
 

 

Acords de 
Govern 

 
 
 

Acords de Govern  
20 de maig de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Acords de Govern. 20.05.2014  

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

 

2 

El Govern aprova el nou funcionament dels òrgans 
urbanístics col·legiats de la Generalitat per simplificar-
ne l’estructura i agrupar la normativa en un sol text 
 

 Els òrgans urbanístics col·legiats són la Comissió de Política 
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i les nou comissions 
d’urbanisme en què es divideix el territori català 

 

 S’impulsa la transversalitat i la participació en la presa de 
decisions relacionades amb l’urbanisme 
 

 Es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu per 
potenciar la descentralització urbanística i acostar la presa de 
decisions al territori 
 

 El nou reglament integra dins d’un únic text la regulació sobre la 
composició i el funcionament intern dels diversos òrgans 
urbanístics i incorpora diverses novetats 

 
El Govern ha aprovat el decret que regula la composició i el funcionament 
intern dels òrgans urbanístics de caràcter col·legiat de la Generalitat. Aquests 
òrgans són la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya 
(CPTUC) i les nou comissions d’urbanisme en què es divideix el territori 
català. 
 
Tots aquests ens estan integrats per representants de la Generalitat, ens 
locals amb competències urbanístiques i persones de reconegut prestigi 
professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, habitatge i medi ambient. En 
el cas de la CPTUC, també hi poden assistir alcaldes dels ajuntaments 
afectats, amb veu però sense vot, a determinades sessions. 
 
El reglament aprovat avui integra dins d’un únic text la regulació actualment 
dispersa en diverses normes sobre la composició i el funcionament intern dels 
diversos òrgans urbanístics i incorpora diverses novetats. A més, suprimeix la 
ponència tècnica prèvia a cada comissió que fins ara elaborava una proposta 
prèvia a la resolució dels expedients. D’aquesta manera, se simplifiquen els 
òrgans col·legiats i, indirectament, també la tramitació urbanística. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha apostat també per ampliar la 
participació dels diferents actors que intervenen en el planejament urbanístic i 
en la valoració dels documents que se sotmeten a valoració. En aquest sentit, 
les comissions territorials d’urbanisme i la CPTUC s’obriran a nous membres, 
en nombre variable. 
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Pel que fa a la CPTUC, tindrà noves competències. Així, valorarà 
preceptivament el planejament tant de municipis de més de 25.000 habitants 
com de capitals de comarca. Igualment, la CPTUC serà informada sobre els 
avantprojectes de llei i els projectes de reglament en matèria d’ordenació del 
territori i d’urbanisme. 
 
Els canvis introduïts en els òrgans urbanístics col·legiats suposen un 
trencament amb el model anterior, tant pel que fa a la simplificació del seu 
funcionament, com a la forma de valorar els expedients, com a la participació 
dels agents implicats en el planejament urbanístic. 
 
Nova Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu 
 
Finalment, el Decret aprovat avui crea una nova comissió territorial 
d’urbanisme, la de l’Alt Pirineu, que exercirà les seves funcions a les 
comarques de la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta 
Ribagorça i l’Alt Urgell. Aquest nou òrgan completarà la distribució urbanística 
de Catalunya, tot afegint-se a les vuit comissions que ja existeixen, com són 
les de Girona, Lleida, Barcelona, Àmbit Metropolità de Barcelona, Tarragona, 
Terres de l’Ebre, Val d’Aran i Catalunya Central. La Subcomissió d’Urbanisme 
del municipi de Barcelona, de la seva banda, deriva de la Carta Municipal. 
 
L’objectiu de la creació de la nova comissió de l’Alt Pirineu és potenciar la 
descentralització urbanística, acostar la presa de decisions al territori i 
aconseguir una major transparència i celeritat en la tramitació dels expedients. 
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El Govern adapta el títol de grau superior de disseny 
en fabricació mecànica a les necessitats del sector 
 

 Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la Llei orgànica d’educació 
(LOE) 

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de disseny en fabricació mecànica amb l’objectiu d’adaptar-lo a 
les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la 
formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se 
n’han ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el 
catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració 
dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional. 
 
El nou currículum del cicle de grau superior de disseny en fabricació mecànica 
amplia continguts en aspectes relacionats amb el desenvolupament de noves 
tecnologies que afavoreixen nous mètodes de disseny mitjançant programari 
participatiu, així com tecnologies que integren disseny i producció mitjançant 
l’aplicació generalitzada de les Tecnologies de la Informació (TIC). El 
currículum també té en compte la tendència creixent d’utilització de materials 
sostenibles en el disseny i les tecnologies de fabricació netes, així com el 
disseny de màquines i eines adaptades a sectors específics de fabricació 
mecànica i la reducció del temps en relació amb la integració de sistemes de 
control al procés de fabricació. 
 
El nou cicle dóna resposta a les necessitats educatives dels sectors 
econòmics, atès que el desenvolupament de programari sectoritzat permetrà 
l’obtenció de metodologies de disseny modulars i adaptables, que agilitzaran 
les etapes de disseny d’una forma adaptada a les necessitats concretes de 
cada sector. A més, a causa la contínua evolució de la implantació de 
tècniques de prototipat ràpid a nivell industrial, el seu ús serà generalitzat i la 
fabricació de prototipus mitjançant aquestes tecnologies anirà reduint els 
temps de conceptualització, disseny i validació de productes.  
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El Govern aprova el contracte programa del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC) per al 2014 

 

 L’acord preveu garantir la diversitat de la programació, facilitar 
l’accés de tota la ciutadania a la cultura, potenciar l’ús de la 
llengua catalana en les arts escèniques i contribuir a la seva 
difusió territorial, i promoure la projecció internacional del TNC, 
entre d’altres 

 
El Govern ha aprovat un contracte programa entre el Departament de Cultura i 
el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per a l’any 2014, que estableix la 
relació entre les dues institucions i determina els compromisos que assumeix 
cada part en relació amb la gestió, l’activitat, el finançament i la finalitat pública 
de l’equipament per a l’exercici 2014. 
 
Els objectius estratègics del contracte programa d’enguany són els següents: 
 

1. Garantir la diversitat de la programació amb el teatre com a eix 
fonamental i impulsar la creació i la innovació en les arts escèniques, 
tot integrant altres llenguatges i activitats artístiques. L’objectiu és oferir 
un 70% de representacions teatrals i dedicar la resta de la programació 
a altres tipus d’espectacles. 
 

2. Facilitar l’accés de tota la ciutadania a la cultura per mitjà de les arts 
escèniques per posicionar el Teatre Nacional de Catalunya com a 
servei públic i aconseguir millorar el retorn social de l’aportació pública. 
Això implicaria oferir un 3% de l’aforament a col·lectius amb risc 
d’exclusió social i 8 funcions per temporada per escolars de primària.  

 
3. Garantir i potenciar l’ús de la llengua catalana en les arts escèniques i 

difondre el patrimoni cultural autòcton. L’objectiu és que el nombre de 
representacions d’espectacles produïts i exhibits en català per 
temporada arribi al 80%.  
 

4. Contribuir a la difusió territorial de les arts escèniques i potenciar la 
projecció del TNC en tots els territoris de parla catalana. 
 

5. Desenvolupar estratègies de relació específiques per a cadascun dels 
públics del TNC (espectadors, patrocinadors i mecenes, mitjans de 
comunicació, institucions públiques, proveïdors, etc.). 
 

6. Relacionar-se activament amb tot l’àmbit de les arts escèniques del 
país i establir estratègies de complementarietat entre els agents públics 
i privats. L’objectiu és arribar al 30% sobre el total dels espectacles 
coproduïts o exhibits amb centres públics i privats del territori català.  
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7. Promoure la projecció internacional del TNC i aconseguir que el públic 
tingui accés a les millors creacions internacionals a Catalunya. 
 

8. Vetllar per la transparència, l’eficiència i la qualitat de  la gestió. 
 

Una Comissió de Seguiment, integrada per dos representants del 
Departament d’Economia i Coneixement, dos del Departament de Cultura, i 
dos del TNC, vetllarà per aconseguir aquests objectius estratègics, amb 
l’anàlisi constant d’uns indicadors concrets. Les seves funcions seran: avaluar 
el grau d’assoliment dels objectius i compromisos establerts en el contracte 
programa d’acord amb els indicadors i proposar les mesures correctores que 
consideri necessàries per tal de garantir el compliment del contracte 
programa. 
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El Govern enllesteix els tràmits per posar en marxa la  
nova Biblioteca Pública de Girona, que esdevindrà la 
segona més gran de Catalunya  
 

 L’Executiu ha aprovat el programa temporal de suport a aquest 
equipament per poder dur a terme el canvi d’ubicació, que 
multiplicarà per 10 la seva superfície actual 
 

 Aquesta biblioteca està especialitzada en publicacions de les 
comarques gironines, és receptora del Dipòsit Legal d’obres 
impreses a la demarcació de Girona i disposa d’un important 
fons patrimonial i antic 

 
El Govern ha aprovat el programa temporal de suport a la posada en marxa 
de la nova Biblioteca Pública de Girona, que amb la seva reubicació prevista 
per enguany, esdevindrà la segona més gran de Catalunya pel que fa a la 
superfície. Entre altres qüestions, el programa preveu l’increment en cinc 
persones de la plantilla de treballadors de la biblioteca i els recursos 
necessaris per a l’efectiva posada en funcionament, un cop l’Estat traspassi 
l’equipament a la Generalitat. El programa tindrà vigència fins al 31 de 
desembre de 2015. 
 
La contractació de nou personal es farà mitjançant el procediment habitual per 
a la cobertura provisional de llocs vacants a l’Administració de la Generalitat, 
amb publicitat prèvia entre el personal funcionari de carrera.  
 
La Biblioteca Pública de Girona té titularitat estatal, però és gestionada pel 
Departament de Cultura, i forma part del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. Està especialitzada en publicacions de les comarques gironines, 
és receptora del Dipòsit Legal d’obres impreses a la demarcació Girona i 
disposa d’un important fons patrimonial i antic. 
 
Es preveu que la Biblioteca Pública de Girona es traslladi a la seva nova seu, 
situada al carrer Emili Grahit, durant l’any 2014. El nou equipament és un 
edifici de nova construcció dissenyat expressament perquè pugui prestar un 
servei d’excel·lència i esdevingui un equipament de referència, no només per 
a Girona sinó per a tot Catalunya. Amb el canvi d’ubicació, la biblioteca 
multiplica per 10 la superfície actual i passarà a tenir una superfície de 7.069 
m2, la qual cosa la converteix en la més gran del país després de la Biblioteca 
de Catalunya. La nova seu compta amb 300 punts de lectura per a adults i 50 
per a joves, a més d’estar dotada amb els últims avenços tecnològics: 70 
ordinadors d’ús públic, aules de formació per a alfabetització informacional, 
espais per a programació d’activitats de difusió cultural, auditori, sala de 
projecció i sala d’exposicions. 
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La nova seu dóna compliment als estàndards del Mapa de Lectura Pública i fa 
possible que, en el futur, desenvolupi les funcions de biblioteca central 
comarcal i urbana. Tanmateix, l’increment de superfície útil i de serveis ha 
obligat a revisar les càrregues de treball, els processos de gestió i el 
dimensionament de l’equipament i han portat a la conclusió que la posada en 
funcionament de la nova biblioteca no es pot dur a terme únicament amb el 
personal actualment adscrit a la Biblioteca Pública de Girona. 
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Interior reorganitza parcialment l’estructura de la seva 
secretaria general per a una millor optimització dels 
recursos  
 

 La reestructuració comporta una reducció d’un lloc de cap de 
servei i una redistribució d’algunes funcions entre diverses unitats 
dels comandaments intermedis 

 
El Govern ha aprovat avui un decret de modificació del Decret 320/2011, de 
19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, amb l’objectiu de 
contribuir a una millor optimització dels recursos disponibles de la seva 
secretaria general. 
 
Es tracta d’una reestructuració de llocs de treball de comandaments 
intermedis que comporta una reducció d’un lloc de cap de servei i una 
redistribució d’algunes funcions entre diverses unitats d’aquests 
comandaments intermedis. Amb aquesta redistribució, el Departament 
d’Interior es dota d’una estructura més adequada a un desenvolupament més 
eficient de les competències i les funcions assignades. 
 
Les unitats afectades per aquesta reestructuració són la Subdirecció General 
de Recursos Humans i Relacions Laborals, la Subdirecció General de 
Prevenció de Riscos i Salut Laboral, l’Àrea de Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions, l’Assessoria Jurídica i el Gabinet Tècnic. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern concedeix una subvenció de 400.000 euros a la Fira de Teatre 
al Carrer de Tàrrega 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció exclosa de concurrència 
pública, per un import de 400.000 euros, per a l’organització de la 34a edició 
de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. La subvenció es concedeixi 
mitjançant l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). 
 
La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega és el mercat internacional de les arts 
escèniques que cada any organitza Tàrrega el segon cap de setmana de 
setembre. Fundada el 1981, és un gran aparador de l’actualitat escènica, amb 
interès especial en les arts de carrer, els espectacles visuals i els no 
convencionals. 
 
L’edició de l’any passat de la fira va comptar amb 78 els espectacles a càrrec 
de 77 companyies procedents de Catalunya (57%), la resta de l’Estat 
espanyol (22%) i de països d’arreu del món (21%). Del total d’espectacles de 
la programació oficial, un 52% van ser estrenes absolutes. 
 
El Govern sol·licita el dictamen previ del Consell de Garanties 
Estatutàries per recórrer contra la llei d’acció exterior de l’Estat davant 
del TC 
 
El Govern ha aprovat avui demanar al Consell de Garanties Estatutàries el 
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei de l’acció i del servei exterior de l’Estat. La Generalitat de 
Catalunya considera que determinats preceptes d’aquesta Llei, publicada al 
BOE el 25 de març d’enguany, podrien ser inconstitucionals en excedir de les 
competències de què disposa l’Estat en matèria de relacions internacionals.  
 
En aquesta línia, es considera que la nova legislació limita indegudament 
l’autonomia de la Generalitat de Catalunya i la seva capacitat d’impulsar la 
projecció exterior del país. Els articles 193, 194, 195 i 197 de l’Estatut 
d’autonomia emparen aquesta capacitat i faculten el Govern per a establir 
oficines a l’exterior, subscriure acords de col·laboració i promoure programes 
de cooperació al desenvolupament. 
 


