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El Govern aprova el Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya, que desenvolupa les competències 
exclusives de la Generalitat 
 

• El text evita la imposició de models que no són propis 
• Clarifica i ordena les competències dels diversos nivells 

administratius i assegura la sostenibilitat financera i l’eficàcia en 
la prestació dels serveis 

• Representarà un estalvi econòmic de fins a 1.000 milions d’euros 
per legislatura 

  
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de governs locals de Catalunya, 
que té com a objectius determinar i clarificar les funcions de cada nivell de 
govern; assegurar la sostenibilitat financera i l’eficàcia en la prestació de 
serveis; simplificar les estructures administratives i evitar duplicitats 
organitzatives i d’actuació. En aquest sentit, es tracta d’una reforma que ha 
d’aportar estalvi i eficiència al sector públic, amb un estalvi de fins a 1.000 
milions d’euros per legislatura. Alhora, fomentarà la transparència i la 
participació ciutadana. 
 
L’elaboració del text del Projecte ha estat fruit d’un procés participatiu plural i 
de la complicitat amb el món local, les entitats municipalistes, els consells 
comarcals i les diputacions. Es tracta, doncs, d’una norma elaborada des de la 
proximitat, amb respecte i coneixement de la realitat local de Catalunya. 
També respecta el règim especial d’Aran i les disposicions de la Carta 
Municipal de Barcelona. 
 
Els principis en què es basa aquesta norma són: autonomia local; estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera; subsidiarietat, i racionalitat i no-
duplicitat. 
 
La reforma del règim local a Catalunya era un qüestió pendent que ha 
esdevingut absolutament necessària després de l’aprovació de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. Així, el Projecte de llei de governs locals 
desenvolupa l’Estatut i la competència exclusiva de la Generalitat en matèria 
de règim local, per tal d’evitar la imposició de qualsevol model no propi. 
 
Amb aquesta norma, el Govern de la Generalitat pretén definir un nou model i 
un sistema de relacions entre els diferents nivells d’administració que reguli i 
garanteixi la coordinació entre totes les administracions locals coexistents a 
Catalunya. 
 
Les principals novetats incloses en el Projecte de llei de governs locals són les 
següents: 
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Municipis 
 
El Projecte de llei respecta tots els municipis existents a Catalunya, però en 
fomentarà la fusió voluntària allà on ho justifiquin motius històrics, identitaris, 
geogràfics i econòmics.  
 
Es fomentarà la mancomunació de serveis entre municipis i s’establiran uns 
estàndards mínims de qualitat, d’acord amb les entitats municipalistes, per a la 
prestació dels serveis obligatoris. 
 
Es suprimeix l’assignació de competències, de manera que la Generalitat no 
podrà delegar la prestació de serveis als municipis si no van acompanyada de 
finançament. 
 
Consells comarcals 
 
Els consells comarcals es converteixen en el principal ens de gestió 
mancomunada de serveis locals. A més, seran els encarregats de gestionar 
els serveis mínims municipals, quan els municipis no assoleixin els estàndards 
mínim de qualitat. 
 
En els municipis i entitats municipals descentralitzades de menys de mil 
habitants, els consells comarcals prestaran de forma automàtica els serveis 
mínims de recollida de residus, aigües residuals, neteja viària, control 
d’aliments i begudes. 
 
Desapareixen els consellers comarcals com a càrrecs de representació 
política, la qual cosa representa la disminució de 1.034 càrrecs públics 
remunerats. 
 
El principal òrgan de govern serà el Consell d’Alcaldes, en el qual els alcaldes 
tindran vot ponderat en funció de la població del seu municipi. 
 
Els consells comarcals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es redueixen o 
desapareixen. 
 
Vegueries 
 
Els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials quan es 
compleixin les condicions previstes a la disposició transitòria primera de la Llei 
30/2010 de Vegueries. Mentre això no es produeixi, totes les referències de la 
Llei de Vegueries i les determinacions que inclou aquesta llei s’han d’entendre 
aplicables a les diputacions provincials, que queden integrades en l’estructura 
d’Administració local de Catalunya. 
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Sector públic local 
 
El Projecte de llei incorpora la prohibició de crear noves mancomunitats o 
consorcis quan es pretengui desenvolupar un servei o competència ja 
desenvolupat per una altra administració o bé quan aquest servei o 
competència el pugui prestar o exercir el consell comarcal o l’àrea 
metropolitana.  
 
Totes aquestes entitats també seran objecte d’extinció automàtica en cas de 
duplicitat, manca de presentació de comptes o de dèficit continuat, així com 
totes les mancomunitats o consorcis que estiguin gestionant competències de 
forma duplicada. 
 
Retribucions dels representants locals 
 
Es reconeix el dret a la retribució dels representants locals i s’estableix que la 
llei de pressupostos de la Generalitat fixarà anualment els límits màxims a 
percebre d’acord amb el tipus d’ens local, la població, la capacitat financera i 
les tasques i funcions assignades en cada cas. 
 
Transparència i participació 
 
Els municipis, els consells comarcals i les vegueries hauran de disposar d’un 
portal de la transparència, que s’haurà d’integrar en el Portal de al 
Transparència de la Generalitat. 
 
Els municipis de més de 5.000 habitants hauran de disposar d’un reglament 
de participació ciutadana. 
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El Govern actualitza el marc jurídic del Centre 
Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou per afavorir 
nous projectes d’inversió que generin ocupació 
 

• És un pas més en el procés legislatiu perquè es construeixi el 
complex BCN World 

• Es permet el desenvolupament d’activitats de jocs i apostes per 
impulsar l’oferta turística i afavorir nous projectes d’inversió que 
generin activitat econòmica i ocupació a Catalunya 

• S’incorporen algunes de les al·legacions presentades durant el 
període d’audiència i informació públiques i algunes de les 
recomanacions del CTESC 

El Govern ha fet avui un pas més en el procés legislatiu perquè es construeixi 
el complex Barcelona World al Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i 
Salou. L’Executiu ha aprovat el Projecte de llei que actualitza el marc jurídic 
del CRT, després de més de vint anys de vigència, per tal d’adaptar-lo als 
nous models de turisme internacional i de negocis. Així, hi permet el 
desenvolupament d’activitats de jocs i apostes per impulsar l’oferta turística i 
afavorir nous projectes d’inversió que generin activitat econòmica i ocupació a 
Catalunya. 

El nou text incorpora algunes de les al·legacions presentades durant 
l’audiència i informació pública i algunes de les recomanacions del Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 

A proposta del Departament de Benestar Social i Família, s’ha millorat el 
redactat anterior per garantir la protecció dels menors. Així, no es permetrà 
l’entrada ni el pas dels menors i de les persones incapacitades legalment als 
espais de joc. A més, s’adoptaran les mesures de control necessàries per 
evitar-ho. El Projecte de llei també preveu la imposició de sancions als casinos 
que permetin jugar a persones que ho tinguin prohibit. 

El nou articulat estableix que les noves llicències de casinos de joc que 
s’adjudiquin a Catalunya s’hauran de concentrar dins del CRT.  

Pel que fa a l’àmbit tributari, es manté el tipus impositiu aplicable als casinos 
de joc al 10%, que afectarà també la resta de casinos que operen a Catalunya 
des del moment en què s’iniciïn les activitats de joc al Centre Recreatiu 
Turístic de Vila-seca i Salou. 

Segons una altra de les al·legacions acceptades, no es podran construir altres 
parcs temàtics d’atraccions en l’àmbit del CRT. L’objectiu de la Generalitat és 
que els dos projectes, Port Aventura i BCN World, puguin conviure establint 
sinergies.  
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A proposta del CTESC, els contractes de crèdit que podran atorgar els 
operadors quedaran restringits als casinos de joc i no s’ampliaran a altres 
establiments de joc, com deia l’anterior redactat. 

L’Executiu enviarà el nou text al Parlament de Catalunya, que, amb tota 
probabilitat, iniciarà la tramitació al setembre. 
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El Govern impulsa la nova llei reguladora de l’activitat 
de comerç, serveis i fires 
 

• L’objectiu de la iniciativa és garantir la consolidació del model 
d’èxit del comerç català 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei 
reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires, que regularà el model 
comercial català per al pròxim decenni. La nova llei ha d'integrar en un únic 
text normatiu la legislació en matèria de comerç, serveis i fires, actualment 
dispersa en quatre blocs normatius diferents (accés a l’activitat, modalitats de 
venda, activitats de promoció de vendes, pràctiques prohibides, horaris 
comercials, equipaments comercials i activitats firals). 
 
Amb el nou text, el Govern haurà de tenir en compte l’evolució que ha 
experimentat el comerç i farà una previsió de futur per tal de configurar un nou 
marc normatiu unificat i adaptat a les noves necessitats i als nous entorns. 
 
L’objectiu de la iniciativa és garantir la consolidació i la projecció de cara al 
futur d’aquest model d’èxit que ha estat i és el model català de comerç. També 
es vol avançar en la simplificació administrativa suprimint les càrregues 
innecessàries i incrementar la seguretat jurídica de les empreses mitjançant la 
clarificació dels diferents conceptes que configuren l’ordenació del comerç i 
els serveis. 
  
Una norma amb vocació estructural i de permanència com ha de ser aquesta 
necessitarà construir el màxim consens polític i social. Per això, en l'elaboració 
de l'avantprojecte, el Departament d'Empresa i Ocupació mantindrà el diàleg 
amb les entitats representatives del món comercial, amb les entitats 
municipalistes i amb els grups polítics. 
�

Aquesta iniciativa legislativa derogarà i substituirà les normes següents: el 
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova 
la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la 
Llei 23/1991, de 29 de novembre; la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris 
comercials; el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials; la Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals; i el 
recentment aprovat Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció.  
 
També ha de ser objecte d’aquesta compilació la Llei 1/1990, de 8 de gener, 
de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que, tot i 
no mantenir la seva vigència en l’àmbit de consum, preveu determinades 
infraccions en matèria de comerç interior. 
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El Govern demana la recusació del president del TC en 
els litigis que afecten la Generalitat per manca 
d’imparcialitat i d’independència 
 

• El Consell Executiu pren aquesta decisió després que el Gabinet 
Jurídic de la Generalitat hagi considerat la militància del president 
del Tribunal Constitucional al Partit Popular una causa objectiva 
de pèrdua d'imparcialitat 
 

El Govern ha acordat avui demanar la recusació del president del Tribunal 
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en els procediments de recurs 
d'inconstitucionalitat i de conflicte de competències en els quals és part el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i que es troben en procés de tramitació 
davant aquest òrgan.  
 
La decisió del Consell Executiu arriba després que el Gabinet Jurídic de la 
Generalitat hagi considerat que la militància del president del TC al Partit 
Popular permet apreciar una causa objectiva de pèrdua d'imparcialitat i 
d'interès en les causes quan ha d'intervenir en procediments que afecten el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, especialment en tots els processos de 
recurs d'inconstitucionalitat plantejats pel president del Govern de l'Estat 
mentre ha estat també president del Partit Popular, els presentats pel mateix 
partit i els recursos d’inconstitucionalitat i conflictes de competència plantejats 
pel Govern de la Generalitat. 
 
Concretament, el Govern demana la recusació de Pérez de los Cobos en els 
recursos d’inconstitucionalitat següents:  
 
Recursos d’inconstitucionalitat plantejats pel president del Govern de 
l’Estat 
 

• Contra l'article 114 de la Llei de Catalunya 9/2011, de 29 de desembre, 
de promoció de l'activitat econòmica. 

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 2/2012, de 22 de 
febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. 

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 5/2012, de 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de 
l'impost sobre les estades en establiments turístics.  

• Contra diversos preceptes del Decret llei de Catalunya 4/2012, de 30 
d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades 
activitats de promoció.  
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• Contra el Decret llei de Catalunya 5/2012, de 18 de desembre, de 
l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.  

 
 
 
Recursos d’inconstitucionalitat plantejats per diputats o senadors del 
Parlamentari Popular  
 

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 12/2009, de 10 juliol, 
d'Educació.  

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 20/2010, de 7 de 
juliol, del cinema. 

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 22/2005, de 29 de 
desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya. 

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 7/2006, de 31 de 
maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.  

• Contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya.  

• Contra l'article 1 de la Llei de Catalunya 28/2010, de 3 d'agost, de 
modificació de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.  
 

Recursos d’inconstitucionalitat plantejats pel Govern de Catalunya 
 

• Contra diversos preceptes de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012.  

• Contra diversos preceptes del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit 
educatiu. 

• Contra diversos preceptes del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.  

• Contra diversos preceptes del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat.  

• Contra diversos preceptes del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, 
de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la 
creació d'ocupació. 

• Contra diversos preceptes de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per 
la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de 
Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.  

• Contra l'article 19 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual 
s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les 
finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica.  

• Contra diversos preceptes de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013. 
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• Contra diversos preceptes de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de 
protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, 
de 28 de juliol, de Costes.  
 

 
Conflictes de competència plantejats pel Govern de Catalunya 
 

• Contra diversos preceptes del Reial decret 1529/2012, de 8 de 
novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i 
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional 
dual.  

• Contra diversos preceptes del Reial decret 189/2013, de 15 de març, 
pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual 
es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels 
quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva 
aplicació. 

• Contra diversos preceptes del Reial decret 239/2013 de 5 d'abril, pel 
qual s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 
1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 
2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema 
comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es 
deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les Decisions 
2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. 
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El Govern garanteix el finançament del Segarra-
Garrigues per als propers quatre anys 
 

• L’acord aprovat avui permetrà posar en reg 20.000 noves 
hectàrees 

• Es posa de manifest que el Govern acabarà la gran obra hidràulica 
del país: el sistema Segarra-Garrigues 

• El refinançament permet reactivar també la construcció del pantà 
d’Albaigés  

 

El Consell Executiu ha aprovat avui autoritzar el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a establir el refinançament de 
les obres del Canal Segarra-Garrigues per als propers quatre anys. 

Aquest acord garanteix el finançament per finalitzar les obres del canal, tal 
com s’havia compromès des del Govern, i preveu que en els propers quatre 
anys es puguin posar en reg 20.000 noves hectàrees que s’afegeixen a les 
actualment existents; i avançar en el compliment de les mesures ambientals 
de la Declaració d’impacte ambiental de la infraestructura, de manera que es 
vagi executant l’obra i les mesures ambientals d’una manera equilibrada.  

La mesura aprovada avui posa de manifest que el Govern acabarà la gran 
obra hidràulica del país, el sistema Segarra-Garrigues. L’Executiu compleix 
així el seu compromís amb aquesta infraestructura estratègica i de país, i fa 
tots els passos possibles per garantir el finançament necessari per acabar 
l’obra, assumint els deutes pendents.  
 

Finançament garantit per als propers quatre anys 

L’acord autoritza el Departament d’Agricultura a realitzar despeses amb un 
abast pluriennal durant el període 2013-2025, que es deriven del Pla 
Economicofinancer de l’empresa Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU, pel que fa a l’actuació del regadiu del Sistema Segarra-
Garrigues, corresponent als estudis, projectes, assistències tècniques, 
projectes, mesures correctores d’impacte ambiental i obres d’infraestructura 
hidràulica. 

En aquest sentit, l’acord permet modificar les anualitats autoritzades pel 
Govern de 3 de juliol de 2012, amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
per finançar les inversions complementàries en mesures correctores d’impacte 
ambiental per donar compliment a la Declaració d’impacte ambiental (DIA) de 
l’actuació del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. 
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El Govern també ha impulsat altres mesures per garantir el finançament del 
Segarra-Garrigues a través del crèdits ICO proveïdors per un import de 
75.966.742,48 euros, la qual cosa permetrà liquidar els pagaments pendents 
del Govern anterior, des del 2009, a Acuaebro, empresa estatal que executa 
les obres, i alhora finançar allò que queda pendent fins a l’acabament del 
canal principal. 
 
També cal posar en valor com a infraestructura complementària la xarxa 
secundària del canal, en què també hi treballa el Govern i que s’impulsarà on 
hi hagi aquesta demanda sota criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

Promoure el reg: estratègia clau per al sector agroalimentari 
 
Infraestructures del segle XXI com el Canal Segarra-Garrigues són 
imprescindibles per potenciar el clúster agrari, un dels més dinàmics d’Europa, 
però també per reforçar la multifuncionalitat de l’agricultura, la seva capacitat 
de conservar i gestionar el territori; de mantenir i preservar uns valors naturals, 
d’evitar el despoblament i d’assegurar la producció d’aliments sans, segurs i 
de qualitat. 
 
Així, promoure el reg és clau per al sector agroalimentari, tant des del punt de 
vista material -construir les obres- com des del punt de vista del foment -que la 
gent s’hi uneixi-, o de l’eficiència. Per això, i amb la voluntat d’incrementar 
l’autoabastiment, el Govern s’ha marcat cinc objectius estratègics en la política 
de reg, que miren cap al futur i que responen a una sola intenció: que, en tots 
els regadius de Catalunya, els empresaris agraris reguin de manera efectiva i 
sota criteris d’eficiència i de sostenibilitat.  
 
En aquesta línia, s’ha posat en marxa el Pla d’Acció per a l’Eficiència i la 
Sostenibilitat de Reg (2012-15) i l’any passat es va crear l’Oficina del Regant, 
un instrument d’assessorament i suport al productor per impulsar i optimitzar 
l’ús de l’aigua mitjançant la formació, la transferència de coneixement, la 
programació del reg i la informació. Així mateix, cal recordar l'acord assolit al 
març amb el sector per  flexibilitzar el preu de l'aigua del Segarra-Garrigues 
fent-lo al més assequible i assumible possible per als regants. 



 

�

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

 

13

El Govern reconeix la singularitat del Penedès amb la 
creació d’un àmbit territorial específic 
 

• El Consell Executiu dóna llum verd al decret que regula la creació 
del nou àmbit territorial, format per l’Alt Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i l’Anoia  
 

• Es defineix la constitució d’un grup de treball per formular el pla 
territorial corresponent  
 

• S’estableix el procés perquè els municipis de l’Anoia que ho 
vulguin manifestin el seu interès d’adscriure’s a les Comarques 
Centrals  
 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula la fixació de l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès, integrat per les comarques de l’Alt i el Baix 
Penedès, el Garraf i els municipis de l’Anoia no adscrits a les Comarques 
Centrals. La creació d’aquest àmbit de planificació ha de permetre a aquest 
territori dotar-se d’un pla territorial parcial propi, que en reculli la singularitat.  
 
El pla territorial de Catalunya va crear set àmbits per a la planificació: el 
Metropolità de Barcelona, el de les Comarques Gironines, el del Camp de 
Tarragona, el de les Terres de l’Ebre, el de Ponent, el de les Comarques 
Centrals i el de l’Alt Pirineu i Aran.  
 
Les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia no constituïen cap 
àmbit de planificació propi, sinó que quedaven distribuïdes en els plans, ja 
aprovats, de les Comarques Centrals (Anoia), Àmbit Metropolità de Barcelona 
(Alt Penedès i Garraf) i Camp de Tarragona (Baix Penedès). Aquest fet va 
generar un fort posicionament social i nombroses entitats locals i comarcals 
van instar el Govern català a crear un àmbit de planificació propi. 
 
Així, l’any 2010 es va modificar la Llei de planificació territorial i la del Pla 
territorial general amb l’objectiu de crear un vuitè àmbit de planificació: el del 
Penedès. Ara, el Govern ha aprovat el decret que desplega la nova llei, un cop 
conclòs el procés d’informació pública corresponent. 
 
En principi, es considera que tots els municipis de l’Anoia formen part del nou 
àmbit de planejament del Penedès, tot i que es dóna la possibilitat d’expressar 
el seu interès de pertànyer a les Comarques Centrals sempre que es 
garanteixi una continuïtat territorial suficient dels àmbits que en resultin. 
D’aquesta manera, es preveu un procés especial d’adscripció per a aquests 
municipis.  
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Així, un cop es publiqui aquest decret al DOGC i durant un període de dos 
mesos, els ajuntaments podran manifestar la seva voluntat d’adscriure’s a 
l’àmbit de planificació de les Comarques Centrals, per majoria simple de vots 
dels plens corresponents. Juntament amb la documentació acreditativa de 
l’acord plenari, el municipi ha de presentar un escrit de manifestació, davant la 
direcció general competent en matèria d’ordenació del territori. En aquest 
sentit, el decret estableix el procediment i terminis per a l’avaluació i resolució 
de les sol·licituds rebudes.  
 
D’altra banda, la norma aprovada avui també regula la constitució d’un grup 
de treball, integrat per representants de l’Administració de la Generalitat i de 
les administracions locals, que contribuirà i farà el seguiment necessari per a 
la formulació del Pla territorial parcial del Penedès.  
 
Aquest pla ha d’establir les pautes especials per a un desenvolupament 
sostenible del territori i regular els sistemes bàsics d’espais oberts, 
d’assentaments urbans i d’infraestructures de mobilitat, tenint en compte la 
interrelació territorial i coherència amb la planificació dels àmbits metropolità 
de Barcelona, de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona. Així 
mateix, en l’elaboració d’aquest pla s’inclourà un procés d’avaluació 
ambiental.  
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El Govern amplia el període d’execució del PUOSC 
2013-2016 fins al 2017 per donar garanties als 
ajuntaments respecte de les seves previsions 
pressupostàries 
 

• L’ampliació del termini es fa per l’endarreriment en l’aprovació 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya  

• Els programes gestionats per les diputacions provincials 
mantenen la vigència inicial 
 
 

El Govern ha aprovat avui el decret que modifica el termini d’execució de les 
subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al 
període 2013-2016. 
 
L’endarreriment en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’exercici 2013 ha provocat la necessària ampliació de l’abast 
temporal del nou període del PUOSC, que haurà de comprendre les anualitats 
2013 a 2017 per tal de poder donar garanties als ajuntaments respecte de les 
seves previsions pressupostàries. 
  
Per aquest motiu, i pel que fa als programes gestionats per la Generalitat, el 
període d’execució serà el corresponent als anys 2014 a 2017. Els programes 
gestionats per les diputacions provincials mantenen inalterada la seva 
vigència inicial, tot i que les diputacions tenen la possibilitat d’ampliar-los en 
una anualitat. 
  
Pel que fa al programa per a despeses de reparació, manteniment i 
conservació gestionat per la Generalitat, si bé es pagarà amb partides 
pressupostaries del 2014, els municipis podran justificar factures de despeses 
subvencionades des del dia 1 de gener de 2013. 
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El Govern aprova els nous estatuts del Centre 
d'Iniciatives per a la Reinserció per fer-lo més àgil i 
eficient 
 

• La norma regula l’organització i el règim de funcionament de 
l’empresa pública, que depèn del Departament de Justícia, per fer-
la més àgil i eficient a l’hora de complir la seva missió de 
reinserció 

• El CIRE s’encarrega de formar i donar ocupació als interns en 
sectors com la confecció tèxtil industrial, la impremta o la neteja 
forestal per a la prevenció d’incendis per aconseguir la seva 
reinserció sociolaboral 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que fixa els nous estatuts del Centre 
d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) amb l'objectiu de regular-ne el règim de 
funcionament per promoure una gestió més àgil i eficient i així poder donar 
resposta a les necessitats dels interns, adaptant els itineraris de reinserció a 
les noves demandes del mercat. 
 
Aquests Estatuts desenvolupen la Llei 23/2009, del CIRE, i s’estructuren en 
tres capítols: un primer, de disposicions generals; un segon, que en defineix 
l’estructura i l’organització, i el tercer que determina el règim jurídic, de 
personal, econòmic, de recursos i de contractació del sector públic. 
 
El decret reforça la condició del CIRE de mitjà propi i servei tècnic de 
l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o 
dependent.  
 
El CIRE s’encarrega de formar i donar ocupació als interns en sectors com la 
confecció tèxtil industrial, la impremta, la fusteria, la serralleria o la neteja 
forestal per a la prevenció d’incendis, entre d’altres, amb l’objectiu 
d’aconseguir la seva reinserció sociolaboral. 
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El Govern aprova el reglament de campaments 
juvenils, que estableix les competències entre 
administracions i les obligacions de les parts  
 

• El reglament estableix una sèrie de requisits de caràcter tècnic per 
garantir la seguretat i la protecció dels campaments, com ara que 
no es poden ubicar en zones de risc definides als plans de 
protecció civil 

 
El Govern ha aprovat avui el reglament de campaments juvenils que estableix 
la Llei 38/1991 d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. El 
decret inclou, entre d’altres, les competències de les diverses administracions 
i identifica la Generalitat com la responsable de gestionar les comunicacions 
prèvies a l’inici de l’activitat, d’inscriure els campaments juvenils al registre 
corresponent, d’inspeccionar-los i, si escau, d’obrir i resoldre expedients 
sancionadors. Les activitats, públiques o privades, s’integraran a la Xarxa 
Catalana d’Instal·lacions Juvenils. 
 
Els ens locals i comarcals poden tenir competències sobre els campaments 
juvenils en els termes legalment previstos de transferència de competències 
de la Generalitat en matèria de joventut. Perquè puguin ser efectives cal que 
ambdues parts hagin signat un conveni. Els municipis també poden exercir 
aquestes potestats sobre els campaments, sempre que disposin de 
pressupost i personal propi per garantir-ne una correcta inspecció i control.  
 
El reglament concreta les obligacions de les diverses parts implicades. En 
aquest sentit, el Departament de Benestar Social i Família ha de prestar 
assessorament als ens locals i comarcals, oferir informació actualitzada a 
través de la seva pàgina web dels organismes públics que han assumit les 
competències sobre campaments juvenils, i posar a disposició del públic en 
general informació actual sobre aquestes activitats al conjunt de Catalunya.  
 
Per la seva banda, els ajuntaments i consells comarcals han d’informar la 
Generalitat sobre les comunicacions prèvies rebudes, proposar la seva 
inscripció al registre i notificar les resolucions derivades dels procediments 
d’inspecció i els procediments sancionadors.  
 
Seguretat i protecció de l’entorn 
 
Els campaments juvenils s’han d’emplaçar en zones salubres, que no es 
puguin considerar perilloses per a la integritat física dels usuaris, i no es 
poden ubicar en zones de risc definides als plans de protecció civil, com llits 
secs de rius, torrenteres o terrenys amb risc d’inundació.  
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Així mateix, les instal·lacions han de tenir una ubicació segura davant un 
possible perill d’incendi. Quan estiguin en zones forestals han de mantenir una 
franja de protecció de 25 metres sense vegetació ni arbustos.  
 
Alhora, cal acreditar el compliment de les mesures de seguretat en cas 
d’incendi i tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil davant 
d’usuaris i tercers.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern nomena el grup de treball per al càlcul de les balances fiscals 
de Catalunya amb l’Administració central 
 
El Govern ha constituït avui el grup de treball per al càlcul de les balances 
fiscals de Catalunya amb l’Administració central, d’acord amb el que preveu la 
disposició addicional de la Llei 10/2012, de 25 de juliol, aprovada pel 
Parlament.  
 
El grup estarà format per cinc experts independents de reconeguda trajectòria 
i prestigi professional que treballaran i assessoraran al conseller d’Economia 
en el seguiment i l’actualització de la metodologia de càlcul de la balança 
fiscal. En formen part: Núria Bosch i Roca, catedràtica d’economia pública de 
la Universitat de Barcelona; Marta Espasa i Queralt, professora titular 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona; Guillem López-Casasnovas, 
catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra; Esther Martínez i 
Garcia, professora titular d’economia aplicada de la Universitat de Girona; i 
Joan Rosselló i Vilallonga, professor titular d’economia aplicada de la 
Universitat de les Illes Balears.  
 
El grup estarà dirigit per la directora general de Tributs i Joc de la Generalitat, 
Elsa Artadi, i pel director general de Seguiment i Avaluació de Polítiques 
d’Estabilitat i Creixement, Ivan Planas. D’acord amb l’acord de Govern aprovat 
avui, els membres del grup de treball no percebran cap retribució. 
 

El Govern presentarà un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
costes per invasió competencial  

 
El Govern ha aprovat avui presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns dels preceptes de la Llei 2/2013, de protecció i ús sostenible del litoral, 
que segons l’Executiu vulneren competències catalanes i que estan 
relacionats amb l’ordenació del territori i la gestió dels ports. Després del 
dictamen demanat al Consell de Garanties Estatutàries, el Govern recorrerà 
els punts següents:  
 

• La Llei preveu la delimitació estatal dels trams urbans i naturals de les 
platges, així com els seus usos turístics. 

• La determinació de la superfície màxima de béns de domini públic 
portuari que es poden destinar a comerç i restauració també es reserva 
a l’Estat. 

• La nova Llei habilita el delegat del Govern per suspendre acords 
municipals que afectin la integritat del domini públic costaner.  
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• En la nova Llei, l’Estat regula el dret d’ús dels amarratges en les 
urbanitzacions maritimoterrestres i la seva transmissió vinculada a la 
propietat dels habitatges.   

• Es reserva a l’Estat l’aprovació dels plans que hauran d’elaborar les 
comunitats autònomes per adaptar el domini públic marítim terrestre 
que tenen adscrit a les incidències del canvi climàtic. 

 
 
El Govern demana dictamen al CGE sobre la reforma del CGPJ per 
invasió competencial i un requeriment d'incompetència pel reial decret 
que regula el Comitè tècnic estatal de l'Administració judicial electrònica 

 
El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries 
dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei de reforma del Consell General del Poder Judicial, que afectaria 
l’article 104 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, relatiu a les competències 
sobre mitjans materials de l’Administració de Justícia a Catalunya. 
 
Concretament, el recurs se centraria en l’article 560.3 de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, en la redacció de l’article únic de la Llei Orgànica 4/2013, de 
28 de juny, de reforma del Consell General del Poder Judicial, per la qual es 
modifica la Llei Orgànica 1/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
 
L’Executiu considera que aquest article sostreu de la competència efectiva del 
Consell General del Poder Judicial tant la fixació dels estàndards que han de 
garantir la compatibilitat dels sistemes, com l’aprovació prèvia dels diferents 
programes i sistemes que s’hagin d’utilitzar a l’Administració de justícia.  
 
La redacció d’aquest precepte suposa una ingerència en les competències de 
les comunitats autònomes en matèria de justícia, així com un desconeixement 
de l’abast del desplegament informàtic que s’ha dut a terme a l’Administració 
de justícia a Catalunya en l’exercici d’aquestes competències, desplegament 
que s’ha dut a terme amb un gran esforç pressupostari, i que s’ha de 
consolidar en els propers anys. 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat avui dirigir al Govern de l'Estat un 
requeriment d'incompetència, de conformitat amb el que estableix l'article 63 
de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, per 
considerar que ha incorregut en incompetència a través dels articles 12.1.f) i 
15.h), i les disposicions addicionals quarta i cinquena del Reial decret 
396/2013, de 7 de juny, pel qual es regula el Comitè tècnic estatal de 
l'Administració judicial electrònica.  
 
L'Executiu considera que la norma envaeix les competències de la Generalitat 
respecte dels mitjans materials de l'Administració de justícia a Catalunya, i 
concretament per a la configuració, la implantació i el manteniment de 
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sistemes informàtics i de comunicació que la Generalitat ha posat en marxa 
fins al moment i que el reial decret obligaria a modificar, d'acord amb els que 
aprovés el Comitè tècnic estatal de l'Administració judicial electrònica.  

Es dóna la circumstància que la Direcció General de Modernització de 
l'Administració de Justícia de la Generalitat ha rebut fins a quatre vegades el 
guardó “Qualitat de la Justícia” que atorga el CGPJ pel funcionament dels 
diversos programes i aplicacions que ha posat en marxa la Generalitat per 
millorar la interoperabilitat i agilitzar l'enviament automàtic dels expedients a 
l'Administració de justícia. 

 
La Generalitat racionalitza els contractes d’arrendament d’equipaments 
públics amb l’empresa Infraestructures.cat  
 
El Govern ha acordat avui l’ampliació del capital social de l'empresa pública 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, mitjançant la 
compensació de crèdits atorgats a aquesta empresa per part de la Generalitat.  
 
D’aquesta manera, es cancel·la el deute que l'antiga empresa ICF 
Equipaments/EECAT, ara integrada en Infraestructures.cat, havia contret amb 
la Generalitat de Catalunya i, alhora, es reduiran les quotes d’arrendament 
que els departaments i altres entitats públiques havien de pagar a 
Infraestructures.cat per l'encàrrec dels equipaments. 
 
Amb la compensació dels crèdits, els departaments i les entitats veuran 
reduïda significativament la seva quota d’arrendament. A més, també 
s’aconseguirà un estalvi econòmic, ja que les operacions d'endeutament 
creuat entre la Generalitat i Infraestructures.cat generaven sobrecostos que 
ara s'evitaran, i que es xifren en 12 milions d’euros anuals.  
 
El Govern preveu que l'ampliació de capital mitjançant compensació de crèdits 
es pugui realitzar en diferents fases, amb un import màxim de 677 milions 
d'euros. 
 
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla de Govern 2013-2016, que té entre 
les seves prioritats la gestió més eficient del patrimoni de la Generalitat i la 
racionalització del seu sector públic instrumental. 
 
El Govern va crear ICF Equipaments/EECAT per executar els equipaments 
encarregats pels departaments i altres entitats públiques de la Generalitat 
(escoles, comissaries, centres d’atenció primària, residències...). La 
Generalitat de Catalunya, única accionista de l’empresa, aportava mitjançant 
préstecs el capital necessari perquè es poguessin executar les obres. A canvi, 
els departaments i les entitats havien de pagar a la concessionària una quota 
d’arrendament durant un període de 25 anys per tal de cobrir el cost de les 
inversions i del manteniment. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional la Cova Gran, al municipi 
de les Avellanes i Santa Linya  
 
El Govern ha acordat avui declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN) la 
Cova Gran, al terme municipal de les Avellanes i Santa Linya (Noguera), en la 
categoria de zona arqueològica.  
 
La Cova Gran es troba situada a dos quilòmetres del nucli de Santa Linya. És 
una cavitat de grans dimensions oberta en una barra calcària al peu d’un 
espadat. Té unes mides de 90 m de llargada, 50 m d’amplada i 25 m d’alçada 
màxima, i cobreix una superfície en planta de 3.200 m2.  
 
Els treballs científics que s’hi han fet des de l’any 2003 han permès 
documentar una àmplia seqüència estratigràfica que abasta des del paleolític 
mitjà fins a l’edat del bronze. L’excepcionalitat del registre arqueològic, de 
gran rellevància científica i amb una gran amplitud cronocultural, permet 
reconstruir les formes de vida dels primers grups de caçadors recol·lectors a 
casa nostra fins a la prehistòria recent.  

 
Per a la declaració de BCIN, també se n’ha valorat el potencial pedagògic, ja 
que la Cova Gran es pot convertir en una eina de conscienciació dels valors 
patrimonials de l’arqueologia vista des d’una perspectiva multidisciplinària.  
 
 
El Govern modifica el Decret pel qual es crea la Comissió 
Interdepartamental de la sida 
  
El Govern ha aprovat avui el decret que modifica el Decret 352/1999, de 13 de 
desembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de la sida a 
Catalunya. 
 
Arran de les darreres modificacions en l'estructura de l'organització dels 
departaments de la Generalitat, s’ha fet necessària l'adaptació i la revisió de la 
composició de la Comissió Interdepartamental per tal de garantir-hi l'adequada 
representació de tots els agents implicats en la consecució dels seus objectius 
i també afegeix les diputacions catalanes per la rellevància en el món local. 
  
El Decret 352/1999, de 13 de desembre, va crear la Comissió 
interdepartamental de la sida a Catalunya amb la funció de facilitar l’adopció i 
la implementació de les mesures necessàries per evitar la propagació de la 
infecció pel virus de la immunodeficiència humana, la millora de la qualitat de 
les persones infectades i la continuïtat en la instauració d’un entorn favorable 
per acceptar les persones afectades. El Decret 68/2007, de 20 de març, en va 
modificar la composició i queda derogat pel nou decret aprovat avui. 
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NOMENAMENTS 
 
Josep Maria Bosch i Bessa, nou delegat del Govern a Madrid 
 
Nascut a Lleida el 1956. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 
Proficiency de la Universitat de Michigan i Diploma de Llengua i Civilització 
francesa de la Universitat de Tolouse.  
 
Des del seu ingrés a l’escola diplomàtica, el 1980, ha desenvolupat la seva 
carrera professional majoritàriament en aquest àmbit. Fins a l’actualitat, ha 
estat cònsol general d’Espanya a Montpeller i prèviament va ser conseller 
diplomàtic de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats i 
representant permanent adjunt d’Espanya davant les Nacions Unides i altres 
organismes internacionales amb seu a Ginebra.  
 
Anteriorment també va ocupar, entre d’altres, els càrrecs de cònsol adjunt a 
Brussel·les, conseller d’Ambaixada a Londres i secretari d’Ambaixada a 
Malabo (Guinea Equatorial).  
 
Entre els anys 1989 i 1991 va treballar a la Generalitat de Catalunya com a 
assessor especial del Gabinet Jurídic de la Presidència, així com a 
coordinador del Secretariat Tècnic de la Comissió per a les Relacions 
Institucionals amb l’Estat i coordinador de la Comissió Bilateral de Cooperació 
Generalitat- Estat. 
 

Joan Pluma i Vilanova, nou director de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural 

El Govern ha aprovat el decret de nomenament de la persona titular de la 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni com a director de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Actualment, el càrrec l’ostenta Joan 
Pluma i Vilanova, que no rebrà cap retribució per l’exercici d’aquesta nova 
responsabilitat i de les seves funcions. 
 
L’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, els Estatuts de la qual ha aprovat 
recentment el Govern, neix per gestionar de manera més àgil el patrimoni i per 
poder fer les polítiques que permetin potenciar el coneixement dels museus, 
monuments i jaciments, tant a Catalunya com a l’exterior. 
 


