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El Govern acorda modificar la Llei del Consell de 
Governs Locals per adequar-lo al context econòmic 
actual 
 

• La mesura s’emmarca en el procés d’ajustament pressupostari i la 
contenció en el dimensionament del sector públic  
 

• La llei actual preveu que el Consell disposi de mitjans propis pel 
que fa a pressupost i personal, aspectes que queden suprimits 
amb la nova regulació 
 
 

El Govern ha acordat modificar la Llei del Consell de Governs Locals, l’òrgan 
de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat, 
per tal d’adequar-lo al context econòmic actual. La llei actual preveu que el 
Consell disposi de mitjans propis pel que fa a pressupost i personal. Amb la 
modificació se suprimeix tota referència a aquests aspectes. 
 
La modificació s’emmarca en el procés d’ajustament pressupostari i la 
contenció en el dimensionament del sector públic que exigeix la situació 
econòmica actual. El desenvolupament que preveu la llei pel que fa al 
pressupost i el personal del Consell és de difícil implementació i davant d’això 
el Govern ha modificat la regulació de l’organisme, n’ha suprimit la referència 
a l’autonomia pressupostària i al personal propi.  
 
Amb aquest canvi, l’Executiu respecta la naturalesa i el funcionament autònom 
del Consell de Governs Locals i es manté el suport a l’organisme mitjançant el 
departament competent en matèria d’Administració local, que aportarà els 
recursos materials i necessaris per tal de garantir-ne el correcte funcionament 
i l’exercici adequat de les seves funcions. 
 
El Consell de Governs Locals es va crear a partir del mandat de l’article 85 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El Parlament va aprovar-ne la Llei el 19 de 
maig del 2010 i el Consell de Governs Locals es va constituir formalment el 26 
d’octubre passat. 
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El Govern aprova la supressió de la paga 
extraordinària d’aquest Nadal als alts càrrecs del 
Govern i directius del sector públic 
 

• La mesura afectarà un total de 403 persones i suposarà un estalvi 
directe de 2 milions d’euros  

 
 
El Govern ha aprovat avui la supressió de la paga extraordinària de desembre 
de 2011 per als òrgans superiors, alts càrrecs del Govern i personal directiu 
del sector públic. D’aquesta manera, es dóna compliment a l’anunci fet pel 
president de la Generalitat, Artur Mas, el 5 d’octubre passat al Parlament de 
Catalunya. 
 
La mesura complementa les polítiques d’austeritat en l’estructura pública 
implementades pel Govern des de l’inici de la legislatura. De fet, afectarà un 
total de 403 persones i generarà un estalvi directe de 2 milions d’euros. A 
banda, pretén ser un exemple per part dels màxims òrgans de direcció de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, davant el conjunt de la 
ciutadania i de les administracions públiques catalanes, que pateixen els 
efectes de la severa crisi econòmica que travessa el país. 
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El Govern aprova la reestructuració de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya 
 

• La nova Subdirecció de Recerca i Gestió impulsarà la investigació 
encaminada a la millora dels serveis públics 
 

• Amb la nova estructura es passa de 12 a 10 òrgans, amb un estalvi 
de 55.784 euros 

 
 
El Govern ha aprovat avui la nova estructura de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya (EAPC), un organisme autònom adscrit al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, que té competències específiques en 
matèria de formació i selecció del personal funcionari. La reestructuració 
respon a la necessitat d’adaptar la seva estructura als reptes que es plantegen 
en el moment actual, com és la millora continuada de la qualitat, tant en 
matèria de selecció i formació com de recerca, per esdevenir un referent 
nacional i internacional.  
 
Amb la finalitat d’adequar l’estructura de l’EAPC a aquest nou context es 
crearan dues subdireccions que substitueixen l’actual Subdirecció General i 
que permetran una gestió diferenciada dels àmbits administratius i formatius. 
D’aquesta manera, passen a dependre de la direcció de l’escola dues 
subdireccions generals: la Subdirecció General de Formació i Suport a la 
Selecció i la Subdirecció General de Recerca i Gestió. Amb el canvi la recerca 
adopta un paper més significatiu, amb la finalitat d’aportar des de l’Escola 
coneixement expert i propostes d’innovació que possibilitin la millora del 
funcionament dels serveis públics. 
 
Així mateix, en la nova estructura se suprimeixen el Servei de Formació 
Descentralitzada i no Presencial i la Secció de Formació no Presencial, així 
com la Secció de Suport a la Selecció. D’aquesta manera es passarà dels 12 
òrgans actuals a 10, la qual cosa generarà un estalvi de 55.784 euros. 
 
De la Subdirecció General de Formació i Suport a la Selecció en depenen el 
Servei de Formació Contínua i Suport a la Selecció i el Servei de Formació i 
Selecció per a l’Administració Local. De la Subdirecció General de Recerca i 
Gestió en depenen el Servei de Recerca, Documentació i Publicacions i el 
Servei de Gestió Administrativa i Règim Interior. 
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La Generalitat i l’Estat signen un conveni per a la 
millora de la productivitat i la competitivitat del comerç 
urbà dotat amb més de 800.000 euros  

 
• L’acord s’emmarca en el Pla de Millora de la Productivitat i 

Competitivitat del Comerç 2009-2012, impulsat des del 
Departament d’Empresa i Ocupació 

 
 
El Govern ha autoritzat avui la subscripció d’un conveni entre el Govern de la 
Generalitat i l’Estat que preveu una dotació de 817.387 euros per a la millora 
de la productivitat i competitivitat del comerç, que aportarà el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. El Govern espanyol dóna suport així al Pla 
d’incentius del Comerç, Artesania i Moda impulsat pel Departament d’Empresa 
i Ocupació amb una dotació de 9  milions d’euros. 
 
El conveni entre ambdues administracions s’emmarca en el Pla de Millora de 
la Productivitat i Competitivitat del Comerç 2009-2012, que té com a objectiu 
millorar la productivitat i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses 
comercials per tal d’aconseguir un equilibri harmònic de l’estructura del sector, 
amb la coexistència de diversos formats d’empresa i establiments, que 
garanteixin la competència i la llibertat d’elecció dels consumidors, així com 
també un desenvolupament equilibrat i sostenible de l’estructura urbana de les 
ciutats catalanes. 
 
Aquest pla de millora, amb cofinançament estatal, preveu subvencions a les 
petites i mitjanes empreses comercials, a les seves associacions i als 
ajuntaments, en el marc d’una política orientada a la consolidació del comerç 
urbà, amb el manteniment i el desenvolupament del model comercial 
tradicional, mitjançant la millora de la competitivitat de les empreses de 
distribució i de l’entorn físic en el qual s’assenta el comerç de proximitat. 
 
A Catalunya, l’execució del pla de millora es realitza de forma complementària 
i coordinada amb el Pla d’incentius del Comerç, Artesania i Moda, propi de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
  



 

�

����������	�
�����������2011 �

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

6

El Govern aprova el Decret de creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
 

• Es dóna resposta a l’activitat professional creixent dedicada a la 
disminució dels obstacles sorgits com a conseqüència dels 
trastorns físics, psíquics, sensorials i socials  

 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret de creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. La seva creació respon a l’interès 
públic de l’activitat, que té una incidència creixent en l’àmbit de la salut i, en 
general, en el món de la prevenció i la disminució dels obstacles sorgits com a 
conseqüència dels trastorns físics, psíquics, sensorials i socials que 
impedeixen que la persona es desenvolupi amb suficient independència en el 
seu medi.  
 
D’acord amb el Decret, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
es configura com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins. La incorporació 
a l’organisme s’ha de fer d’acord amb el que disposa la normativa vigent en 
matèria de col·legis professionals.  
 
A partir d’ara, l’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de 
Catalunya disposa de tres mesos per constituir la Comissió Gestora del 
Col·legi, que ha de redactar-ne els estatuts, i que s’hauran d’aprovar en el 
termini d’un any.  
 
 
Competència en matèria de col·legis professionals 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 7/2006, d’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el 
procediment de creació –mitjançant decret del Govern– d’aquestes 
corporacions.  
 
Aquesta Llei estableix que només poden quedar subjectes a col·legiació les 
professions per a l’exercici de les quals es requereixi un títol universitari oficial 
i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin. Tanmateix, 
correspon al Parlament apreciar l’interès públic i d’especial rellevància social o 
econòmica de la professió.  
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El Govern acorda amb el Ministeri de Defensa impartir 
el grau superior d’FP a l’acadèmia de suboficials de 
Talarn 

 
• Prop d’un centenar d’aspirants a sergents es beneficiaran del 

nou títol 
 
 

El Govern ha aprovat avui un protocol d’intencions entre el Departament 
d’Ensenyament i el Ministeri de Defensa per tal d’impartir ensenyaments de 
formació professional de grau superior a l’Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials de l’Exèrcit de Terra, a Talarn (Lleida). 
 
El Departament d’Ensenyament aportarà el personal docent amb la titulació i 
els requisits necessaris, mentre que el Ministeri de Defensa assumirà el cost 
de les retribucions del professorat destinat a impartir aquests cicles. Cada curs 
es beneficiaran del nou títol prop d’un centenar d’aspirants a sergents. Els dos 
executius determinaran de forma conjunta els títols d’FP de grau superior que 
s’impartiran al centre de Talarn. 
 
La disposició addicional setena del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel 
qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema 
educatiu, preveu que l’Administració educativa podrà proporcionar al Ministeri 
de Defensa el personal docent necessari per impartir els ensenyaments de 
formació professional. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional el 
convent de Santa Anna, a Alcover (Alt Camp) 
 

• L’edifici és un exemple de la tipologia general dels convents 
franciscans, caracteritzats per una gran austeritat 
 

 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d'interès nacional, en la 
categoria de monument històric, el convent de Santa Anna, a Alcover (Alt 
Camp). Es tracta d’un exemple de la tipologia general dels convents 
franciscans, caracteritzats per una gran austeritat. Amb l’objectiu de garantir la 
pervivència dels seus valors culturals en les millors condicions possibles, el 
Govern també ha acordat delimitar-ne l’entorn de protecció. 
 
Situat als afores del municipi, sota la muntanya del Calvari, el convent va ser 
construït pels franciscans el 1582 al lloc on hi havia l’antiga ermita de Santa 
Anna. L'església es va edificar l’any 1617 sota la direcció de l’arquitecte 
aragonès Andreu Bardagí. El segle XVIII va ser l'època de màxima esplendor 
de l’edifici. El 1822 va ser incendiat i saquejat i, després de la desamortització 
de 1835, es va integrar en el patrimoni municipal amb usos diversos. Va 
funcionar com a hospital de pobres, com a habitatge, com a escola, com a 
fàbrica tèxtil i, a partir de 1920, com a caserna de la Guàrdia Civil i dipòsit de 
cotxes abandonats. L’any 1973 fou abandonat i actualment l’Ajuntament 
d’Alcover té prevista la seva rehabilitació i consolidació. 
 
El punt central del convent és el claustre, a l’entorn del qual se situen les 
dependències monàstiques i l’església. El claustre és de dos pisos de 
galeries: el de la planta baixa té cinc arcs de mig punt a cada costat i el 
superior, sis arcs. L’església, d’una sola nau de volta de canó de cinc trams i 
capçalera poligonal, està situada al costat nord-est del claustre i té vuit 
capelles laterals. 
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El Govern declara associació d’interès cultural el 
Cercle Artístic de Sant Lluc 
 

• L’objectiu és reconèixer la trajectòria d’una institució artística de 
més de 115 anys que disposa d’un fons d’obres dels artistes 
catalans més importants 

 
 
El Govern ha acordat avui declarar associació d’interès cultural el Cercle 
Artístic de Sant Lluc, que es dedica a l’estudi, el foment, la pràctica i la difusió 
de les arts plàstiques. L’objectiu de la declaració és reconèixer la trajectòria 
d’una institució artística de més de 115 anys d’història, arrelada a Ciutat Vella 
de Barcelona, que compta amb fons d’obres dels artistes catalans més 
importants i que s’ha caracteritzat per la seva tasca de foment de la cultura 
catalana. 
 
El Cercle Artístic de Sant Lluc és una associació sense ànim de lucre 
constituïda el 22 de març de 1893 a la ciutat de Barcelona per Joan Llimona, 
Josep Llimona, Antoni Utrillo, Alexandre de Riquer i Dionís Baixeras. La 
voluntat dels fundadors era crear una comunitat d’artistes que entenia l’art 
com una veritable missió amb una connotació religiosa. Això explica que 
l’entitat confiés la seva guia moral al futur bisbe Josep Torras i Bages. 
 
Pocs anys després del seu naixement, l’actuació de l’entitat es va caracteritzar 
per les iniciatives dedicades al foment de la cultura catalana. El sentit de 
servei al país explica que, tot i haver acollit els millors representants de l’art i 
l’arquitectura modernistes –Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Gaspar 
Homar, Eusebi Arnau, els germans Masriera–, s’identifiqués també amb el 
projecte noucentista. L’entitat també va acollir els renovadors del llenguatge 
plàstic, com a espai de tertúlia d’artistes i intel·lectuals, entre els quals hi havia 
Joan Miró. 
 
El Cercle va ser obligat a tancar el juliol de 1936 pels seus orígens 
confessionals i no es va reobrir fins al 1951. Sota la seva protecció van néixer 
els Amics de Gaudí, l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Coral Sant Jordi, 
seccions que van impulsar una tasca important de resistència cultural 
catalanista. 
 
Amb 810 socis, actualment està integrat per artistes i afeccionats a les Belles 
Arts. Realitza cursos de pintura, tallers, organitza conferències, exposicions, 
col·loquis, presentacions i celebra la festa de Sant Lluc. Després d’haver 
passat per diversos espais, en l’actualitat té la seu al Palau Mercader, al carrer 
Mercaders de Barcelona. 
 
 
 


