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El Govern crea el Comitè Executiu de la Generalitat a 
Girona per impulsar millores organitzatives i 
funcionals a l’Administració 
 

• L’objectiu és fer un seguiment del funcionament del model de la 
Generalitat a Girona, en marxa des de 2010, com a prova pilot de 
modernització de l’Administració per garantir un servei públic 
eficient i de qualitat 

 
El Govern ha acordat crear el Comitè Executiu de la Generalitat a Girona, un 
òrgan interdepartamental de caràcter temporal que haurà d’aprovar, impulsar i 
executar les adequacions organitzatives i funcionals necessàries a 
l’Administració de la Generalitat a Girona per millorar el sistema de prestació 
del servei públic, regit sota criteris d’eficiència. La consolidació d’aquest model 
ha de servir com a prova pilot per a la modernització de l’Administració. 
 
El Govern va implantar l’any 2010 a Girona un nou model funcional i 
organitzatiu amb la posada en marxa de l’edifici corporatiu de la Generalitat, 
que supera els límits departamentals i respon a una visió corporativa i 
transversal en la prestació dels serveis púbics. La ubicació dels serveis 
territorials en un únic espai ha comportat una gestió comuna de l’edifici, amb 
la creació d’una gerència que optimitza la gestió dels serveis comuns. 
L’experiència assolida des de l’entrada en funcionament del model corporatiu 
requereix un seguiment acurat de la seva evolució per poder impulsar noves 
actuacions necessàries per continuar amb l’objectiu de racionalització i estalvi. 
 
El Comitè Executiu de la Generalitat a Girona estarà integrat pel secretari de 
Govern, que n’exercirà la presidència; el delegat territorial del Govern a 
Girona, que en serà el vicepresident; el director de Serveis del Departament 
de la Presidència; el gerent de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del 
Govern a Girona; la secretària d’Administració i Funció Pública del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, i el director general de 
Pressupostos del Departament d’Economia i Coneixement. Les seves 
funcions seran aprovar les millores organitzatives i funcionals de 
l’Administració de la Generalitat a Girona i dels serveis que presten els òrgans 
i organisme en aquest territori. També vetllarà perquè les millores acordades 
s’executin correctament. 
 
La creació d’aquest Comitè Executiu és una aposta ferma pel model 
d’Administració a la Generalitat a Girona, ja que facilita la presa d’acords i 
l’adopció de mesures executives per continuar avançant en els projectes de 
millora, aplicant economies d’escala al conjunt de l’organització.  
 
Tindrà una durada d’un any, prorrogable fins a la consecució dels objectius 
fixats. 
�
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El Govern crea un programa per impulsar i coordinar 
actuacions en matèria de racionalització i simplificació 
del sector públic 
 

• S’emmarca en la necessitat d’assolir un servei públic eficaç i 
eficient i garantir la sostenibilitat de les finances públiques 

 
El Govern ha acordat avui la creació del Programa per dur a terme el procés 
de racionalització i simplificació del sector públic instrumental de la Generalitat 
de Catalunya. La creació d’aquest programa respon a la necessitat de garantir 
un servei públic eficaç, eficient i sostenible. 
 
El programa estarà adscrit al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i estarà dirigit pel titular de l’Àrea de Recursos Econòmics i 
Eficiència del Sector Públic de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. 
La seva missió és executar el pla de treball per impulsar i coordinar actuacions 
en matèria de racionalització i simplificació del sector públic per assolir una 
major eficàcia i eficiència en la provisió dels serveis públics i garantir la 
sostenibilitat de les finances públiques, en el marc del Decret 309/2011, de 12 
d’abril. 
 
Les funcions que té encomanades es desenvoluparan a través de l’Oficina de 
racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat de Catalunya, 
un equip de treball interdepartamental per projectes, sense naturalesa d’òrgan 
actiu, àrea funcional o unitat laboral.  
 
Els departaments i els ens de la Generalitat han d’implementar les mesures 
que estableixi el pla d’actuacions. Això inclou, entre altres responsabilitats, 
proporcionar en temps i forma la informació que sigui requerida per l’Oficina, 
executar les mesures que són de la seva competència i impulsar amb 
diligència les accions que depenen de tercers. 
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El Govern aprova l’ampliació de prop d’un 60% del 
Parc de la Serralada Litoral 
 

• L’ampliació, consensuada amb els municipis, és de més de 2.700 
hectàrees i inclou dins l’espai sectors que n’asseguren la viabilitat 
ecològica 

 
El Govern ha aprovat avui l’ampliació d’un 57,41% de la superfície del Parc de 
la Serralada Litoral, que s’inclou dins l’espai del Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, situat entre les comarques del 
Vallès Oriental i el Maresme. El Govern incorpora 2.700 noves hectàrees a les 
4.700 actuals, de manera que la superfície protegida serà de 7.400. 
L’ampliació, que incorpora sectors adjacents d’alt valor natural, ecològic i 
social, respon a la demanda del territori. 
 
La delimitació aprovada l’any 1992 correspon a les parts més altes del conjunt 
orogràfic format per la Conreria, la serra de Sant Mateu i el massís de Céllecs. 
La seva forma estreta i allargassada generava nombrosos problemes de 
gestió, no garantia una protecció adequada i suposava una elevada 
vulnerabilitat davant de pressions externes. L’acord aprovat avui dóna 
resposta a aquests aspectes, millora la viabilitat ecològica de l’espai i li 
confereix coherència respecte al planejament urbanístic de cada municipi així 
com el Pla Territorial metropolità de Barcelona. L’aprovació ha estat possible 
gràcies al treball realitzat durant anys de forma conjunta amb els ajuntaments 
implicats, el Consorci i la Diputació de Barcelona. 
 
La imatge següent mostra, en verd, l’espai que formava part del PEIN fins ara 
i, delimitat per una línia negra, l’ampliació aprovada avui.  
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El Parc de la Serralada Litoral comprèn els municipis d’Alella, Argentona, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de 
Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Vallromanes, 
Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt. Al marge del seu valor natural, té un 
paper ecològic fonamental, perquè posa en contacte el litoral amb les valls 
interiors i les muntanyes que separen el Maresme de la plana vallesana. El 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral és l’òrgan gestor de l’espai. Està 
format per 13 ajuntaments dels 14 municipis amb terme municipal dins l’espai, 
els consells comarcals de les dues comarques implicades, la Diputació de 
Barcelona i el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Municipi  
Superfície 

Ampliació (ha) 
Superfície 
total (ha) vigent (ha) 

Alella 229,51 296,62 526,14 
Argentona 801,08 364,43 1165,51 
Badalona 393,93 0,00 393,93 
Cabrera de Mar 176,08 49,00 225,09 
Cabrils 148,44 116,39 264,82 
Martorelles 0,00 61,79 61,79 
Montornès del Vallès 0,00 436,04 436,04 
Òrrius 259,99 104,48 364,47 
Premià de Dalt 244,80 2,31 247,11 
Roca del Vallès, la 711,31 551,46 1262,77 
Santa Maria de Martorelles 184,68 122,42 307,10 
Teià 202,06 72,22 274,28 
Tiana 271,61 -0,48 271,13 
Vallromanes 239,56 366,10 605,66 
Vilanova del Vallès 394,21 10,31 404,52 
Vilassar de Dalt 448,98 148,90 597,88 
TOTALS 4.706,24 2.701,99 7408,23 

 
 
Valors naturals i culturals de l’espai natural protegit 
 
L’espai natural protegit de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, al qual pertany el 
Parc de la Serralada Litoral, constitueix una bona mostra dels sistemes 
naturals propis de les serres litorals de Catalunya. Destaca el seu relleu 
característic amb formacions geològiques singulars, que conserva una gran 
diversitat de comunitats vegetals. El paisatge vegetal està dominat pels 
boscos típicament mediterranis d’alzinars o pinedes de pi blanc, però també hi 
ha algunes comunitats més pròpies d’ambients centreeuropeus, com algunes 
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rouredes presents als sectors més frescos de la vessant vallesana. També hi 
són presents àrees de matollar o d’herbassars molt característics de la 
Mediterrània, on destaca alguna espècie de flora d’interès, considerada rara 
en el conjunt de Catalunya, com podria ser l’albellatge. També destaca la 
presència d’algunes espècies de flora incloses al Catàleg de flora amenaçada 
de Catalunya, com Arisarum simorrhinum, Carex grioletii, o Isoetes durieui. 
Pel que fa a la fauna, l’espai conté una representació molt bona d’espècies 
d’interès pròpies d’hàbitats mediterranis oberts (mostela, toixó, eriçó) i una 
elevada diversitat d’ocells rapinyaires. Cal destacar la recent recuperació en 
l’espai del cabirol. 
 
És destacable també la nombrosa presència d’elements d’interès del patrimoni 
històric i arquitectònic lligat a l’ocupació tradicional de la serralada (dòlmens, 
coves, poblats ibèrics, ermites romàniques, castells medievals i masies). 
L’ampliació aprovada permet incloure dins l’espai diversos elements d’aquest 
patrimoni de gran valor. 
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El Govern aprova el Decret que regula els 
procediments sancionadors per infraccions en 
consum 

 
• La nova regulació garanteix els drets dels ciutadans a través d’un 

procediment adequat i regulat, que els permet, en cas de danys i 
perjudicis econòmicament avaluables, poder ser rescabalats 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret que desplega el Codi de consum de 
Catalunya (Llei 22/2010) pel que fa a la potestat sancionadora en matèria de 
consum i el procediment per restituir les quantitats percebudes indegudament i 
rescabalar danys i perjudicis als usuaris. 
 
En concret, el text regula quins són els òrgans competents per incoar, instruir i 
resoldre els procediments sancionadors, així com els òrgans per acordar les 
diligències prèvies i les mesures cautelars que recull el Codi de consum. 
D’altra banda, regula els procediments per restituir les quantitats percebudes 
indegudament, reposar la situació alterada i rescabalar els danys i perjudicis 
produïts com a conseqüència d’una infracció administrativa en matèria de 
consum. 
 
Les principals novetats de la norma són: 
 
En l’àmbit de l’organització administrativa de la Generalitat: 
 

• La determinació dels òrgans competents per dur a terme les actuacions 
previstes pel Codi de consum de Catalunya en matèria de disciplina del 
mercat. 
 

• L’inici i arxiu d’actuacions inspectores i diligències prèvies. 
 

• Les sancions administratives previstes al Codi: lleus, greus i molt greus. 
�

• Les sancions accessòries: decomís i destrucció de productes perillosos, 
cessament d’activitats o tancament d’establiments. 

 
En la millora de la protecció de les persones consumidores: 
 
Estableix el procediment perquè als expedients sancionadors, a banda de la 
sanció, s’imposin mesures complementàries al responsable de la infracció, 
que tenen una repercussió directa en el patrimoni dels consumidors afectats: 

 
• Restitució de les quantitats percebudes indegudament: les 

superiors als preus anunciats, publicitats, autoritzats, comunicats o 
pressupostats. 
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• Reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat 

original. Per exemple, en cas que s’hagi fet una reparació a la llar o en 
un producte que s’hagi espatllat o quedat malmès (pintura d’una paret, 
instal·lacions domèstiques...) hi haurà la possibilitat d’obligar l’empresa 
a retirar la instal·lació mal feta, o fins i tot, a fer-la de nou. També 
s’inclou la reparació d’un producte que s’ha espatllat i es troba en 
garantia. 
 

• Indemnització i rescabalament dels danys i perjudicis provats 
ocasionats per la infracció. Per exemple, en una reparació efectuada 
incorrectament, l’import de les despeses ocasionades als consumidors 
per tornar-ho a reparar correctament. En cas que el producte s’hagi 
malmès a conseqüència d’una actuació infractora, es podrà indemnitzar 
pel seu valor de reposició. 

 
Aquestes mesures complementàries tenen caràcter discrecional, és a dir, 
l’òrgan encarregat de resoldre l’expedient sancionador és qui ha de determinar 
si es donen els supòsits i si s’apliquen a cada expedient en concret, 
independentment que ho hagi sol·licitat o no el consumidor. 

 
Un cop la resolució administrativa sigui ferma, si l’empresa no l’executa 
voluntàriament, el consumidor es pot adreçar a la via judicial per demanar-ne 
el reconeixement i l’execució. Finalment, l’usuari pot recórrer la resolució en 
cas que no hi estigui d’acord. 
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El Govern porta al CGE la legislació estatal 
d’hidrocarburs que atorga a l’Estat la competència de 
la regulació d’obertura de benzineres  
 

• L’Executiu considera que els canvis proposats pel Govern espanyol 
poden envair competències de la Generalitat, que té l’atribució exclusiva 
en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, inclosa la determinació 
dels usos del sòl 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties 
Estatuàries el dictamen preceptiu previ a la presentació d’un recurs 
d’inconstitucionalitat sobre les modificacions legislatives impulsades pel 
Govern de l’Estat sobre la regulació del sector d’hidrocarburs. En concret, el 
Govern ha demanat un dictamen sobre els articles 39.2 i 40 del Reial decret 
llei 4/2013, que incrementa la competència estatal, elimina barreres 
administratives i simplifica els tràmits d’obertura de noves instal·lacions de 
venda de carburants.  
 
D’una banda, el Reial decret llei determina que els instruments de planificació 
urbanística no podran regular aspectes tècnics de les instal·lacions de venda 
de carburants. Igualment, estableix que els usos del sòl per a activitats 
comercials, establiments d’ITV o polígons industrials seran compatibles amb 
l’activitat de subministrament de combustible, sense que sigui necessari que 
es qualifiqui expressament d’apte per a estació de servei. Aquesta activitat de 
venda de combustible, al seu torn, també es considerarà compatible amb 
altres de similars nivells de perillositat, residus o impacte ambiental. 
 
D’altra banda, la norma espanyola determina que la manca de sòl qualificat 
específicament per a estacions de servei no permetrà a l’ajuntament denegar 
la llicència per instal·lar unitats de subministrament de carburants en centres 
comercials, establiments d’ITV o polígons industrials. 
 
El Govern de la Generalitat considera que les disposicions del Reial decret llei 
poden suposar una vulneració de competències de la Generalitat, que té 
l’atribució exclusiva en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, inclosa 
també la determinació dels usos del sòl.  
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El Govern convoca la línia de subvencions al doblatge 
i subtitulació de cinema en català  
 

• L’objectiu és incrementar el nombre d’estrenes comercials de 
llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana 
 

El Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions per a iniciatives 
destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o 
subtitulats en llengua catalana. A través del Departament de Cultura el Govern 
convoca aquests ajuts, que tenen com a destinatàries les empreses de 
distribució cinematogràfica. 
 
Les subvencions cobreixen les despeses de doblatge o subtitulació al català 
de llargmetratges i el material promocional de les versions en català (cartells, 
tràilers, espots...) d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. Per poder-hi 
optar, les empreses distribuïdores han de garantir que s’estengui a tot el 
territori l’oferta d’exhibició del llargmetratge en la versió doblada en català. A 
més, han de tenir garantides prèviament les sales on s’exhibirà la versió 
subtitulada en català. Pel que fa a la subtitulació al català, també cal que el 
llargmetratge tingui garantida la seva exhibició per poder rebre l’ajut.  
 
D’altra banda, a les empreses beneficiàries de les subvencions se’ls 
demanarà, entre altres compromisos, les gestions oportunes perquè s’inclogui 
la versió catalana en l’edició en format de DVD, Blue Ray i altres suports 
digitals; que elaborin el material publicitari en català per a la versió catalana; i 
que vetllin per la qualitat lingüística dels productes subvencionats. A més, el 
llargmetratge per al qual se sol·licita la subvenció s’haurà d’estrenar abans de 
finalitzar l’any de concessió de l’ajut. 
 
Les subvencions per augmentar les estrenes comercials de llargmetratges 
doblats o subtitulats en llengua catalana responen a raons d’interès públic, 
social i econòmic. Per això, es concediran a les propostes que compleixin les 
condicions de la convocatòria, sense que s’estableixi una prelació entre ells ni 
s’efectuï una valoració de les propostes, ja que totes es consideren 
mereixedores de l’ajut.  
 
 
Suport al català al cinema 
 
L’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en català és una actuació 
estratègica per a la política lingüística del Govern per tal de garantir la 
presència de la llengua catalana en aquest àmbit, que ha estat deficitària 
històricament. El Govern considera imprescindible aquest tipus de suport per 
garantir l’oferta de cinema doblat o subtitulat en català, especialment per al 
públic infantil i juvenil.  
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Amb aquests ajuts l’Executiu vol mantenir la línia ascendent en l’oferta i el 
consum de cinema doblat o subtitulat en català, iniciada l’any 2011 amb la 
signatura de l’acord entre el Departament de Cultura, el Gremi d’Empresaris 
de Cinema de Catalunya, i la Federación de Distribuidores Cinematográficos 
FEDICINE per incrementar la presència del català a les pantalles de cinema. 
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El Govern aprova la incorporació de 160 orientadors 
laborals per a les oficines de treball de la Generalitat  
 

• L’Executiu reforça els serveis d’orientació després que l’any 
passat l’Estat suprimís els programes extraordinaris  
 

• El programa d’orientació per a la millora de l’ocupabilitat permetrà 
incrementar les possibilitats de trobar feina a les persones en atur  
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la incorporació de 160 orientadors 
laborals a les oficines de treball de la Generalitat amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les persones en atur a través dels serveis d’informació i 
orientació laborals. D’aquesta manera, el Govern aposta per reforçar els 
serveis d’orientació de la xarxa d’oficines de treball, després que el Govern de 
l’Estat decidís l’any passat no prorrogar i, per tant, suprimir els programes 
extraordinaris d’orientadors laborals. 
 
Els 160 nous professionals que s’incorporaran a les oficines de treball de la 
Generalitat centraran la seva activitat en la presentació de la cartera de 
serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la identificació dels factors 
d’ocupació, l’assessorament grupal i individual, l’orientació professional i la 
cerca de feina i intermediació laboral, així com els serveis a les empreses. 
 
La decisió del Govern d’incorporar les 160 persones orientadores és una 
aposta per reforçar els serveis d’orientació utilitzats actualment a les oficines 
de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, on s’identifiquen 
adequadament les competències i potencialitats de les persones en atur i es 
dissenyen itineraris formatius professionals per millorar-ne l’ocupabilitat. 
L’objectiu final és que les persones desocupades incrementin les possibilitats 
de trobar una feina amb l’ajut del personal orientador de les oficines de treball.  
 
En aquest sentit, el nou model d’oficines de treball es basa en l’oferiment d’un 
servei tècnic de qualitat a les persones en atur per millorar la seva inserció en 
el mercat laboral i la seva ocupabilitat, a més d’atendre-les, prioritzar-les i 
diagnosticar-les de manera que se’ls assignin programes de polítiques actives 
d’ocupació d’acord amb les necessitats detectades.  
 
Les 160 persones orientadores que s’incorporaran properament a les oficines 
de treball es divideixen en 50 llocs de treball de personal funcionari que 
formarà part de l’estructura del Servei d’Ocupació de Catalunya, i 110 llocs de 
tècnics que, de manera temporal, es contractaran per desenvolupar la seva 
activitat sota el marc del programa d’orientació per a la millora de l’ocupabilitat 
que començarà el 13 de maig i finalitzarà el 31 de desembre. 
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El Govern aprova el reglament que regula les festes 
tradicionals amb bous 
 

• Té com a objectiu garantir els drets, els interessos i la seguretat 
dels participants i els espectadors i, al mateix temps, la protecció 
dels animals que intervenen a l’espectacle 

 
El Govern ha aprovat avui el Reglament de desplegament de la Llei 34/2010, 
de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, que té per 
objecte garantir el drets, els interessos i la seguretat dels participants i els 
espectadors, així com també la protecció dels animals que intervenen a 
l’espectacle.  
 
Amb l’aprovació del reglament i l’aplicació de la llei es pretén disposar d’una 
ordenació millor sobre aquesta matèria que, respectant les tradicions de 
diferents municipis, s’inspira en tres principis bàsics: la seguretat de les 
persones, la conservació i el respecte a les tradicions locals i la protecció dels 
animals. El text determina el concepte de tradició en les seves dues 
accepcions: d'una banda, les celebracions populars que se celebren des de 
sempre i, de l'altra, les celebracions d’importància especial i rellevant que 
puguin demostrar el seu valor tradicional. Les darreres tenen un caràcter 
excepcional i puntual.  
 
La protecció de menors constitueix un eix fonamental del desenvolupament 
reglamentari. En aquest sentit, es prohibeix la participació de menors de 14 
anys als espectacles de festes tradicionals amb bous. Només hi podran ser 
presents com a espectadors. 
 
El reglament també concreta el règim sancionador i detalla que l’obertura, 
tramitació i resolució dels procediments sancionadors correspon a la Direcció 
General competent en matèria d’espectacles i activitats recreatives. 
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L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
incorpora una nova modalitat de loteria 
 

• Consisteix en un sorteig amb bitllets que contenen números i on 
les combinacions guanyadores s’obtenen mitjançant un 
mecanisme d’extracció de números a l’atzar 
 

El Govern ha aprovat avui el reglament de la loteria passiva, una modalitat de 
loteria que s’incorporarà a l’actual oferta que organitza i gestiona l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA). Aquest és el primer pas 
per instaurar, una vegada finalitzat el seu desenvolupament jurídic i tècnic, 
una modalitat de loteria que  consisteix en un sorteig amb bitllets que 
contenen números i on les combinacions guanyadores s’obtenen mitjançant 
un mecanisme d’extracció de números a l’atzar.  
 
El retrocés de l’economia i l’alt nivell de competitivitat existent al sector del joc 
han provocat una reducció progressiva dels beneficis generats per les loteries 
titularitat de la Generalitat, els quals es destinen íntegrament a finançar 
projectes d’acció social a través del Departament de Benestar Social i Família. 
Amb el llançament d’aquesta modalitat es pretén augmentar els ingressos 
públics provinents de les loteries catalanes. 
 
Des de la creació de l’EAJA, la Generalitat ha destinat més de 210 milions 
d’euros a programes i actuacions d’atenció a la vellesa, a les persones 
discapacitades i al funcionament de centres d’atenció a la infància. 
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El Govern declara béns culturals d’interès nacional el 
Pont Nou de Manresa, el Palau Abacial de Sant Joan 
de les Abadesses i la Casa Àngel Guimerà del Vendrell 
 
El Govern ha declarat tres nous béns culturals d’interès nacional: el Pont Nou 
de Manresa i el Palau Abacial de Sant Joan de les Abadesses, com a 
monument històric, i la Casa Àngel Guimerà del Vendrell, com a lloc històric.  
 
Pont Nou de Manresa 
 
Es tracta d’un pont medieval d’estructura gòtica que es troba a l’oest de 
Manresa i que travessa el riu Cardener. Va ser construït l’any 1322 per 
l’arquitecte Berenguer de Montagut, en un període històric d’esplendor en els 
àmbits demogràfic, econòmic i urbanístic. Té una longitud d’uns 130 metres i 
està format per 8 arcs de mig punt amb llums desiguals. Ha patit diverses 
intervencions a causa de contratemps, com la Guerra del Francès o grans 
riuades, però sempre ha estat restaurat per la seva rellevància. Actualment 
configura una imatge paisatgística d’un interès indiscutible, amb el riu 
Cardener ja convertit en Parc del Cardener i espai protegit de lleure.  
 
Palau Abacial de Sant Joan de les Abadesses 
 
Està ubicat a la plaça de l’Abadia, a ponent del nucli medieval de la vila de 
Sant Joan de les Abadesses, tocant al Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses i la Torre Rodona. El Palau Abacial és un edifici gòtic exempt i 
proper a l’edifici del monestir, que va ser construït per l’abat Pere Soler (1203-
1217) i renovat per l'abat Arnau de Vilalba (1393-1427). Format per tres naus, 
té un petit claustre amb capitells toscs al pis inferior i unes porxades amples al 
pis superior. L’edifici és un dels exemples singulars de l’arquitectura del gòtic 
català dels segles XIII-XIV, tant per la tipologia de la planta i la volumetria, 
com per la seva evolució constructiva, cronològica i funcional i pels seus 
valors històrics singulars i excepcionals. 
 
Casa Àngel Guimerà del Vendrell 
 
Situada al número 10 del carrer de Santa Anna, al centre del municipi, és de 
construcció tradicional de planta irregular, amb una planta baixa, una primera i 
golfes. Està en procés de rehabilitació i ampliació amb un edifici de nova 
planta que connectarà interiorment amb la casa pairal original. L’edifici es 
convertirà en un museu que difondrà l'obra i la figura d’Àngel Guimerà, on es 
concentrarà tota la documentació del poeta, dramaturg i polític. Guimerà va 
néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845, però va créixer a la 
casa pairal del Vendrell, on es va formar com a artista i intel·lectual. La 
rellevància de l’immoble rau en el llegat històric i artístic que Guimerà va 
aportar a la llengua i la cultura catalanes, un element imprescindible per 
entendre l’evolució de la història del país. 
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Altres acords del Govern 
 
Es creen els col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes i 
d’Enòlegs de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat el decret de creació del Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya i del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. 
La creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya respon a la 
incidència creixent i a la força rellevant d’aquesta activitat professional en 
l’àmbit de la salut i, en general, en el món de la prevenció i l’educació 
nutricional i dóna resposta a les demandes de l’Associació Catalana de 
Nutricionistes. Pel que fa al Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, la 
creació del col·legi professional respon a la necessitat de preservar el sector 
vinícola a Catalunya, que ha adquirit una rellevància econòmica i social al 
país. La seva estructura sòlida i competitiva i el nombre creixent d’experts que 
es dediquen a l’enologia justifiquen la necessitat de constituir l’organisme, 
d’acord amb les demandes de l’Associació Catalana d’Enòlegs. 
 
El Consell Executiu va aprovar el 9 de juliol de 2012 la creació dels dos 
col·legis professionals, però la tramitació va quedar aturada per la 
convocatòria electoral. El procediment finalitza avui amb l’aprovació del 
Govern i la posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). 
 


