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El Govern aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística 
 

 Desplega tots els apartats de la modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme relatius als instruments de defensa de l’ordenament 
jurídic 
 

 El reglament entén la protecció de la legalitat urbanística en un 
sentit ampli i comprèn tant els instruments d’intervenció 
administrativa preventiva com reactiva davant d’una possible 
vulneració 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, que desplega i concreta tots aquells apartats de la 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme del 2012 que tenen relació 
amb la defensa de l’ordenament jurídic, com ara el Reglament de la Llei 
d’urbanisme vigent. En concret, aborda els títols sisè i setè de la Llei 
d’urbanisme, així com el articles 48, 49, 50 i 54. En aquest sentit, es vol 
incloure tota la regulació de detall que incorpora la Llei, a més d’aspectes 
dispersos en altres sectors de l’ordenament jurídic. 
 
El Reglament entén la protecció de la legalitat urbanística en un sentit ampli i 
comprèn tant els instruments d’intervenció administrativa preventiva com 
reactiva davant d’una possible vulneració. Entre els primers hi ha, per 
exemple, la concessió de llicència urbanística prèvia i, entre els segons, les 
ordres de restauració de la realitat física alterada.  
 
En l’elaboració del nou reglament s’han perseguit els objectius següents: 
 

 Simplificar i millorar la redacció de la regulació vigent. 

 Clarificar determinats aspectes que han generat dubtes als operadors. 

 Simplificar la tramitació quan el marc legal ho permet. 

 Homogeneïtzar criteris per unificar l’actuació dels operadors en matèria 
sancionadora.  
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El Govern destina 6 milions d’euros en obres de 
millora a la xarxa viària 
 

 Els treballs que s’impulsen permetran millorar la seguretat viària a 
la C-55 a Manresa i a la C-16 entre Berga i Bagà   

 

 Les obres permetran finalitzar el desdoblament de la ronda de 
Manresa i millorar-ne la seguretat, la capacitat i nivell de servei i 
millorar la senyalització i l’abalisament dels trams d'avançament i 
els carrils addicionals de la C-16 

 
El Govern ha impulsat avui, amb l’aprovació de la despesa pluriennal 
corresponent, dues obres de millora de la seguretat viària i la funcionalitat a la 
C-55 a la ronda de Manresa i a la C-16 entre Berga i Bagà, que sumen una 
inversió total prevista de 6,1 milions d’euros. 
 
Desdoblament de la ronda de Manresa (C-55) 
 
La Generalitat té previst l’eixamplament de la  calçada de la carretera C-55 a 
Manresa; concretament el tram d’1,5 quilòmetres de longitud que discorre 
entre l’enllaç de Bufalvent i el nus del Guix. Així, les obres que s’impulsen 
consistiran en l’eixamplament de la calçada actual per tal de formar una via de 
dos carrils per sentit, amb una mitjana de formigó de separació.  
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Així, els treballs permetran finalitzar el desdoblament de la ronda de Manresa i 
millorar-ne la seguretat, la capacitat i el nivell de servei. D’altra banda, també 
inclouran la compleció de l’actual enllaç de Manresa - est (o enllaç de 
Viladordis), amb la construcció del ramal d’entrada a la ronda de Manresa en 
sentit Barcelona. Aquesta obra, amb un pressupost de 3,1 milions d’euros, es 
licitarà en les pròximes setmanes. 
 
La C-55 és una peça clau en la mobilitat interna del Bages i al seu pas per 
Manresa, on la via està parcialment desdoblada, registra una elevada 
intensitat de trànsit, de l’ordre dels 30.000 vehicles diaris. 
 
L’actuació que ara s’impulsa pertany a un conjunt de mesures que la 
Generalitat està desenvolupant per a millorar la xarxa viària del Bages, 
especialment a l’entorn de Manresa, que sumen una inversió total prevista de 
20 MEUR. Així mateix, s’emmarca en el pla de mobilitat que el Departament 
està desplegant en aquest àmbit territorial fins al 2015.  
 
Millora de la seguretat a la C-16 
 
El Govern ha aprovat avui la inversió corresponent a una actuació de millora 
de la seguretat viària a la C-16, concretament en un tram de 15 quilòmetres 
entre Berga i Guardiola de Berguedà. El projecte que detalla les actuacions a 
dur a terme està actualment en redacció i es preveu que les obres s’executin 
durant el 2015.  
 
Els treballs abastaran des de millores en la senyalització (tant vertical i 
horitzontal com la d’orientació) i l’abalisament com la revisió dels trams 
d'avançament i els carrils addicionals. Paral·lelament, s’estudiarà la possibilitat 
d'implementar un separador físic entre sentits. El cost previst de l’obra és de 3 
milions d’euros. 
 
En paral·lel a aquesta actuació a curt termini,  la Generalitat de Catalunya està 
treballant en la redacció del projecte constructiu per millorar-ne la capacitat i 
resoldre els problemes de congestió puntuals que registra aquesta via en 
aquest àmbit. L’actuació consisteix, concretament, en la construcció d’un 
tercer carril reversible i la instal·lació d’un innovador sistema de mitjana mòbil 
en un tram de 21 quilòmetres.  
 
Aquest tercer carril es preveu reversible; s’utilitzaria en un sentit o en un altre 
de la circulació en funció de les necessitats del trànsit. Entre Berga i Bagà hi 
circulen diàriament de mitjana entre 6.500 i 11.800 vehicles, amb puntes de 
trànsit d’uns 19.100 els caps de setmana d’hivern. 
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El Govern destina 4,7 milions d’euros a la 
reurbanització dels àmbits de Sanllehy, Lesseps i Can 
Zam afectats per les obres de l’L9 

 

 La Generalitat licitarà en els pròxims dies les obres de recuperació 
de la plaça de Sanllehy, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros 
 

 Es treballa en els projectes d’urbanització de la plaça de Lesseps i 
del parc de Can Zam 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui una inversió, d’abast pluriennal, de 4,7 
milions d’euros, que es destinarà a obres de reurbanització de tres àmbits 
afectats per les obres de l’L9 de Metro: la plaça de Sanllehy i la plaça de 
Lesseps, a Barcelona, i el parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. 
 
Recuperació de la plaça Sanllehy 
 
El Govern ha destinat una partida de 2,5 milions d’euros a la reurbanització de 
l’entorn de la plaça de Sanllehy, afectat per la interrupció de les obres de l’L9 
al tram central. L’obra té com a objectius minimitzar molèsties a veïns i 
comerciants i millorar la mobilitat de vianants i vehicles, alhora que recuperar 
al màxim possible l’espai públic de la plaça i ampliar el carrer Ramiro de 
Maeztu. Les obres corresponents es licitaran en els pròxims dies i es preveu 
que puguin començar durant l’estiu. 
 
El projecte preveu la cobertura del pou de l’estació, la urbanització de la plaça 
i la millora de la mobilitat mitjançant l’ampliació del carrer Ramiro de Maetzu. 
Aquest carrer passarà a comptar amb dos carrils per als vehicles --d’uns 6,5 
metres d’amplada cadascun-- i voreres més amples tant al costat mar com all 
costat muntanya, en una configuració que ja serà definitiva. Com a actuació 
prèvia, cal recordar que l’any passat es va retirar la gran grua d’obres de la 
plaça. 
 
Aquestes obres s’emmarquen en les actuacions consensuades entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per arranjar l’entorn de la plaça 
Sanllehy i altres espais afectats pel replantejament de l’execució dels treballs 
de l’L9, ara concentrats en la posada en funcionament del ramal cap a 
l’Aeroport. En aquest sentit, s’han reurbanitzat les places de Maragall i de 
Joaquim Folguera (estacions de Maragall i Putxet) i s’ha arranjat l’entorn  de 
Sarrià i Mandri.  
 
Actuacions a Lesseps i Can Zam 
 

El Consell Executiu ha aprovat una inversió de 2,2 milions d’euros per a la 
reurbanització dels espais afectats a la plaça de Lesseps i Can Zam. 
Actualment, s’estan acabant de definir les actuacions a dur a terme, en 
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consens amb altres administracions i veïns, amb la previsió que s’executin 
entre aquest any i el vinent.  
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El Govern aprova una aportació de 4,4 milions d’euros 
a la Fundació del Gran Teatre del Liceu per afrontar la 
seva viabilitat 
 

 La Generalitat aporta, amb aquesta quantitat, el 40% per a la 
capitalització social del Gran Teatre del Liceu tal i com establia el 
pla de viabilitat 
 

El Govern ha aprovat una aportació de 4.438.000 d’euros més a la Fundació 
Gran Teatre del Liceu. Aquesta aportació està inclosa en el Pla Estratègic i de 
Viabilitat del Liceu per al període de 2014 a 2017.  
 
Per això, el Govern ha acordat autoritzar al conseller de Cultura a tramitar, 
una primera aportació de capital per un import màxim de 377.000 euros a 
favor de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i una segona aportació parcial 
de capital durant el primer semestre de 2014 d’1.504.000 euros. També ha 
autoritzat al conseller de Cultura a tramitar una tercera aportació parcial, 
durant el segon semestre de 2014, per un import màxim d’1.779.000 euros.  
 
Per l’exercici de l’any vinent, s’ha autoritzat la tramitació d’una quarta 
aportació per un import màxim de 778.000 euros, un cop les quanties 
màximes previstes hagin estat revisades d’acord amb el que resulti del 
seguiment del Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017.  
 
Aquestes aportacions es deriven dels compromisos establerts en la reunió del 
Patronat de la Fundació del Liceu del 14 de març del 2014, quan es va 
aprovar per unanimitat el Pla de rehabilitació de fons propis del Pla Estratègic i 
de Viabilitat 2014-2017. Aquest pla fixa la xifra total per a la rehabilitació dels 
fons propis de la Fundació en 11.095.000 milions d’euros, amb la distribució 
següent:  
 
- Ministeri d’Educació, Cultura i Esports: aportació del 45%, el que suposa la 
quantitat màxima de 4.993.000 milions d’euros 
 
- Generalitat de Catalunya: aportació del 40%, que suposa la quantitat màxima 
de 4.438.000 milions d’euros, dels quals 3.660.000 es materialitzaran l’any 
2014 i 778.000 l’any 2015. 
 
- Ajuntament de Barcelona: aportació del 10%, que suposa la quantitat 
màxima de 1.110 milers d’euros. 
 
- Diputació de Barcelona: aportació del 5%, que suposa la quantitat màxima 
de 555.000 euros.  
 
Els esmentats imports són quanties màximes que seran revisades, tant pel 
que fa a les aportacions que es tramitin durant el segon semestre d’enguany 
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com per les que es puguin fer efectives el 2015, en la reunió del Patronat de la 
Fundació del proper mes de setembre, moment en el qual es revisaran les 
necessitats econòmiques d’acord amb l’evolució del pla de viabilitat. 
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El Govern de Catalunya aprova un conveni de 
col·laboració amb l’Estat de Baden-Württemberg per 
fomentar la mobilitat laboral entre ambdós territoris 
 

 L’objectiu principal de l’acord és enfortir la cooperació ja existent 
en l’àmbit de la mobilitat professional i la formació dual entre 
ambdós territoris per a la millora de les condicions dels 
treballadors 
 

 La creació d’un espai europeu consistent de mobilitat laboral és 
un requisit indispensable per reforçar la competitivitat d'Europa i 
de les seves regions 
 

El Govern ha aprovat avui subscriure un acord de col·laboració amb el Govern 
de Baden–Württemberg (Alemanya) per al foment de la mobilitat laboral. 
L’objectiu principal del conveni és enfortir la cooperació ja existent en l’àmbit 
de la mobilitat professional i la formació dual entre ambdós territoris per a la 
millora de les condicions dels treballadors, atesos els vincles existents entre 
Catalunya i Baden–Württemberg des de fa més de 25 anys en el marc dels 
Quatre Motors d’Europa.  
 
Així mateix, aquest acord de cooperació contribueix al foment de la 
transparència al mercat laboral europeu i a un aprofundiment de la integració 
europea en el seu conjunt. A la vista de la competència global existent, la 
creació d’un espai europeu consistent de mobilitat laboral és un requisit 
indispensable per reforçar la competitivitat d'Europa i de les seves regions. 
 
L’acord arriba després que l’intercanvi de treballadors qualificats entre 
Catalunya i Baden-Württemberg s’hagi incrementat de manera notòria els 
últims anys, motiu pel qual ara es vol dotar d’un marc formal aquesta 
col·laboració ja existent. 
 
Segons el conveni, que té una vigència de cinc anys, l’Estat de Baden-
Württemberg, juntament els socis de l’Allianz für Fachkräfte Baden-
Württemberg (Aliança per a Professionals de Baden-Württemberg) i els 
Centres de Benvinguda, desplegaran projectes sostenibles per al foment de la 
mobilitat laboral.  
 
Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya promourà l'Acord de 
cooperació amb la participació dels departaments amb competències 
econòmiques, laborals, empresarials, socials, educatives i formatives, així com 
amb els agents socials i les cambres de comerç. 
 
Per facilitar la mobilitat laboral, els perfils dels llocs de treball de les empreses 
i els dels candidats hauran de casar ja al país d'origen. Els candidats també 
hauran de comptar amb una suficient competència lingüística de l’idioma del 
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país d'arribada i una competència intercultural. Les mesures d'integració 
hauran de continuar al territori d'arribada. 
 
Un grup de treball format per experts elaborarà el programa de treball per 
desenvolupar l’acord i coordinarà les mesures que es portin a terme, a més de 
fer-ne el seguiment i l’avaluació. 
 
Aquest organisme estarà format, per part de Baden–Württemberg, pel 
Ministeri d’Economia i Finances; el Ministeri d’Ocupació, Afers Socials, 
Família, Dones i Tercera Edat; el Ministeri d’Educació, Joventut i Esports; el 
Ministeri de Ciència, Recerca i Cultura; el Ministeri d’Integració; l’Associació 
de patronals de Baden–Württemberg; el Districte de Baden–Württemberg de 
la Confederació de Sindicats Alemanya; el Districte de Baden–Württemberg 
del Sindicat IG-Metall; la direcció regional a Baden–Württemberg de l’Agència 
Federal d’Ocupació; la Federació de Cambres de Comerç i d’Indústria de 
Baden–Württemberg; la Federació de Cambres d’Artesania de Baden–
Württemberg i l’Agència Regional de Desenvolupament Empresarial de 
Baden–Württemberg. 
 
Per part de Catalunya, en el grup de treball estaran representats el 
Departament d’Empresa i Ocupació; el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC); l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ); el 
Departament de Benestar Social i Família; el Departament d’Economia i 
Coneixement; el Departament d’Ensenyament; la patronal de la Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC); Foment del Treball Nacional; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO); Unió General de 
Treballadors de Catalunya (UGT), i el Consell General de Cambres de 
Comerç de Catalunya. 
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El Govern reforça la prevenció d’incendis forestals, les 
zones afectades per catàstrofes i la gestió dels Espais 
Naturals Protegits 
 

 El Consell Executiu ha aprovat el Pla Econòmic i Financer de 
Forestal Catalana i ha convocat l’atorgament d’ajuts per al 
finançament dels Espais Naturals Protegits  

 
El Govern ha aprovat avui el Pla Econòmic Financer (PEF) ) de Forestal 
Catalana, l’instrument de planificació de les inversions d’aquesta empresa per 
l’any 2014 i amb vigència fins al 2015. La planificació dóna prioritat a les 
inversions destinades a la prevenció d’incendis forestals i a la restauració de 
zones afectades per catàstrofes. Altres actuacions que s’hi preveuen són totes 
aquelles destinades a la correcció hidrològica i a la silvicultura. 
 
Els imports del pluriennal que aprova el PEF de Forestal Catalana són de 
4.607.406,43 d’euros per al 2014 i de 975.000 per al 2015. 
 
Ajuts als Espais Naturals Protegits 
 
El Govern també ha aprovat la publicació d’una nova convocatòria per a 
l’atorgament d’ajuts per al finançament d’actuacions en els Espais Naturals 
Protegits. Per tal de donar temps suficient per a la realització d’aquestes 
actuacions, que en alguns casos són importants i requereixen d’un termini que 
abasta més d’un exercici pressupostari, s’ha plantejat atorgar un caràcter 
plurianual a la convocatòria d’ajuts. 
 
Els imports del pluriennal que aprova els ajuts per al finançament d’Actuacions 
en els Espais Naturals Protegits de Catalunya són de 500.000 euros per al 
2014 i 2.750.000 per al 2015. 
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El Govern destinarà 600.000 euros a ONG i fundacions 
que realitzin projectes d’educació i sensibilització 
ambiental  
 

 La decisió s’emmarca en el Pla de suport al tercer sector 
ambiental (2011-2014), que preveu mesures de promoció de 
l’associacionisme i el voluntariat ambiental 
 

 Unes 12.000 persones van participar en els projectes de les 
entitats ambientals impulsats per la Generalitat l’any 2013 

 
El Govern ha aprovat les subvencions per al finançament de projectes 
d’educació i sensibilització ambiental per als anys 2014 i 2015, amb un import 
de 600.000 euros. Aquests ajuts aniran destinats a fundacions i entitats sense 
fi de lucre. 
 
L’impuls de les polítiques ambientals de lluita contra el canvi climàtic és un 
dels eixos del Pla de govern de Catalunya 2013-2016. A més, el Pla 
departamental de Territori i Sostenibilitat vincula la recuperació econòmica als 
compromisos de respecte al medi ambient i a la conservació del nostre entorn 
natural. En aquest context, el Pla determina com a aspectes fonamentals, 
entre d’altres, la informació i l’educació ambiental.  
 
També cal tenir en compte que el Pla de suport al tercer sector ambiental 
(2011-2014) preveu mesures de promoció de l’associacionisme i el voluntariat 
ambiental. Per això es considera necessari fomentar la col·laboració d’entitats 
perquè portin a terme conjuntament un projecte d’educació i sensibilització 
ambiental  amb un major impacte.  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va subvencionar, l’any 2013, 16 
projectes relacionats amb l’educació i la sensibilització ambiental que van 
realitzar grups de dues entitats en règim de col·laboració. 32 entitats es van 
unir per desenvolupar projectes de protecció del medi ambient. En concret, 
per conservar els ecosistemes aquàtics continentals, litorals o marins, 
bàsicament serveis ambientals que presten al benestar de les persones, reduir 
els residus, i disminuir la contaminació de l’aire en zones urbanes. En total, 
unes 12.000 persones es van beneficiar d’aquestes iniciatives impulsades per 
les entitats. 
 
Per a aquest any, la Direcció General de Polítiques Ambientals, a través de La 
Subdirecció General d’Informació i Educació Ambiental, decidirà quin objectius 
seran motiu de subvenció i els publicarà properament en una Ordre d’ajuts. 
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El Govern reconeix oficialment les entitats Casal 
Català a Minnesota i Casal Català d’Irlanda com a 
Comunitats Catalanes de l’Exterior 
 

El Casal Català a Minnesota, als Estats Units, i el Casal Català d’Irlanda 
(Catalan Council of Ireland), han estats reconeguts de forma oficial pel Govern 
com a Comunitats Catalanes de l’Exterior  
 
El Casal Català a Minnesota va ser fundat fa deu anys. Actualment compta 
amb 75 membres i està reconegut com a entitat sense ànim de lucre pel 
govern de l’Estat de Minnesota i pel govern federal dels EUA. El Casal Català 
d’Irlanda pren el relleu de l’Irish Catalan Society, que ja va ser una comunitat 
catalana a l’exterior reconeguda fa uns anys. 
 
Amb el reconeixement d’aquestes dues entitats, ja són 132 les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior. 
 
Les Comunitats Catalanes de l'Exterior (CCE) són entitats privades 
constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, 
centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la 
Generalitat de Catalunya reconeix a través d'un acord del Govern, prèvia 
sol·licitud de l'entitat, i d’acord amb l’article 6 de la Llei 18/1996, de 27 de 
desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i l’article 1 
del seu Reglament, aprovat pel Decret 118/1998, de 26 de maig, que 
estableixen els requisits que han de complir les comunitats catalanes de 
l’exterior per ser reconegudes oficialment pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional l’església de 
l’Assumpció d’Albesa, la Roca d’en Toni de Vilassar i el nucli antic 
d’Ullastret  
 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, i delimitar el seu 
respectius entorns de protecció, l’església de l’Assumpció d’Albesa, a la 
Noguera; el jaciment arqueològic del dolmen de la Roca d’en Toni de Vilassar 
de Dalt, al Maresme, i el nucli antic d’Ullastret al Baix Empordà, a proposta del 
conseller de Cultura.  
 
Església de l’Assumpció 
 
Aquesta església és un edifici aïllat situat a la Plaça Major s/n, en el terme 
municipal d’Albesa. Consta de tres naus: una central, coberta amb volta de 
canó amb finestrals laterals per deixar entrar la llum solar, i dos laterals 
cobertes per volta de creueria. A la nau central, abans d'entrar al presbiteri, 
s'aixeca una cúpula en forma de cimbori octogonal. A banda i banda de les 
naus laterals es troben petites capelles, tres a cada costat. Acompanyen a les 
naus laterals l’altar de la Verge de Fàtima a l’esquerra i del Sagrat Cor a la 
dreta. A més, el Govern també ha determinat incloure com a objecte de 
protecció el subsòl de l’església i del seu entorn de protecció per tal de 
garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors 
condicions possibles.  
 
Dolmen de la Roca d’en Toni 
 
Pel que fa al jaciment arqueològic del dolmen de la Roca d’en Toni, a Vilassar 
de Dalt, la declaració es correspon a les categories de monument històric i de 
zona arqueològica. Aquest dolmen es troba ubicat a la Serralada Litoral. 
Aquesta estructura no solament és rellevat com a monument megalític, sinó 
també com a fita geogràfica i històrica. La seva recerca ha estat fruit de 
l’activitat arqueològica promoguda a Catalunya des de les darreries del segle 
XIX i primers anys del segle XX.  
 
Nucli antic d’Ullastret 
 
En el cas del nucli antic d’Ullastret, la declaració s’inclou dins de la categoria 
de conjunt històric. Ullastret és una població d’origen medieval, una de les 
primeres construccions de la qual és l’església de St. Pere (ubicada a la cota 
superior del petit turó), que apareix citada ja l’any 899. Es té constància de 
l’existència d’un antic castell fortificat (1225), les muralles del qual es van 
consolidar durant els segles XIII i XIV i de les quals es preserva un perímetre 
molt ben conservat. El territori delimitat en la declaració conté el major nombre 
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d’edificis històrics, espais i carrers d’especial  interès que expliquen l’evolució 
històrica del poble des del segle IX fins al XIX.   

 

El Govern autoritza una nova subhasta de la Casa Burés 

 

El Govern ha autoritzat el Departament d’Economia i Coneixement a convocar 
la venda de la Casa Burés, mitjançant tercera i quarta subhasta pública, i 
liquidar anticipadament el cens emfitèutic que grava l’immoble, un cop s’hagi 
venut.  
 
La Generalitat va adquirir la Casa Burés el desembre del 2009, a través d’un 
cens constituït a favor de l’Ajuntament de Barcelona de 26 milions d’euros. 
Des d’aleshores, l’Executiu ha abonat al consistori les rendes anuals 
acordades i, en aquest moment, l’import del cens que queda per liquidar és de 
9 milions d’euros com a màxim. Aquesta quantitat inclou els 7 milions de cens 
emfitèutic pendent, més els interessos corresponents.  
 
Després de quedar desertes la primera i segona subhasta el passat mes de 
juny, es va iniciar un procediment de venda directa de l’immoble situat al 
carrer d’Ausiàs Marc. Tot i l’interès que ha despertat l’edifici modernista, que 
ha rebut una mitjana de quatre visites diàries, no s’ha pogut materialitzar cap 
oferta. És per això que ara el Govern convoca una subhasta pública per al 
proper 14 de juliol del 2014. La data límit per presentar la documentació 
requerida i efectuar el dipòsit de la garantia és el dia 10 de juny del 2014. 
 
La Casa Burés es licitarà per un preu mínim de 20.872.708 euros en la tercera 
subhasta i de 18.785.437,20 euros en la quarta.  

 

El Govern aprova el decret que adequa la regulació dels Serveis 
d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que adequa la regulació dels Serveis 
d’Informació, Difusió i Atenció Turística (IDAT), establerta pel Decret 
127/2010, de 14 de setembre, a l’actual context econòmic, i actualitza 
l’anterior decret principalment en els àmbits de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC), l’accessibilitat i la classificació de les oficines de 
turisme. 
 
En aquest sentit, el present decret introdueix els criteris per adaptar les 
oficines de turisme de la Xarxa a l’ús avançat de les TIC, d’acord amb els 
diferents programes del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016, 
establint el requisit de disposar d’accés a Internet per a les persones usuàries, 
així com la possibilitat que els punts d’atenció turística es puguin constituir en 
espais virtuals. 



 

 

Acords de Govern. 13.05.2014  

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

 

16 

 
El decret actualitza també la normativa a aplicar en l’àmbit de l’accessibilitat 
per tal de garantir que les persones amb discapacitat física, sensorial o 
intel·lectual puguin fer ús dels Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística 
en condicions anàlogues a la resta. 
 
Finalment, el decret actualitza la classificació de la Xarxa d’Oficines de 
Turisme de Catalunya i els requisits a complir en cada categoria. 

 

El Govern amplia el ventall d’entitats que poden participar en el Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat el nou decret que regula el Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya (CNDC), òrgan consultiu de l’Institut Català de les Dones 
(ICD) que, entre d’altres novetats, amplia el ventall d’entitats que hi poden 
participar. El decret reforça el compromís del Govern per continuar afavorint la 
participació de les entitats de dones com a interlocutores de les polítiques que 
fa el propi Govern, i amplia les possibilitats de participació a totes les entitats 
que treballen a favor de la igualtat efectiva de dones i homes.  
 
El nou decret també dóna impuls als grups de treball d’aquest organisme, ja 
que els preveu com a òrgans dins l’estructura, i obre l’assistència en qualitat 
d’oient a les sessions plenàries. A més, elimina les compensacions 
econòmiques per assistir a les reunions de la seva Comissió de Coordinació 
(fins ara, Comissió Permanent). 
 
A través d’aquest Consell, les entitats esdevenen interlocutores de les 
polítiques que fa el Govern de la Generalitat, per a qüestions vinculades al Pla 
del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, 
cultural, econòmic i educatiu. Atès el seu caràcter consultiu, el CNDC 
assessora i orienta l’ICD i li fa propostes i recomanacions.  
 
Aquest òrgan participatiu i consultiu està format actualment per representants 
de prop de 378 entitats de dones distribuïdes a nivell territorial de la manera 
següent: 13 són de l’Alt Pirineu i Aran, 177 de Barcelona, 22 de la Catalunya 
Central, 38 de Girona, 50 de Lleida, 51 del Camp de Tarragona i 27 de les 
Terres de l’Ebre.  
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El Govern subscriurà un nou conveni amb el Museu de Granollers per 
continuar amb el programa de seguiment de les papallones com a 
bioindicadors de la salut dels ecosistemes 
 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni amb el Patronat Municipal 
Museu de Granollers per a la continuació del Programa de seguiment de la 
biodiversitat, basat en els ropalòcers com a bioindicadors de la salut dels 
ecosistemes a Catalunya. La despesa associada al programa és de 279.000 
euros, que es formalitzaran en diferents anualitats, des del 2014 al 2017. 
Aquest serà el quart acord amb l’entitat per desenvolupar aquests estudis des 
de l’any 2002.  
 
El programa pretén proporcionar informació dels canvis que experimenten les 
poblacions de papallones diürnes, determinar els impactes dels factors locals 
sobre les seves poblacions, i aconseguir dades comparables a les que 
existeixen a d’altres països europeus, amb gran valor com a indicadores de 
fenòmens com el canvi climàtic.  
 
El seguiment de les papallones diürnes és una eina de gran interès per a 
l’avaluació de l’estat del patrimoni natural a Catalunya ja que són excel·lents 
indicadors dels canvis que es produeixen en el territori. Estudis recents 
demostren que els ropalòcers són especialment sensibles als canvis 
ambientals i que el seu seguiment és important per avaluar l’estat del medi 
natural i detectar i tractar les causes que influeixen en la pèrdua de diversitat 
al nostre país. 

 


