.A. L’activitat minorista es mantenia a 
la seu de cada caixa. Amb l’aprovació de l’exercici indirecte tota l’activitat 
financera de les caixes s’exercirà a través del banc. 
 
 
El Govern es persona en una qüestió d’inconstitucionalitat per la Llei de 
mesures de conciliació dels empleats públics 
 
El Consell Executiu ha acordat personar-se en la qüestió d’inconstitucionalitat 
que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha plantejat davant 
del Tribunal Constitucional a la Llei 8/2006 de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions 
públiques de Catalunya en relació amb la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. Després que el TC hagi admès a tràmit la qüestió, el Govern 
es personarà en el procés per formular les al·legacions corresponents.  
 
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha plantejat 
la qüestió d’inconstitucionalitat en relació a l’article 26.a de la Llei 8/2006, que 
preveu que el personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya pot gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de 
treball amb la percepció del 80% o el 60% del sou de la retribució, 
respectivament, per tenir cura d’un fill menor de sis anys. L’alt tribunal català 
entén que la regulació podria entrar en contradicció amb l’article 48.1 de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que estableix una regulació dels permisos 
als funcionaris. El TSJC recorda que, segons la legislació vigent, la norma 
catalana és d’aplicació per defecte atès que la Generalitat ha aprovat una llei 
pròpia per regular els permisos i que és titular de la competència en matèria 
del règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques 
catalanes, com estableix l’article 136 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
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Trasllat de l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre a la Seu d’Urgell 
 
El Govern ha aprovat el tancament de l’Escola de Capacitació Agrària 
Eqüestre de l’Hospitalet del Llobregat i el trasllat de la seva activitat a l’Escola 
de Capacitació Agrària del Pirineu, a la Seu d’Urgell, com a mesura de 
racionalització de l’organització. El trasllat es farà efectiu a partir del proper 1 
de juliol i permetrà donar continuïtat a la tasca formativa agrària especialitzada 
en l’àmbit eqüestre que desenvolupa el centre. 
 
El tancament està motivat perquè el Ministeri de Foment, propietari de la finca 
on està situada l’Escola, ha venut els terrenys al Consorci per a la Reforma de 
la Gran Via de l’Hospitalet. Davant d’això el Govern ha aprovat traslladar la 
formació eqüestre que s’impartia en aquest centre a la Seu d’Urgell en tractar-
se de l’opció més idònia des d’un punt de vista estratègic, econòmic, 
d’infraestructura i de servei. 
 
El centre de l’Hospitalet forma part de la xarxa de catorze escoles i centres de 
capacitació agrària de les quals disposa el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural arreu de Catalunya. 
Imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior i formació contínua per a 
joves que es volen incorporar a l’activitat agrària i agroalimentària. També 
ofereixen formació contínua per a professionals del món agrari. 
 
 
108.000 euros per a l’Escola Folk del Pirineu – Tallers d’Arsèguel 

 
El Govern ha aprovat destinar 108.000 euros entre els anys 2011 i 2013 a 
l’Escola Folk del Pirineu – Tallers d’Arsèguel, un centre estable dedicat a la 
formació i a la promoció de la música i la dansa d’arrel tradicional a les 
comarques del Pirineu.  
 
Situat a la localitat d’Arsèguel, el centre va ser creat el 2010 a través d’un 
conveni entre el Departament de Cultura, l’Ajuntament d’Arsèguel, l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs i l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM amb 
l’objectiu de dotar les comarques pirinenques de programes formatius sobre la 
tradició d’aquest àmbit territorial i convertir-se en una eina més de promoció 
de l’aprenentatge de matèries relacionades amb la cultura tradicional, 
bàsicament la música i la dansa. 
 
Actualment l’escola desenvolupa els programes següents: Tallers d’Arsèguel 
de música i dansa tradicional (caps de setmana al llarg del curs acadèmic), 
Folk a l’escola (dedicat a portar l’aprenentatge de la música tradicional a 
escoles de comarques pirinenques), Pedagogia de la música i la dansa 
tradicionals (a través del curs regular i de la convocatòria de classes 
magistrals) i Colònies musicals. 
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A banda de l’aportació del Govern, en el període 2011-2013 l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs destinarà 30.000 euros al centre. L’Ajuntament d’Arsèguel cedirà els 
espais de l’escola per un període mínim de 10 anys. 
 
 
 
 
 


