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El Govern aprova els estatuts de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, la finestreta única de 
subvencions de l’àmbit de la cultura 
  

• L’Oficina concentra tots els ajuts en l’àmbit cultural que fins ara 
adjudicaven les diferents àrees del Departament de Cultura i 
entitats públiques adscrites. Així, es simplifiquen i s’unifiquen en 
una finestreta única els diferents criteris, les diferents estructures 
i els diferents canals de tramitació 

 
• Agilitza, modernitza, simplifica i millora els tràmits que fan els 

ciutadans relacionats amb les subvencions del l’àmbit de la 
cultura per tal de donar-los una millor resposta 

 
• Té com a objectius millorar l’eficàcia de les subvencions, 

optimitzar-ne els recursos,i facilitar la seva gestió administrativa 
 

• Comportarà un estalvi directe de 2,1 milions d’euros en la gestió 
dels ajuts culturals: permetrà una reducció del cost per expedient, 
que en el primer any passarà de 365 euros a només de 180 

 
• Compta amb comissions de valoració per a les diferents línies 

d’ajuts. Els noms dels seus membres seran públics i es donaran a 
conèixer amb les bases dels ajuts  

 
 
El Govern ha aprovat els estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC), la nova finestreta única de subvencions de l’àmbit cultural que el 
Departament de Cultura posarà en marxa en les properes setmanes. Aquesta 
oficina té com a objectiu agilitzar, modernitzar, simplificar i millorar els tràmits 
que fan els ciutadans relacionats amb les subvencions del l’àmbit de la cultura 
per tal de donar-los una millor resposta per part de l'Administració. L’OSIC 
concentra les iniciatives de suport i foment del Departament de Cultura i dels 
ens que s’hi vinculen. Neix amb la finalitat de millorar l’eficàcia de les 
subvencions, optimitzar els recursos que s’hi destinen i facilitar la seva gestió 
administrativa. 
 
La funció de l’Oficina (finestreta única) és la difusió, tramitació i resolució de 
tots els procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural. Amb la seva 
posada en marxa, el Departament de Cultura vol facilitar la informació, la 
tramitació i la comunicació dels ajuts i subvencions a la persona sol·licitant, 
oferir un únic espai per a l’accés a la informació i tràmits de subvencions, 
reorganitzar i simplificar les convocatòries d’ajuts i subvencions, i racionalitzar 
la seva tramitació interna. La creació de l’OSIC s’emmarca en la Llei 7/2011, 
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
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L’Oficina s’emmarca dins les línies d’actuació del Departament de Cultura 
següents: 
 

• Millora de l’encaix entre les polítiques culturals i la definició de les línies 
de subvenció . 
 

• Reordenació de les polítiques de foment cultural. 
 

• Adaptació a les necessitats dels operadors. 
 

• Racionalització d’estructures administratives. 
 

• Simplificació administrativa i documental. 
 

• Optimització dels recursos humans, econòmics i tecnològics 
disponibles. 
 

• Eficiència en la prestació del servei d’ajuts i subvencions. 
 
 
Estalvi 
 
La posada en funcionament de l’OSIC comportarà un estalvi de 2,1 milions 
d’euros. També permetrà una reducció del cost per expedient, que en el 
primer any passarà de 365 euros a no més de 180 euros. L’any 2010 el 
Departament de Cultura va rebre 8.617 sol·licituds de subvencions.  
  
 
Comissions de valoració públiques 
 
Una de les principals novetats que aporta l’OSIC és la publicitat que es donarà 
des del primer moment al nom dels membres de les comissions de valoració 
que faran els informes sobre les sol·licituds que es rebin. Els noms dels 
membres de les comissions seran públics i es donaran a conèixer amb les 
bases dels ajuts. 
 
L’OSIC compta amb comissions de valoració per a les diferents línies d’ajuts 
que convoca. Aquestes comissions tenen com a funció informar sobre les 
sol·licituds d’ajuts de procediments de concurrència competitiva. Estaran 
integrades per les persones següents:  
 

• Un tècnic especialista del Departament de Cultura. 
 

• Dues persones externes al sector públic de la Generalitat. En el cas 
d’ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística, una 
persona serà proposada pel plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
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de les Arts (CoNCA), i en el cas de promoció de les lletres catalanes, 
una serà proposada per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). 
 

• En els casos d’ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació 
artística i de promoció de les lletres catalanes, s’hi afegirà una persona 
externa al sector públic de la Generalitat a proposta del Plenari del 
CoNCA i de la Junta de Govern de la ILC. 
 

• Un tècnic de l’OSIC amb veu i sense vot. 
  
 
Tramitació electrònica: modernitat, claredat i agilitat  
 
L’OSIC aposta per la modernitat, la claredat i l’agilitat en la relació dels 
ciutadans i l’Administració en la gestió de les subvencions de l’àmbit de la 
cultura. L’Oficina incorpora la tramitació electrònica. Se seguiran els 
estàndards actuals de la Generalitat en temes de tramitació electrònica (això 
significa utilitzar l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), i s’incorpora la possibilitat 
d’adjuntar documentació en format electrònic. Pel que fa la claredat vers els 
ciutadans, es promou l’homogeneïtzació de les bases, es creen unes bases 
úniques de subvenció i unes bases específiques, i es publiquen els noms dels 
membres de les Comissions de Valoració en les bases de subvenció. 
 
D’altra banda, la naturalesa jurídica de la nova entitat de tramitació de 
subvencions (entitat de dret públic sotmesa al dret privat), ha de possibilitar 
l’agilitació de la gestió de les subvencions, atès que d’acord amb l’Estatut de 
l’Empresa Pública Catalana 2/2002 la nova entitat no requerirà d’intervenció 
prèvia i estarà dotada de tresoreria pròpia. 
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El Govern crea la comissió que elaborarà els 
avantprojectes de llei de governs locals i d’hisendes 
locals  
 

• Comptarà amb un comitè d’experts format per persones 
especialitzades que farà les funcions d’assessorament i 
assistència 

 
• El Govern preveu aprovar els dos projectes de llei abans del 

desembre de 2012 
 
El Govern ha aprovat crear la Comissió per a l’elaboració dels documents 
preparatoris dels avantprojectes de llei de governs locals i d’hisendes locals, 
que estarà adscrita al Departament de Governació. La nova comissió de 
treball, de caràcter temporal, serà l’encarregada d’impulsar l’elaboració i la 
redacció de la proposta del nou marc jurídic, a través de la participació de tots 
els sectors afectats per la reforma.  
 
El Govern treballa amb la voluntat que la futura llei de governs locals reguli les 
funcions de les administracions locals per aconseguir la màxima eficàcia amb 
la mínima burocràcia. I a la vegada, aposta pel rigor en la definició del model 
d’administracions catalanes minimitzant-lo al màxim i finançant-lo 
correctament.   
  
A la Comissió corresponen les funcions d’aprovar els documents preparatoris 
per a la tramitació dels projectes de llei, fixar les directrius i criteris generals, 
promoure i dirigir la participació de les diferents administracions públiques 
catalanes i de la societat civil i informar els grups polítics amb representació 
parlamentària durant l’elaboració dels documents. Haurà d’aprovar els 
documents preparatoris abans del 31 de maig de 2012, amb possibilitat d’una 
pròrroga de trenta dies naturals, perquè el Govern pugui aprovar els projectes 
de llei abans del 30 de novembre de 2012.  
  
La Comissió estarà formada per la persona titular del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals; de la Secretaria del Govern; de la 
Secretaria General de Governació i la Secretaria General d’Economia; de la 
Direcció General d’Administració Local, i del Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica. Així mateix, estarà assistida per un comitè d’experts, com a 
òrgan especialitzat. Aquest comitè estarà format per la persona titular de la 
Direcció General d’Administració Local; per una persona designada pel 
Consell de Governs Locals de Catalunya; per dues persones designades per 
les principals entitats municipalistes; per nou juristes de reconegut prestigi, 
amb representació de cadascuna de les universitats públiques de Catalunya; 
per tres persones funcionàries de la Direcció General d’Administració Local, i 
per l’advocat en cap de l’Assessoria Jurídica de Governació.   
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El Govern prorroga la venda de les accions 
d’Equipaments i Edificis de Catalunya 
 

• El nou procediment modifica i flexibilitza els requeriments de 
solvència econòmica i financera dels licitadors, perquè hi puguin 
optar més compradors 

 
 
El Govern ha aprovat avui tornar a licitar l’operació de venda d’una part de les 
accions de la societat Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, després 
d’haver declarat desert el primer concurs que finalitzava el passat 16 de 
desembre passat.   
 
L’Executiu considera que existeixen possibilitats raonables de venda 
d’aquesta participació i és per això que ha decidit reobrir el procés de licitació 
mitjançant una nova autorització del procediment. El termini de presentació de 
les manifestacions d’interès per la compra finalitzarà l’1 de març de 2012. 
 
Aquesta nova convocatòria modifica i flexibilitza bàsicament els requeriments 
de solvència econòmica i financera que s’exigeixen als licitadors, sense que 
això suposi canvis en el preu mínim exigit per acció, per tal que hi puguin 
optar el màxim nombre de compradors. Entre d’altres, es manté l’obligació per 
part de l’empresa adjudicatària de conservar la funció de servei públic dels 
immobles i la Generalitat continua garantint la seva presència en el consell de 
l’entitat.  
 
Equipaments i Edificis de Catalunya va ser creat l’any 2004 (aleshores ICF 
Equipaments), adscrit a l’Institut Català de Finances. 
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El Govern ratifica la supressió del servei nocturn 
d’FGC dels dissabtes a partir d’aquest cap de setmana 
 

• Només tenia una demanda del 6,6% de les places ofertes, molt per 
sota del 80% de mitjana de la companyia 

 
• A partir del dia 14, el servei finalitzarà a les 2h de la matinada els 

dissabtes i es reprendrà a les 5.30h de la matinada del diumenge 
en totes les línies 

 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) deixarà de prestar el servei 
ininterromput de metro nocturn durant les nits dels dissabtes de tot l’any a les 
línies urbanes L6 (Reina Elisenda), L7 (Avinguda Tibidabo) i L8 (Molí Nou).  El 
Govern ha ratificat avui la mesura acordada per FGC, davant la necessària 
racionalització d’un servei, que només registrava una demanda del 6,6 per 
cent.  
 
Així, tal com ha aprovat avui el Govern, a partir del proper 14 de gener de 
2012, el servei nocturn de les nits de dissabte d’FGC finalitzarà a les 2h de la 
matinada (en tractar-se de vigília de festiu) i es reprendrà a les 5.30h de la 
matinada en totes les línies.  
 
Actualment el servei nocturn d’FGC registrava un grau d’ocupació mitjana del 
6,6 per cent de les places ofertes, amb un índex de cobertura del 10,22 per 
cent, molt per sota del 80 per cent de mitjana de la companyia. De fet, la 
mesura acordada avui s’emmarca en el pla global de racionalització dels 
serveis a l’Administració i, en concret, al sector del transport públic.  
 
El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat va acordar la 
supressió del servei en la reunió del 28 de novembre de 2011. El Consell 
d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), reunit el 19 de 
desembre de 2011, va acordar estar assabentat de l’anàlisi de les diverses 
accions d’adaptació de l’oferta d’FGC a la demanda de transport nocturn. 
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NOMENAMENTS 
 
Josep Miralpeix i Casas, director general de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya   
 
Nascut a Terrassa l’any 1951.  
 
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), diplomat en Direcció Financera per EADA, 
diplomat en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i màster en Gestió Pública per ESADE. 
 
Ha desenvolupat la seva vida professional en l’àmbit del Govern de la 
Generalitat, on es va incorporar l’any 1978. Entre d’altres activitats, ha estat 
subdirector general de l’Institut Català de Crèdit Agrari (1988-1996), director 
general de Pesca i Afers Marítims (1996-2000), coordinador de Programes 
Estratègics al Departament de la Presidència (2001-2004) i coordinador de 
l’Observatori de Turisme (2009-2011). 
 
Actualment és el subdirector general d’Estudis i Projectes de la Direcció 
General d’Afers Econòmics del Departament d’Economia i Coneixement.  
 
 


