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El Govern aprova mesures de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic  

 
• Les mesures no afecten les funcions de les entitats suprimides o 

extingides, que es continuaran desenvolupant 
 
El Govern ha aprovat avui un seguit de mesures de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic que s’afegeixen a les iniciatives 
legislatives que l’Executiu ha posat en marxa aquesta legislatura amb 
l’objectiu de guanyar en eficiència i austeritat. Les iniciatives legislatives 
impulsades fins ara pel Govern són les següents: 
 

• La Llei de mesures fiscals i financeres 
• El projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa 
• El projecte de llei de simplificació i millora de la regulació 
• El projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica  

 
 
Del conjunt de mesures de simplificació endegades des del final de la 
legislatura anterior, es preveu una disminució neta de 64 entitats del sector 
públic (23,3% del total de 275 entitats majoritàries). D’aquestes, 38 (13,8%) 
són extincions o processos de liquidació gestionats fins el 20 de juliol de 2011 
i 26 (9,5%) responen a noves supressions o desvinculacions previstes al 
present Acord de Govern, a la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, i als 
projectes de Llei d’agilitat i reestructuració administrativa, de simplificació i 
millora de la regulació i de promoció de l’activitat econòmica.  

 
Aquest percentatge podrà incrementar-se com a conseqüència dels processos 
de revisió d’entitats dels àmbits de salut, recerca i política territorial previstos 
en l’Acord de Govern i en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres.  
 
Cal destacar que els processos d’extinció o supressió d’entitats només 
suposen la desaparició dels ens, però no pas de les seves funcions, que es 
continuaran desenvolupant. 
 
 
Objectius de racionalització, simplificació i austeritat 
 
El present Acord de Govern és congruent amb els objectius del Pla de Govern 
2011-2014, que estableix, entre d’altres, les següents mesures de 
racionalització, simplificació i austeritat: 
 

• Reduir un 20-25% els departaments, càrrecs públics i personal de 
confiança. 
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• Pla de reducció i concentració d’empreses, organismes i consorcis 

públics amb l’objectiu de reduir-ne un mínim del 20-25%. 
 

• Racionalitzar l’estructura del sector públic de la Generalitat i els 
recursos que s’hi destinen. 
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El Govern estableix les mesures sobre nomenaments i 
contractacions de personal temporal per a aquest 2011 
 

• Atenent als principis d’austeritat i contenció previstos als 
pressupostos de la Generalitat, tindran caràcter excepcional i 
només es faran per atendre necessitats urgents i inajornables 

 
El Govern ha aprovat avui, amb caràcter d’aplicació immediat, els criteris per a 
la contractació i el nomenament de personal temporal per tal de gestionar els 
recursos humans de la Generalitat sota els principis d’austeritat, eficiència i 
contenció, continguts en la Llei de pressupostos. Les contractacions de 
personal interí i laboral temporal tindran caràcter excepcional i només es faran 
per atendre necessitats urgents i inajornables dels serveis públics essencials, 
tal com recull la pròpia Llei de pressupostos.  
 
Tenint en compte, com a principi fonamental, que les necessitats de personal  
que es generin s’han d’atendre prioritàriament amb personal funcionari, 
estatutari i laboral existent, amb l’Acord de Govern aprovat avui l’Executiu ha 
volgut establir les condicions en la contractació i el nomenament de personal 
temporal amb caràcter excepcional. Així, autoritza la cobertura del 50% de les 
vacants generades per jubilacions i altres extincions definitives de contractes 
en els col·lectius següents: 
 

• Personal docent no universitari i serveis que realitzen tasques d’atenció 
directa a l’alumnat i/o suport essencial a l’activitat docent 

• Personal de l’Institut Català de la Salut 
• Personal al servei de l’Administració de Justícia, de centres 

penitenciaris i de justícia juvenil 
• Personal assistencial de la xarxa d’equipaments de serveis socials i 

cívics 
• Personal adscrit a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de 

Catalunya 
• Personal adscrit a la sala de guàrdia del Centre de Coordinació 

Operativa de Catalunya, a Centre d’Informació Viària de Catalunya i al 
Servei de Gestió del trànsit.  

 
Així mateix, l’acord autoritza la cobertura de substitucions i de reforços per 
executar programes de caràcter temporal, amb la limitació dels crèdits 
pressupostaris consignats a aquests efectes. 
 
 
Entitats del sector públic 
 
En el cas de les entitats del sector públic, el Decret estableix que no es 
tramitaran expedients d’ampliació de plantilla ni reestructuracions de qualsevol 
naturalesa que comportin un increment global de la despesa de personal, 
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llevat que derivin d’un finançament extern a la Generalitat. A més, únicament 
s’autoritza la cobertura del 10% de les vacants que es generin com a 
conseqüència de jubilacions, defuncions o qualsevol altra forma d’extinció 
definitiva de la relació laboral.  
 
L’acord estarà vigent durant l’exercici pressupostari de 2011 i pretén conjugar 
la racionalitat i contenció pressupostària necessàries amb la gestió de les 
necessitats urgents i inajornables, especialment dels serveis públics 
essencials.  
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El Govern modifica les lleis de la CCMA, del CAC i de 
la comunicació audiovisual de Catalunya 
 

• El Consell Executiu ha aprovat l’últim dels projectes de llei en què 
s’ha dividit la llei òmnibus amb l’objectiu de simplificar i 
racionalitzar l’estructura, l’organització i el funcionament 
d’aquests organismes en l’actual context de crisi econòmica 
 

• Es redueixen els membres dels consells de la CCMA i del CAC per 
abaixar costos i millorar-ne l’eficiència i l’agilitat 
 

• La iniciativa referma l’aposta del Govern per uns mitjans públics 
de qualitat i reforça el rigor, la independència i la professionalitat 
acreditats des de la seva creació 
 

El Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual que té com a objectiu simplificar i racionalitzar l’estructura, 
l’organització i el funcionament de diferents agents públics que actuen en el 
camp audiovisual i reforçar la qualitat i la professionalitat dels mitjans públics 
catalans. En concret, el text modifica la Llei de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, la Llei del Consell Audiovisual de Catalunya i la Llei de la 
comunicació audiovisual de Catalunya. Es tracta de l’últim dels projectes de 
llei en què s’ha dividit l’anomenada llei òmnibus que el Govern ha impulsat 
amb la finalitat de simplificar, racionalitzar i aprimar l’estructura de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, per tal d’assolir una 
reducció de costos i una major agilitat i eficiència en el seu funcionament, 
d’acord amb els objectius fixats en el Pla de Govern 2011-2014. 
 
El projecte de llei al qual ha donat avui llum verd el Consell Executiu modifica 
alguns articles de les Lleis 2/2000, del Consell Audiovisual de Catalunya; 
22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i 11/2007, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals des del punt de vista 
organitzatiu, per tal de millorar l’eficiència del sistema en l’actual context de 
crisi econòmica. No es tracta, per tant, de modificacions que comportin cap 
canvi conceptual ni substancial del marc de referència legal general del sector 
audiovisual de Catalunya, que està configurat per la normativa sectorial vigent 
i que garanteix un model de comunicació de caràcter independent.  
 
 
Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
 
Des de l’entrada en vigor de la llei, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals ha seguit els criteris fixats d’independència, rigor,  
professionalitat i viabilitat econòmica, però l’experiència dels darrers anys 
recomana revisar el funcionament dels òrgans rectors dels mitjans públics de 
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comunicació audiovisual per racionalitzar les estructures i redistribuir les 
funcions i, així, assolir una gestió i una estratègia empresarial més àgil i 
eficient, amb el consegüent estalvi de costos.  
 
Al mateix temps, els reptes que la CCMA ha d’afrontar amb urgència, com són 
la definició de les ofertes estratègiques de continguts i, especialment, l’inici del 
procés de negociació del contracte programa que ha de regir la Corporació 
durant els propers quatre anys, fan necessari que l’ens estigui regit per òrgans 
de govern amb una estructura simplificada i eficient i amb un sistema de 
majories que assegurin la plena continuïtat en la governança de la CCMA, al 
marge de les contingències pròpies de cada conjuntura. 
 
Així, el projecte de llei que ha aprovat avui el Govern estableix que la CCMA 
s’estructurarà en els òrgans següents: 
 

• El Consell de Govern i el president 
• El Consell Assessor de Continguts i de Programació 

 
El Consell de Govern passarà de 12 a 5 membres, que hauran d’acreditar 
mèrits professionals rellevants. Seran elegits pel Parlament per majoria de dos 
terços, després que el Consell Audiovisual de Catalunya els proposi i en 
verifiqui la idoneïtat. El president serà elegit pel Parlament per majoria de dos 
terços d’entre els cinc membres que integren el Consell. 
 
El president del Consell de Govern assumirà la direcció executiva ordinària de 
la CCMA, que fins ara exercia el director general, un càrrec que l’actual 
normativa suprimeix d’acord amb els preceptes d’austeritat.  
 
De la seva banda, el Consell Assessor de Continguts i de Programació estarà 
integrat per 14 membres, enlloc dels 21 actuals, que seran elegits pel 
Parlament entre persones de prestigi reconegut i que hauran de representar la 
pluralitat de la societat catalana. D’entre els seus membres, amb un mandat 
de quatre anys, el Consell escollirà el president. L’ens s’ha de constituir en un 
termini màxim de sis mesos des de la constitució el Consell de Govern de la 
CCMA. 
 
 
Llei del Consell Audiovisual de Catalunya 
 
El projecte de llei estableix una reducció del nombre de membres del Consell 
Audiovisual de Catalunya com a mesura necessària del pla d’austeritat que 
preveu simplificar el sector públic, no només per assolir una reducció de 
costos, sinó també per millorar-ne l’agilitat i l’eficiència en l’exercici de les 
seves competències. Així, el CAC passarà de 10 a 5 membres, 4 dels quals 
seran elegits pel Parlament a proposta com a mínim de dos grups 
parlamentaris per majoria de dos terços. El cinquè membre, el president, és 
proposat i nomenat pel Govern, després d’escoltar l’opinió majoritària dels 4 



 

�

����������	�
�����������2011 �

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

8

membres elegits pel Parlament. El càrrec del president i dels membres del 
CAC es manté en sis anys i el tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la 
meitat dels membres elegits pel Parlament. Actualment la renovació es fa 
cada dos anys i afecta un terç dels seus membres. Malgrat que cessen quan 
s’acaba el mandat, continuaran en el càrrec fins que prenguin possessió els 
nous consellers, per garantir la seguretat jurídica de l’organisme. El càrrec de 
president i de la resta de membres no són renovables. 
 
El president, que té la representació legal de l’organisme, té la facultat de 
convocar i presidir les reunions del ple del Consell, que també es convocarà si 
ho demanen com a mínim 3 dels seus membres. Totes les decisions del 
Consell s’han de prendre al ple i es requereix majoria absoluta per aprovar i 
modificar el reglament orgànic i de funcionament del Consell, per aprovar 
l’avantprojecte de pressupost, per qualsevol acord relatiu a l’àmbit de 
llicències i comunicacions prèvies per prestar serveis de comunicació 
audiovisual, per imposar sancions molt greus i per aprovar l’informe anual. 
 
Tant el Consell del CAC com el Consell de Govern de la CCMA s’han de 
constituir en el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada en vigor de la Llei. 
Els consellers continuaran exercint les seves funcions fins a la presa de 
possessió dels nous integrants, malgrat que hagi expirat el mandat, per 
garantir la seguretat jurídica dels organismes. A aquests efectes podran ser 
reelegits com a integrants del nou Consell.  
 
 
Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya 
 
Finalment, el projecte de llei aprovat avui pel Govern també modifica la Llei 
22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya. En concret incorpora un 
nou paràgraf en relació a la potestat sancionadora de les administracions 
públiques, amb la voluntat de clarificar l’ambigüitat que presenta el redactat 
actual. Així, el nou text estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat l’exercici de les potestats d’inspecció, control i sanció de la 
prestació del servei de comunicació audiovisual sense haver obtingut llicència 
o sense haver complert el deure de comunicació prèvia. 
 
La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya recull l’ordenació de les 
normes que regulen el sector audiovisual i compleix la funció de marc 
regulador general, de referència, per impulsar el sector audiovisual de 
Catalunya. 
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El Govern acorda subscriure un nou marc de 
relacions amb les cambres de comerç de Catalunya 
 

• Abans de final d’any signaran un conveni perquè aquestes entitats 
puguin desenvolupar actuacions de caràcter públic prioritàries, 
d’acord amb el Pla de Govern 2011-2014 
 

• L’Executiu vol aprofitar l’experiència i el coneixement dels ens 
camerals perquè col·laborin en la reactivació econòmica del país  

 
El Govern ha acordat avui impulsar un seguit d’actuacions amb l’objectiu 
d’establir les bases d’una nova etapa de col·laboració amb les cambres de 
comerç, navegació i indústria de Catalunya que es concretarà en un conveni 
que signaran a finals d’any. La voluntat del Govern és que les cambres 
puguin desenvolupar actuacions de caràcter públic que l’Executiu consideri 
prioritàries d’acord amb el Pla de Govern 2011-2014, amb l’objectiu final de 
facilitar la reactivació econòmica del país. 
 
Les cambres oficials de comerç, navegació i indústria de Catalunya i el 
Consell General de Cambres són corporacions de dret públic i òrgans 
consultius de col·laboració, que estan sota la tutela de la Generalitat i que 
desenvolupen no només actuacions de caire privat al servei de les empreses, 
sinó també accions de caràcter públic, de representació dels interessos 
generals i de promoció de l’economia. 
 
El Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, va eliminar l’obligatorietat del 
pagament de les quotes camerals per part dels empresaris, que representava 
aproximadament el 75% dels ingressos de d’aquestes institucions. Aquest 
canvi substancial de les condicions de finançament de les entitats fa 
necessari un nou marc de relacions que garanteixi el compliment de les 
seves funcions. 
 
Durant els darrers mesos, el Govern de la Generalitat, a través del 
Departament d’Empresa i Ocupació, ha dut a terme un treball previ d’anàlisi i 
diagnosi de l’activitat desenvolupada per les cambres de comerç durant l’any 
passat. Aquest treball ha permès identificar, homogeneïtzar i classificar les 
activitats dels ens camerals en tot el seu àmbit d’actuació, així com les 
funcions públiques que desenvolupen, els valors que poden aportar i l’encaix 
en el Pla de Govern 2011-2014. 
 
El Govern vol aprofitar tots els valors, coneixement, experiència i territorialitat 
de les cambres al territori per facilitar la recuperació econòmica i donar suport 
al país. I amb aquest objectiu obrirà una nova etapa de col·laboració que es 
concretarà en un conveni que se signarà a finals d’any.  
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El Govern aprova el Decret que regula la Comissió de 
Cooperació Local de Catalunya 
 

• Recull en un únic document el conjunt de normes reguladores de 
l’ens, n’estableix les funcions, la composició i el funcionament i 
deroga la normativa obsoleta que la regulava fins ara  

 
El Govern ha aprovat el Decret que regula la Comissió de Cooperació Local 
de Catalunya, un òrgan paritari de cooperació econòmica de cooperació 
econòmica entre l’Executiu i els ens locals. El nou document recull en un únic 
text el conjunt de normes reguladores de l’ens, n’estableix les funcions, la 
composició, els membres i el funcionament i deroga tota la normativa obsoleta 
que la regulava fins ara. La finalitat del nou Decret és garantir la seguretat 
jurídica de la Comissió, a través d’una regulació harmonitzada més clara i 
entenedora, adaptada al nou marc legal fixat per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
 
Tal com estableix el Decret, la Comissió de Cooperació Local és l’òrgan de 
participació i proposta en relació amb la cooperació econòmica destinada a 
finançar obres i serveis de competència municipal. Les seves funcions són 
proposar la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i 
formular anualment el projecte corresponent; informar preceptivament amb 
caràcter previ les bases reguladores dels programes de subvencions 
destinades a inversions dels ens locals de Catalunya finançats amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat, o formular el projecte del pla director i els 
programes d’execució, entre d’altres.  
 
La Comissió de la Cooperació Local està integrada per 48 persones, 24 en 
representació de la Generalitat i 24 dels ens locals. Per part del Govern, en 
formaran part la persona titular del titular de Governació, el director general 
d’Administració Local, el secretari general de Governació, els delegats 
territorials del Govern i persones representants dels diferents departaments de 
la Generalitat. Per part dels ens locals de Catalunya, en formaran part els 
presidents de les diputacions de Catalunya, 16 persones en representació 
dels municipis i 4 persones en representació de les comarques, proposades 
per les entitats municipalistes més representatives.  
 
La Comissió es reunirà com a mínim amb una periodicitat anual i sempre que 
la convoqui la persona que n’exerceixi la presidència a iniciativa pròpia o a 
petició d’un terç dels seus membres.  
 
En virtut de l’article 160.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern de 
la Generalitat té atribuïda la competència exclusiva en matèria de règim local 
que, amb respecte al principi d’autonomia municipal, inclou les relacions entre 
les institucions de la Generalitat i els ens locals.  
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El Govern commemorà el 2012 el centenari del 
naixement de Xavier Montsalvatge i Bassols 
 

• El Consell Executiu aprova la creació de la comissió d’honor, que 
establirà el calendari d’actes per recordar la figura del compositor 
i crític musical 

 
El Govern commemorarà l’any 2012 el centenari del naixement del compositor 
i crític musical Xavier Montsalvatge i Bassols en reconeixement al seu paper 
cabdal en la història de la música catalana. El Consell Executiu ha aprovat 
avui la creació d’una comissió d’honor que dissenyarà el programa d’actes. 
 
Nascut a Girona l’11 de març de 1912, el compositor de música simfònica i 
crític musical ha estat una de les peces claus de la música contemporània de 
la segona meitat del segle XX.   
 
La comissió d’honor, creada a proposta del conseller de Cultura, estarà vigent 
fins el mes de març de 2013 i serà l’encarregada de coordinar i impulsar el 
calendari d’activitats i de fer-ne el seguiment corresponent. Estarà presidirà el 
president de la Generalitat. Els integrants seran les persones següents: 
 

• El president de la Generalitat 
• La persona titular de Departament de Cultura. 
• La persona titular del Ministeri de Cultura 
• La persona titular de la Direcció del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM) 
• La persona titular de la Secretaria General del Departament de Cultura  
• La persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Indústries 

Culturals (ICIC) 
• La persona titular de la Subdirección General de Música y Danza del 

INAEM 
• L’alcalde de Barcelona 
• L’alcalde de Girona 
• La persona titular de la direcció de l’Institut Ramon Llull 
• La persona titular de la direcció de l’Àrea Mediterrània de la Sociedad 

General de Autores y Editores (SGAE) 
• La persona titular de la Direcció de Televisió de Catalunya, SA 
• La persona titular de la Direcció de Televisió Espanyola a Catalunya 
• El president de la Diputació de Girona 
• Dues persones proposades per l’Associació d’Amics de Xavier 

Montsalvatge 
• Una persona proposada pel Consorci del Gran Teatre del Liceu 
• Una persona proposada pel Consorci de l’Auditori i l’Orquestra  
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Altres acords del Govern 
 
Vilassar de Dalt mantindrà el nom per evitar la confusió amb Vilassar de 
Mar 
 
El 28 d’octubre de 2010 l’ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar en sessió 
plenària canviar la denominació del municipi per la de Vilassar. 
 
D’acord amb l’informe desfavorable de l’Institut d’Estudis Catalans, emès el 3 
de desembre de 2010, el Govern, a través del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, ha acordat denegar el canvi, ja que podria portar a la 
confusió entre aquest municipi i el de Vilassar de Mar. De fet, l’IEC advertia en 
el seu informe que no hi havia motius per al canvi de nom, ja que la 
denominació de Vilassar, sense determinatiu, incrementaria la confusió entre 
la denominació d’aquest municipi i la de Vilassar de Mar.  
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat els nomenaments següents: 
 
 
Agustí Serra i Monté, director general d’Urbanisme 
 
Nascut a Barcelona l’any 1962. 
 
Titulat superior en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(1989).  

Des de l’any 1990 fins a l’actualitat ha desenvolupat la seva carrera 
professional a la Direcció General d’Urbanisme, on ha estat coordinador 
comarcal d’Urbanisme (1990-2001), coordinador territorial d’Urbanisme (2001-
2004), cap de servei territorial d’Urbanisme (2004-2008), responsable de 
Sostenibilitat Urbana (2008-2010) i subdirector general d’Actuació Territorial II 
(2010-2011). En l’actualitat desenvolupava les funcions de subdirector general 
d’Urbanisme. 
 
Des de l’any 2004 fins a l’actualitat, és professor associat de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (UPC) impartint 
l’assignatura d’urbanisme, serveis urbans i ordenació del territori. 
 
És director del Postgrau en Planejament Urbanístic, organitzat per  l’Escola 
Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
També ha participat com a docent i ponent en diferents cursos, postgraus i 
conferències. 
 
 
Pere Solà i Busquets, director del Parc Sincrotró Alba 
 
Nascut a Ribes de Freser l’any 1953. 
 
Llicenciat en Arquitectura per l’escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona especialitzat en urbanisme (1977) 
 
Premi Nacional d’Urbanisme 1987, ha treballat com a arquitecte municipal de 
Ripoll (1983-1989), ha estat cap del Servei de l’Oficina d’Informació 
Urbanística del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Girona 
(1985-1992), assessor urbanístic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
(1990-1991), delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona (1993-2006) i 
assessor de l’Ajuntament de Girona per a la integració urbana del ferrocarril 
convencional i TGV (2006-2007).  
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Des de 2007 i fins a l’actualitat ha estat director general d’Urbanisme del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i posteriorment Territori i 
Sostenibilitat.  
 
Ha redactat instruments de planejament general de diversos municipis. Com a 
responsable de d’urbanisme de la ciutat de Girona ha intervingut en la 
planificació i gestió del procés de transformació dels darrers anys. 
 
Així mateix, és redactor de planejament d’escala intermèdia d’actuacions 
residencials i industrials, que ha desenvolupat des d’organismes públics i 
privats. També és autor de diverses publicacions i estudis.  
 
 
 
 


