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El Govern inicia l’elaboració del Pla Estratègic de la 
Cultura 2011-2021 amb les Terceres jornades de 
reflexions crítiques 
 

• L’objectiu és traçar, concertar i pactar les polítiques culturals dels 
propers 10 anys per atorgar a la cultura la màxima centralitat 
social  
 

• Per fer realitat el document, el Departament de Cultura inicia un 
procés de debat sobre la cultura catalana amb les Terceres 
jornades de reflexions crítiques amb 60 personalitats rellevants de 
la cultura  

 
 
El Govern ha acordat impulsar l’elaboració del Pla Estratègic de la Cultura 
2011-2021, que traçarà les polítiques dels propers 10 anys amb l’objectiu 
d’atorgar a la cultura la màxima centralitat social. En aquest sentit, el 
document desplega a mitjà termini els mecanismes de treball per concertar i 
pactar les polítiques culturals del país per a la propera dècada.  
 
Per tal de fer realitat el Pla Estratègic de la Cultura 2011-2021, el Govern ha 
encarregat al Departament de Cultura iniciar, abans d’encetar la seva 
redacció, un procés de reflexió crítica sobre la cultura catalana. Aquest 
encàrrec es concreta en l’organització de les Terceres jornades de reflexions 
crítiques, que sota l’epígraf genèric Canvis de paradigma: reptes i oportunitats 
de la cultura apleguen a partir d’avui una seixantena de personalitats 
rellevants de l’àmbit de la cultura. Les jornades se celebren des d’aquesta 
tarda i fins dijous a Barcelona amb l’objectiu de recollir i conèixer l’estat actual 
de la cultura segons el mateix sector i marcar les necessitats de treball a 
seguir en la propera dècada.  
 
 
Principals objectius 
 
Els objectius del Pla són els següents: 
 

• Establir un diàleg permanent entre el Departament de Cultura i el sector 
cultural per tal de treballar conjuntament per donar a la cultura la 
màxima centralitat i potència dins la societat. 

 
• Fixar un marc d’actuació global definit des d’una perspectiva oberta, en 

diàleg amb altres administracions i sectors de la societat i de 
l’economia. 
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• Motivar el conjunt de la societat catalana a favor de la cultura i treballar 
en un mapa de responsabilitats compartides per definir un marc de 
cooperació interinstitucional, públic, privat i associatiu. 

 
• Avançar cap a un model cultural compartit per tots els agents implicats, 

eficient i competitiu, que faci possible posicionar Catalunya a 
l’avantguarda de les polítiques culturals del món. 

 
• Desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per situar el model 

cultural del país com a referent i marca internacional. 
 
 
El Pla s’estructura en quatre grans àrees d’anàlisi, reflexió i debat per a 
l’elaboració d’una diagnosi prèvia del sector i l’establiment posterior 
d’estratègies i objectius. Les àrees d’anàlisi són les següents:  
 

• Sectorial. Incideix en la perspectiva i anàlisi de cadascun dels sectors 
de la cultura amb les seves especificitats. 

 
• Territorial. Té en compte les diferents realitats territorials de Catalunya 

per disposar d’estratègies que contemplin les diferents realitats 
territorials de Catalunya, així com les seves singularitats.  

 
• Transversal. Se centra en qüestions clau de la cultura amb dimensió 

social, econòmica i política i amb una incidència transversal.  
 

• Específic. Analitza qüestions específiques i instrumentals rellevants 
que requereixen un tractament singular. 

 
 
III Reflexions Crítiques  
 
Les III Reflexions Crítiques apleguen des d’avui i fins al proper dijous 21 de 
juliol una seixantena de personalitats rellevants de l’àmbit de la cultura a l’Arts 
Santa Mònica, a Barcelona. Sota l’epígraf Canvis de paradigma: reptes i 
oportunitats de la cultura, pretenen dibuixar un estat de la qüestió de la cultura 
a Catalunya i segueixen el fil de les jornades que el Departament de Cultura 
va impulsar als anys 80.  
 
L’any 1983 la Conselleria de Cultura que dirigia el conseller Max Cahner va 
impulsar la celebració d’unes jornades de reflexió crítica sobre la cultura 
catalana, que es van convertir en base conceptual per a la cultura del país 
dels anys posteriors. Hi van participar Pierre Vilar, Joan Triadú, Josep Ferrater 
Mora, Josep M. Castellet, Joaquim Molas, Xavier Rubert de Ventós, Miquel 
Tarradell, Josep Termes i Joan Fuster.  
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El 1986 es van convocar unes Segones reflexions crítiques sobre la cultura 
catalana, organitzades també pel Departament de Cultura, dirigit aleshores pel 
conseller Joaquim Ferrer. Van comptar amb la participació de Josep Gifreu, 
Norbert Bilbeny, Josep-Lluís Mateo, Josep M. Solé i Sabaté, Xavier Bru de 
Sala, Albert Abril, Antoni Mercader, Francesc Fontbona i Enric Canals.  
                                                                          
Les finalitats de les jornades són les següents: 
 

• Formular un conjunt de conceptes que ajudin a comprendre les 
funcions de la cultura al segle XXI als països avançats. 

 
• Enfortir la cultura catalana a partir de les seves especificitats. 

 
• Desbrossar estratègies d’aproximació entre la cultura i la societat. 

 
• Detectar eixos més eficients de polítiques culturals, tenint ten compte 

els actius i les mancances de tres decennis d’experiència. 
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El Govern aprova el Decret d’organització transversal 
de la política lingüística 

 
• El nou decret dota la Direcció General de política lingüística de les 

funcions  i l’organització interdepartamental necessària per 
garantir la seva acció transversal i la coordinació de l’acció de 
govern en aquest àmbit.  

 
El Govern ha aprovat avui el Decret d’organització transversal de la política 
lingüística, que té per objectiu impulsar la política lingüística i garantir-ne 
l’aplicació homogènia i coordinada als diferents departaments del Govern, les 
entitats autònomes i els altres organismes que depenen de l’Administració de 
la Generalitat. L’aprovació del nou text implica la derogació del Decret 
36/1998, de mesures per a l’aplicació de la Llei 1/1998, de política lingüística i 
no suposa la creació de nous llocs de treball.  
 
Amb aquesta nova organització, se substitueix la incipient regulació donada 
als òrgans encarregats de la política lingüística després de l’aprovació de la 
Llei de política lingüística de 1998 per una nova organització més eficaç, 
operativa i amb major capacitat de penetració sectorial. Igualment, i d’acord 
amb el nou estatus d’oficialitat, per primer cop el Decret dota d’organització 
interdepartamental l’acció del Govern en matèria de foment de l’occità aranès. 
 
El Decret defineix una estructura interdepartamental que garanteix la 
transversalitat de la política lingüística del Govern. Situa la Direcció General 
de Política Lingüística al seu vèrtex, com a òrgan que la dirigeix i coordina, i hi 
vincula, d’una banda, un òrgan de representació orgànica dels departaments 
que aplega els seus secretaris generals, i de l’altra, un braç operatiu que es 
concreta en una xarxa de tècnics en planificació lingüística adscrits a cada 
departament. Aquests dos òrgans interdepartamentals reben el nom de 
Comissió Tècnica de Política Lingüística i Xarxa Tècnica de Política 
Lingüística, respectivament. 
 
 
La Comissió i la Xarxa Tècnica de Política Lingüística 
 
La Comissió Tècnica de Política Lingüística és presidida pel conseller de 
Cultura i en formen part els secretaris generals de tots els departaments i la 
directora general de Política Lingüística. Es reunirà, almenys, dos cops l’any.  
 
És l’òrgan encarregat de garantir, mitjançant la Xarxa Tècnica de Política 
Lingüística, l'aplicació homogènia de la normativa lingüística per part de tots 
els departaments de l’Administració de la Generalitat i de complir els acords 
que adopti el Govern en aquesta matèria. També acordarà els mecanismes de 
cooperació interdepartamental per implantar polítiques lingüístiques que 
afectin diversos departaments. La Comissió pot fer propostes al Govern en 
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relació amb les mesures en matèria de política lingüística que consideri 
oportunes. 
 
La Xarxa Tècnica de Política Lingüística és un òrgan format per personal 
tècnic de l’Administració de la Generalitat, amb un mínim de dues persones de 
cada departament, entitat autònoma o ens adscrit a l’Administració de la 
Generalitat.  
 
Els secretaris generals de cada departament proposaran, d’entre el seu 
personal i d’acord amb el seu perfil professional, les persones que han 
d’integrar-se a la Xarxa Tècnica de Política Lingüística a la directora general 
de Política Lingüística, que en formalitzarà el nomenament. A cada 
departament es designarà un representant de la Xarxa, que coordinarà la 
resta de personal tècnic adscrit a la Xarxa Tècnica de Política Lingüística al 
seu departament i organismes i entitats que en depenguin, i que actuarà 
d’enllaç amb la Direcció General de Política Lingüística. 
 
La missió d’aquesta xarxa és donar suport tècnic a la Direcció General de 
Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en cadascun 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat. 
 
Les seves funcions són les següents: 
 

• Fer el seguiment de les propostes normatives del departament 
respectiu per tal d’avaluar-ne l’impacte lingüístic i informar-ne la 
Direcció General de Política Lingüística, a l’efecte que la Direcció 
General pugui emetre informe sobre els projectes normatius que es 
relacionen amb la política lingüística de tots els departaments de 
l’Administració de la Generalitat. 

 
• Vetllar pel compliment al departament respectiu de la legislació sobre 

usos lingüístics a l’Administració i de la normativa sobre coneixement 
del català i de l’occità aranès per part del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat.  

 
• Vetllar per l’ús correcte i uniforme de la terminologia, en col·laboració 

amb el Centre de Terminologia Termcat, i prestar l’assessorament 
lingüístic necessari al departament respectiu, tot fomentant un ús no 
sexista ni androcèntric del llenguatge. 

 
• Proposar a la persona titular de la secretaria general del departament 

respectiu o, si s’escau, de la Direcció General de Política Lingüística, 
les actuacions encaminades a fomentar l’ús del català i de l’occità 
aranès en l’àmbit corresponent. 
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• Informar la Direcció General de Política Lingüística sobre l’actuació del 
departament respectiu en matèria de política lingüística i proveir-la 
d’indicadors que permetin avaluar-ne l’impacte. 

 
• Qualsevol altra funció relacionada amb l’impuls departamental de la 

política lingüística que li encomani la persona titular de la secretaria 
general del departament o la Direcció General de Política Lingüística. 
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El Govern aprova la modificació de la Llei d’urbanisme  
 

• El Consell Executiu ha donat llum verd al projecte de llei que 
modifica la norma per tal d’agilitar els processos urbanístics, 
simplificar la regulació administrativa i impulsar l’activitat 
econòmica 

 
El Govern ha aprovat avui el projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme per tal d’agilitar els processos urbanístics, simplificar la 
regulació administrativa i impulsar així l’activitat econòmica. La modificació 
s’emmarca en les mesures d’austeritat, agilitat i aprimament que està 
impulsant l’Executiu per contribuir a la reactivació econòmica del país, objectiu 
prioritari fixat en el Pla de Govern 2011-2014. 
 
La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, tenia com a objectiu principal 
apostar per un desenvolupament urbanístic sostenible que fes compatible el 
dinamisme econòmic amb el respecte al medi ambient. Un principi que s’ha 
mantingut, essencialment, en les reformes legislatives posteriors fins a arribar 
a l’actual Text refós de la Llei d’urbanisme de 2010. Tenint en compte que 
aquell text presentava certs aspectes susceptibles de millora, el Consell 
Executiu ha aprovat avui un seguit de canvis.  
 
El projecte de llei s’estructura en 93 articles, dues disposicions addicionals, 
tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions 
finals. Els principals canvis introduïts són els següents: 
 

• Concentra en la legislació urbanística tot el procediment d’avaluació 
ambiental que, fins ara, es trobava dividit entre aquesta legislació i 
l’ambiental, amb les dificultats d’enteniment global que representava. 
 

• Estableix mecanismes més àgils per a la transformació urbanística del 
sòl, per tal de facilitar l’execució immediata. Així, permet que el mateix 
pla d’ordenació urbanística municipal estableixi l’ordenació d’aquests 
sectors, sense necessitat de tramitar un pla parcial. 

 
• Escurça els terminis per a l’aprovació dels instruments de planejament 

urbanístic. També obliga a incorporar al DOGC, quan es publiquin 
acords d’aprovació definitiva, un enllaç al Registre de planejament 
urbanístic de Catalunya que permeti la consulta immediata del pla que 
s’aprova. 

 
• Suprimeix l’obligació d’aprovar els projectes d’urbanització d’un sector 

durant el tràmit de planejament. Aquesta exigència s’havia demostrat 
excessivament rígida. 
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• Eximeix, en alguns casos, de l’obligació que tenien els plans 
d’ordenació urbanística municipal de preveure una reserva addicional 
del 10% per a habitatge amb protecció oficial concertat de Catalunya. 
Aquesta exigència mai no ha arribat a entrar en vigor. D’altra banda, la 
modificació aprovada permet que els plans d’ordenació urbanística 
municipal que només distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable i 
també els dels municipis de menys de 5.000 habitants que no siguin 
capitals de comarca puguin establir les reserves per a habitatge protegit 
que siguin necessàries sense subjecció a cap percentatge mínim. 
Igualment, admet que els municipis regits per un POUM d’escassa 
complexitat puguin fixar la superfície que destinaran a espais lliures, 
sense subjecció a un mínim legalment establert. 

 
• En el cas de modificacions de planejament urbanístic general que 

comportin un increment de l’aprofitament urbanístic, estableix un 
percentatge fix del 15% per a la cessió de sòl amb aprofitament, en 
comptes d’un que podia oscil·lar entre el 15 i el 20%. 

 
• Amplia els usos admissibles en masies i cases rurals susceptibles de 

rehabilitació i admet la possible rehabilitació d’altres edificacions rurals 
singulars. També simplifica el procediment per a l’autorització d’obres 
en edificacions rurals catalogades i de les noves construccions lligades 
a activitats rústiques.  

 
• Admet la transmissió directa de béns dels patrimonis públics de sòl i 

d’habitatge entre administracions públiques i entitats que gestionen 
aquests tipus de patrimonis i les permutes de béns per adquirir 
sistemes. 

 
• Elimina la preceptiva intervenció de la Generalitat en la resolució 

d’alguns procediments sancionadors tramitats pels ajuntaments, 
delimita amb més nitidesa els tipus infractors i adapta les quanties de 
les multes. 

 
 
El Govern facilitarà que les persones amb llicències d’obres atorgades abans 
de l’entrada en vigor de la modificació que hagin quedat paralitzades per la 
crisi puguin continuar les obres sense haver de sol·licitar una altra llicència 
adaptada a la nova normativa tècnica. Això es permetrà en els casos en què 
es demostri que l’adaptació seria inviable econòmicament. 
 
L’Executiu es dóna un termini de 18 mesos per adaptar el Reglament de la 
Llei d’urbanisme als canvis introduïts. 
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El Govern aprova l’Informe de Seguretat Pública de 
Catalunya 2011 
 

• La setena edició de l’informe constata una tendència a 
l’estabilització general en relació amb les dades de l’any anterior, 
així com una valoració satisfactòria dels serveis policials per part 
de la ciutadania 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui l’Informe de Seguretat Pública de 
Catalunya 2011, que publica els registres estadístics dels diferents serveis de 
seguretat a partir de les dades de l’any 2010 obtingudes de les diferents 
unitats del Departament d’Interior, i els resultats de l’Enquesta de seguretat 
pública de Catalunya sobre victimització, percepció de la seguretat i valoració 
dels serveis policials. 
 
El document dóna compliment al mandat que estableixen els articles 4.3 i 23 
de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, que preveu l’elaboració d’un informe anual.  
 
La setena edició de l’informe constata una tendència a l’estabilització general 
en relació amb les dades de l’any anterior, i una tendència a l’estabilització de 
la victimització. Aquests indicadors sorgeixen després d’haver-se mantingut en 
els darrers anys a l’alça. Segons l’informe, els fets il·lícits més recurrents són 
els que es perpetren contra el patrimoni (furts i robatoris amb força). Pel que 
fa a nivell territorial, la victimització continua alta a Barcelona i ha crescut tant 
a la Regió Metropolitana Sud com a Ponent.  
 
El document també conclou una valoració satisfactòria dels serveis policials 
per part de la ciutadania i una millora destacable en la satisfacció amb el 
servei de recollida de denúncies, així com una millora general de les dades de 
trànsit, especialment pel que fa al nombre de víctimes mortals i de ferits greus.  
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Altres acords del Govern 
 
 
Més d’1,5 milions d’euros per a la rehabilitació de teatres de Barcelona  
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament de Cultura a donar 
continuïtat al conveni de col·laboració entre el Govern de l’Estat, la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la creació del Consorci del Pla 
de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona. Mitjançant aquest 
conveni, l’Institut Català de les Indústries Culturals contribuirà en aquest 
projecte amb 1.500.500 euros. L’aportació serà de 300.100 euros anuals 
durant el període 2011-2015.  
 
El Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona 
convoca anualment subvencions per a la rehabilitació i la dotació 
d'equipaments de teatres ubicats a la ciutat de Barcelona. El 2001 es va 
signar un conveni de col·laboració entre les tres administracions per a la 
creació del Consorci, que es va prorrogar el 2010 i que ara es perllongarà fins 
al 2015.   
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
Mireia Vidal i Orti, interventora general de l’Administració del Govern de 
la Generalitat 
 
Nascuda a Figueres l’any 1966. 
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (1989). Postgrau en Direcció i Gestió Tributària per l’Escola 
d’Administració d’Empreses de Barcelona i la Universitat de Barcelona (1995).  
 
Iniciada la seva experiència professional a La Caixa, s’incorpora l’any 1991 a 
l’Administració del Govern de la Generalitat com a tècnica superior del 
Departament d’Economia i Finances. Entre 1998 i 2006 ha estat interventora 
delegada de la Generalitat. 
 
Des de 2007 i fins a l’actualitat ha ocupat el càrrec de subdirectora general de 
Control d’Empreses i Entitats Públiques. Col·labora també com a professora a 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  
 
 


