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El Govern crea el Consell Social de la Cultura, el nou 
òrgan consultiu, d’assessorament i de participació de 
les organitzacions socials en matèria cultural 

 
• L’organisme comptarà amb representants del món econòmic, 

social i associatiu i treballarà per millorar l’assessorament i la 
transparència de l’Administració i aconseguir polítiques més 
eficaces, consensuades i obertes a la societat 

 
• L’integraran 1 president, 1 secretari i 50 vocals que no percebran 

cap remuneració ni indemnitzacions per assistir als plens i les 
sessions de treball 
 

El Govern ha aprovat el decret a través del qual es crea el Consell Social de la 
Cultura de Catalunya, el nou òrgan consultiu, de participació de la societat civil 
i d’assessorament del Govern en matèria cultural, que estarà format per 52 
membres del món econòmic, social i associatiu. Seguint la tònica d’altres 
consells socials ja existents, com el Consell Escolar de Catalunya o el Consell 
Social de la Llengua, l’organisme treballarà perquè els diferents sectors 
socials i econòmics participin més intensament en l’anàlisi i el desplegament 
de la vida cultural i farà el seguiment del sector i de les polítiques públiques 
que el Govern impulsi en aquesta matèria.  
 
L’objectiu del Consell és donar més centralitat a la cultura i posar en valor el 
seu paper en la configuració d’una societat més pròspera, més capacitada i 
amb més possibilitats individuals i col·lectives de progressar. En aquest sentit, 
treballarà per aconseguir polítiques més eficaces, consensuades i obertes a la 
societat en matèria de cultura, a més de millorar l’assessorament i la 
transparència de l’Administració.  
 
L’òrgan tindrà els 9 eixos de treball següents:   
 

� Posar en valor el paper de la cultura en la configuració d’una societat 
més pròspera, més capacitada i amb més possibilitats individuals i 
col·lectives. 

 
� Afavorir l’accés a l’oferta dels béns i serveis culturals. 
 
� Vetllar pel retorn social i comunitari de la producció cultural. 
 
� Afavorir les relacions transversals de la cultura respecte d’altres àmbits 

o polítiques públiques. 
 
� Posar en valor la dimensió econòmica, educativa i social de la cultura. 
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� Contribuir a la millora del posicionament del sector cultural respecte 
d’altres sectors productius. 

 
� Incentivar la relació entre la formació i el sector cultural. 
 
� Promoure la transferència de talent a d’altres sectors productius, 

especialment pel que fa a la innovació i la recerca. 
 
� Vetllar per fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 

dones i homes en tot allò relatiu a la creació i producció artística i a la 
seva difusió. 

 
Per treballar aquests eixos, el decret atorga al Consell Social de la Cultura 
funcions com ara la de vetllar per assolir la màxima socialització del fet cultural 
i assessorar o emetre informes sobre les qüestions que li siguin plantejades 
pel Departament de Cultura sobre les polítiques adreçades al desplegament, 
la consolidació i la millora de l’acumulació cultural de la societat. 
 
A més, el Consell haurà de fer el seguiment del pla d’actuació anual del 
Departament de Cultura i de la seva incidència en la societat, així com el 
seguiment de la participació catalana en els programes establerts per la Unió 
Europea per al desenvolupament cultural. També farà tasques d’anàlisi sobre 
els plans estratègics, la formació de clústers, l’estat de la formació i els 
recursos educatius que afecten els diversos àmbits del sector cultural. 

 
Altres funcions del Consell seran proposar al departament competent establir 
regulacions o plans d’actuació; intervenir en processos de negociació i 
arbitratge en el sector a petició del Departament de Cultura; promoure el debat 
i l’anàlisi sobre la societat i la cultura, i fomentar la promoció i participació de 
les dones, així com el reconeixement del seu paper en l’àmbit cultural català. 
 
 
52 membres del món econòmic, empresarial i associatiu 
 
El Consell Social de la Cultura de Catalunya estarà format per 52 membres: 
un president, un secretari i 50 vocals. Funcionarà a través de plens i 
comissions de treball. El Ple del Consell podrà crear comissions de treball 
entre els seus membres per elaborar dictàmens i altres documents que hauran 
de ser sotmesos a la seva consideració. El Ple del Consell Social de la Cultura 
de Catalunya es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a 
l’any. El Consell s’integrarà al Departament de Cultura i estarà presidit pel 
conseller competent en la matèria.  
 
La creació del nou organisme no comporta cap increment de despesa, ja que 
l’exercici de les funcions ordinàries dels seus membres no implica la percepció 
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de cap remuneració ni la percepció d’indemnitzacions per assistir a les 
sessions. 
 
Pel que fa als seus integrants, i en relació amb el món empresarial, sindical i 
econòmic, el Consell comptarà amb 3 representants de les associacions 
empresarials, a proposta de les organitzacions més representatives de 
Catalunya; 2 de les organitzacions sindicals, a proposta dels sindicats més 
representatius; 4 de les cambres de comerç; 2 de les organitzacions de 
consum més representatives de Catalunya; 4 de la Confederació de Comerç 
de Catalunya; 2 dels col·legis professionals, i 5 dels mitjans de comunicació 
públics i privats. 
 
De l’àmbit associatiu en formaran part 2 representants del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya; 2 del Consell de la Gent Gran de Catalunya; 2 del 
Consell Nacional de les Dones de Catalunya; 2 del Consell Escolar de 
Catalunya; 2 del Consell Interuniversitari de Catalunya; 1 del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts; 5 de les organitzacions professionals, associacions i 
clubs del sector cultural de Catalunya, i 2 de les organitzacions associatives 
d’ens locals més representatives de Catalunya. 
 
Finalment, el Consell comptarà amb 5 representants d’altres departaments de 
l’Administració de la Generalitat, a proposta dels departaments competents en 
matèria d’economia, ensenyament, recerca, empresa i turisme, i 5 persones 
de reconeguda competència, prestigi i relleu en l’anàlisi de la realitat i les 
polítiques culturals. 
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El Govern aprova el decret que regula els serveis 
d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya per promoure’n l’autonomia i 
la igualtat d’oportunitats 
 

• El text desplega reglamentàriament la Llei d’acollida i regula el 
servei de primera acollida, els programes d’atenció especialitzada, 
els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en col·laboració 
amb els ajuntaments i determinades funcions professionals 
especialitzades en acollida i integració de persones immigrades i 
retornades 

 
• Per obtenir el certificat d’acollida, un document de validesa 

jurídica en els processos d’estrangeria, caldrà acreditar 
coneixements lingüístics, del funcionament de la societat catalana 
i del seu marc laboral  

 
• El text s’ha consensuat amb el món local, que ha participat 

activament en la seva elaboració, i ha estat objecte de dictamen 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula els serveis d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya amb l’objectiu de 
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats d’aquests col·lectius a través 
del coneixement de les llengües oficials, el funcionament de la societat 
d’acollida i el seu marc jurídic i laboral. El text desplega reglamentàriament la 
Llei d’acollida i dóna compliment a les competències que fixa l’article 138.1 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
En concret, el decret regula el servei de primera acollida, els programes 
d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en 
col·laboració amb els ajuntaments i determinades funcions professionals 
especialitzades en serveis d’acollida i d’integració de persones immigrades i 
retornades.  
 
El servei de primera acollida inclou el conjunt d’accions i recursos que 
responen a les necessitats inicials de formació i d’informació dels usuaris. La 
Generalitat i els municipis han de garantir la prestació del servei, ja sigui de 
forma directa o externalitzat a través de convenis o fórmules anàlogues amb 
agents socials, professionals i entitats privades. Poden acollir-se a aquest 
servei les persones estrangeres immigrades, les que sol·licitin asil o protecció 
subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades per sobre de l’edat 
escolar obligatòria i degudament empadronades. Els ajuntaments que ho 
estimin oportú poden ampliar aquest servei a qualsevol altra persona que 
s’empadroni al municipi.   
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El reglament també preveu la possibilitat que les persones estrangeres i les 
apàtrides puguin accedir al servei de primera acollida a l’exterior, sempre que 
obtinguin una autorització de residència o d’estada a Catalunya superior als 
90 dies. Aquesta opció serà en funció de la disponibilitat del servei, que podrà 
ser ofert en dependències de la Generalitat a l’estranger, en funció de les 
partides pressupostàries i de les necessitats de mà d’obra a Catalunya.  
 
 
Certificat d’acollida 
 
Pel que fa al servei de primera acollida, el decret aprovat especifica els 
continguts formatius i la metodologia que cal aplicar amb l’acompanyament i 
les sessions de benvinguda als usuaris. La formació inclou tres mòduls que 
cal acreditar per obtenir el certificat d’acollida, un document d’eficàcia jurídica 
en l’àmbit competencial de la Generalitat, i també en els procediments 
d’estrangeria, d’adquisició de la nacionalitat i altres procediments, previstos a 
l’ordenament jurídic vigent.  
 
La formació es considerarà realitzada quan s’acrediti l’assistència al 75 per 
cent de les hores de cadascun dels tres mòduls o el seu aprofitament. Els 
mòduls a acreditar són els següents:  
 

- Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i 
castellana, amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les 
dues llengües oficials (el Consell General d’Aran establirà el nivell de 
competència d’aranès que calgui acreditar).  

 
- Mòdul B: coneixements laborals, mitjançant les accions del Servei 

d’Ocupació de Catalunya o per impartició directa del servei de primera 
acollida. Durada mínima de 15 hores. 

 
- Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. 

Durada mínima de 15 hores. 
 
De forma prèvia a l’accés al mòdul A, el servei de primera acollida proposarà 
programes d’alfabetització als usuaris que ho requereixin, per exemple a 
través dels centres de formació d’adults o del programa “Lletres per a tothom”, 
que promou el Departament de Benestar Social i Família.  
 
 
Situacions personals especials 
 
El decret preveu que els prestadors del servei puguin acreditar la realització 
de la formació, fins i tot eximir-la, per a les persones que hagin assistit a un 
mínim de sessions i que pateixin dificultats especials, a causa de situacions 
personals, analfabetisme, discapacitat i similars. Aquestes situacions han 
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d’implicar limitacions objectives i estar avalades per l’informe oficial 
corresponent dels serveis socials o mèdics que acrediti la impossibilitat de dur 
a terme les accions formatives.  
 
En paral·lel, el reglament estableix que es poden reconèixer les competències 
dels usuaris del servei adquirides prèviament i per altres vies formatives, tant 
dins com fora de Catalunya. És a dir, la informació obtinguda i la formació 
acreditada en altres processos formatius poden servir per al reconeixement, 
total o parcial, de la formació necessària per a l’obtenció del certificat 
d’acollida.  
 
 
Acollida especialitzada 
 
D’acord amb el que estipula la Llei d’acollida, el decret regula els programes 
d’acollida especialitzada que es poden aprovar als àmbits propis del treball 
temporal, com les campanyes agràries, i als àmbits del retorn i l’emigració. Els 
programes han de fer referència, com a mínim, a la formació dels 
professionals perquè els destinataris rebin una atenció idònia, i a les accions 
formatives i informatives necessàries en l’àmbit sectorial corresponent.  
 
Finalment, el reglament assenyala el sistema de funcionament i la validesa 
dels informes d’estrangeria que emet la Direcció General per a la Immigració, 
així com la seva correlació amb els certificats d’acollida. També fixa que el 
Govern ha d’impulsar processos de definició de funcions professionals 
vinculades als serveis d’acollida, així com convocatòries per dur a terme 
processos específics d’habilitació i acreditació de competències professionals i 
formatives de les persones que ja desenvolupen funcions d’acollida, mediació, 
interpretació i tècniques de polítiques migratòries. En aquest sentit, avança 
que els professionals del servei de primera acollida han d’acreditar 
coneixements de nivell C1 de llengua catalana i de llengua castellana i que 
han de tenir coneixements d’alguna de les llengües pròpies dels usuaris.  
 
El món local ha participat activament en l’elaboració dels continguts del decret, 
que ha estat sotmès a diferents òrgans amb representació del món local, com 
ara la Taula de Ciutadania i Immigració i la Comissió de Govern Local. També 
ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya.  
 
Per garantir-ne un desplegament territorial complet, el Govern, a través de la 
Direcció General per a la Immigració, impulsarà instruments de coordinació i 
col·laboració amb els ens locals responsables, així com convenis i 
convocatòries públiques per finançar la prestació dels serveis d’acollida per a 
d’altres organitzacions i professionals. 
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El Govern dóna llum verda al Projecte de llei de 
representativitat de les organitzacions professionals 
agràries, que crea un nou model català i en simplifica 
l’estructura actual 
 

• En compliment d’una resolució del Parlament de Catalunya, la 
nova llei permetrà extingir les cambres agràries provincials de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que han quedat obsoletes, i 
destinar el seu patrimoni a tasques d’interès general agrari 

 
• El nou model simplifica el procediment electoral, ja que estableix 

un sistema de representativitat per candidatures i no per cambra 
agrària, amb una única circumscripció electoral i una sola junta 
electoral 

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries, amb l’objectiu de crear un model català 
nou que substitueixi l’antic, basat en les cambres agràries, i simplificar així 
l’estructura existent, que ha quedat obsoleta. L’aprovació de la nova norma, 
que respon a un mandat del Parlament de Catalunya, permetrà extingir les 
quatre cambres provincials i destinar el seu patrimoni i els seus mitjans 
personals a altres tasques d’interès general agrari, amb el consegüent estalvi 
pressupostari. 
 
En el marc del procés de simplificació administrativa, la Llei de cambres 
agràries, de 1993, va significar la supressió de les 887 cambres agràries 
locals que existien a Catalunya, i va deixar vigents les quatre cambres 
provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Unes institucions que 
han esdevingut obsoletes, mancades de funcions administratives i de 
consulta. De fet, la seva existència només es justifica per poder mesurar la 
representativitat de les organitzacions professionals agràries a través de les 
eleccions a cambres agràries, una situació que justifica l’extinció d’aquests 
ens i la creació d’un nou model català que determini la representativitat de les 
organitzacions professionals agràries. 
 
Segons estableix la primera disposició addicional de la nova llei, el patrimoni 
de les cambres agràries que resultin extingides s’haurà de traspassar a la 
Fundació de la Pagesia de Catalunya per destinar-lo a finalitats i serveis 
d’interès general agrari. La norma també fixa que la Generalitat de Catalunya 
ha de garantir que s’apliquin a finalitats i serveis d’interès agrari totes les 
atribucions patrimonials i les adscripcions de mitjans de les cambres 
extingides amb la llei de 1993 i les provincials que s’extingeixin amb el text 
aprovat avui. A més, el procés per determinar les atribucions del patrimoni i 
els mitjans ha de garantir la participació de les organitzacions professionals 
agràries més representatives a Catalunya. 
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El nou model simplifica el procediment electoral, ja que s’estableix un sistema 
de representativitat per candidatures i no per cambra agrària. Hi ha una única 
circumscripció electoral, amb una sola junta electoral. Així mateix, es preveu 
reduir el nombre de meses electorals, ja que s’estableix un mínim de 20 
electors al municipi com a requisit per a la seva constitución. 
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El Govern impulsa la Llei de la Catalunya exterior, que 
articularà la relació institucional, administrativa i 
política entre el Govern i els catalans a l’estranger 
 

• L’Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei, 
que esdevindrà el marc legal que ha de permetre enfocar de 
manera integral el fet emigratori català  

 
• El text també respon a la voluntat de sistematitzar les actuacions 

institucionals que ja impulsa l’Executiu de suport a la ciutadania i 
a la societat civil catalana a l’exterior 

 
• Actualment, la Generalitat té reconegudes més de 130 comunitats 

catalanes de l’exterior, a qui la Secretaria d'Afers Exteriors dóna 
suport per potenciar la promoció i la difusió de Catalunya arreu del 
món  

 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de la 
Catalunya exterior, que permetrà concretar i articular des del punt de vista 
polític, institucional i administratiu la relació entre el Govern de la Generalitat, 
els catalans residents a l’exterior, i les entitats en què s’organitzen, per tal que 
esdevingui el marc legal que permeti enfocar de manera integral el fet 
emigratori català. La futura llei també respon a la voluntat de sistematitzar les 
actuacions institucionals de suport a la ciutadania i a la societat civil catalana 
que ja s’impulsen des de l’Executiu. 
 
La futura Llei de la Catalunya exterior permetrà actualitzar la normativa que 
regeix les relacions del Govern amb les comunitats catalanes a l’exterior i 
bastirà, per primer cop, les relacions a nivell individual amb els catalans 
expatriats, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
La norma se situarà en coherència amb el Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic.  
 
Actualment la Generalitat de Catalunya té reconegudes més de 130 
comunitats catalanes de l’exterior, a qui la Secretaria d'Afers Exteriors dóna 
suport per potenciar la promoció i la difusió de Catalunya arreu del món i com 
a punts de trobada dels catalans i catalanes de l'exterior. Es tracta d’entitats 
privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, 
associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarial...) que 
el Govern ha reconegut, prèvia sol·licitud de l'entitat, d’acord amb el que 
estableix la Llei de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior.  
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El Govern sol·licita un dictamen al CGE per la possible 
vulneració de competències de la llei espanyola de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i 
l’eficiència  
 

• L’Executiu entén que la norma estatal podria envair les 
competències de Catalunya en matèria de comerç, energia i 
treball, relacions laborals, autonomia financera i Registre Civil 
 

El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
dictamen previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat en relació 
amb diversos articles de la llei espanyola d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que podrien envair les 
competències de la Generalitat en matèria de comerç, energia i treball, 
relacions laborals, autonomia financera i Registre Civil. 
 
En l’àmbit de les competències que gestiona el Departament d’Empresa i 
Ocupació, el Govern considera que diversos articles de la norma espanyola 
podrien vulnerar les competències de la Generalitat en la regulació de les 
zones de gran afluència turística (ZGAT); l’establiment d’una política 
específica de desenvolupament de la xarxa de transport de gas; l’eficiència 
energètica i el foment de l’ocupabilitat i l’ocupació. Es tracta, en concret, dels 
articles 4, 5, 6, 7.2, 59.3, 63.3, 64.3, 71, 72, 73, 92.3 i .4, 98.5, 101, 102, 
114.Sis, Set, Dotze, Disset i Divuit, 116.Dos, 117.Dos i les Disposicions finals 
primera i segona 1.3, .4, .6 i 7 de la llei espanyola. En relació amb les zones 
de gran afluència turística cal recordar que el Govern ja va interposar l’any 
2012 un recurs d’inconstitucionalitat, pendent de sentència. 
 
Pel que fa a les competències gestionades pel Departament d’Economia i 
Coneixement, l’Executiu entén que l’article 124 de la norma espanyola podria 
afectar l’autonomia financera de la Generalitat i vulnerar la seva competència 
per a la creació de tributs, específicament en allò relacionat amb l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.  
 
Finalment, en l’àmbit de la justícia, la disposició addicional vint-i-quatrena de 
la llei espanyola podria afectar les competències executives de la Generalitat 
en matèria de Registre Civil, d’acord amb l’article 147.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.   
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Altres acords del Govern 
 
Subvenció d’1,3 milions d’euros al Consell Comarcal de la Garrotxa per 
ampliar el dipòsit controlat de Beuda 
 
El Consell Executiu ha aprovat atorgar una subvenció directa d’1,3 milions 
d’euros al Consell Comarcal de la Garrotxa per ampliar el dipòsit controlat de 
residus municipals de la comarca, situat al terme municipal de Beuda.  
 
L’actuació, que es destinarà a adequar la segona fase del vas del dipòsit, està 
inclosa en la proposta del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT). Aquesta obra, que 
finançarà al 100% l’Agència de Residus de Catalunya, es considera prioritària 
perquè s’acosta el final de la vida útil de la primera zona de vas, de més de 
260.000 m3 de capacitat. 
 
Declarats bé cultural d’interès nacional el convent de Miralles de 
Castellví de Rosanes i l'església de Sant Jaume de Tivissa 

El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional (BCIN), en la 
categoria de monument històric, el convent de Miralles, a Castellví de 
Rosanes (Baix Llobregat), i l’església de Sant Jaume, a Tivissa (Ribera 
d’Ebre), i delimitar-ne els entorns de protecció.  

Convent de Miralles 
Situat entre dos torrents, al marge dret del riu Anoia i al peu de l’antic camí de 
Martorell a Sant Sadurní d’Anoia, és actualment de propietat privada i acull 
una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. Se’n té 
constància documental des de 1198, tot i que és possible que tingui origen 
romà per la seva ubicació propera a la Via Augusta.  
 
El monument té un valor històric notable, ja que es conserva totalment i 
presenta poques modificacions des del segle XV. A més, les pintures murals 
de l’antiga capella gòtica, part de les quals van ser restaurades pel 
Departament de Cultura, el converteixen en un monument excepcional. Es 
tracta d’un conjunt pictòric pràcticament inèdit, realitzat a principis del segle 
XV, una etapa sense gaire exemples conservats i que presenta una qualitat 
notable per l’homogeneïtat del conjunt i amb elements clarament italianitzants. 
 
Església parroquial de Sant Jaume 
Està situada a l’extrem nord de la població de Tivissa, a la plaça de la 
Baranova, que conforma un mirador paisatgístic sobre el territori. Es tracta 
d’una església construïda al voltant i a sobre d’un temple gòtic anterior, del 
qual en queden importants vestigis: els murs laterals modificats, les voltes de 
la nau i del presbiteri i el tancament de l’absis.  
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A més dels valors constructius, estètics i històrics, l’Església parroquial de 
Sant Jaume presenta la singular conjunció de les parts edificades del que 
havia de ser la nova església del segle XIX, amb la nau del temple gòtic, un 
exemple del desenvolupament del procés constructiu de substitució de 
l’església vella per la nova. La seva singularitat és notable en el context del 
patrimoni arquitectònic català, ja que permet conèixer i veure un procés 
constructiu que es va desenvolupar en moltes altres esglésies del país.  

 

 


