Acords de Govern
25 de novembre de 2014

El Govern aprova el Projecte de llei d’ordenació dels
cossos d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària
de Catalunya que avança en el desplegament de
l’Administració tributària catalana
• El text planifica el creixement ordenat dels recursos humans
necessaris per assumir la plena aplicació de tots els tributs
suportats a Catalunya
• La llei, que no té cap impacte pressupostari, neix amb la voluntat
que l’increment futur de les dotacions de personal no provoqui
despeses estructurals innecessàries
El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que planifica
el creixement ordenat dels recursos humans necessaris per assumir la plena
aplicació de tots els tributs suportats a Catalunya. La llei, que avança en el
desplegament de l’Agència tributària catalana, permetrà una nova organització
basada, entre d’altres, en un creixement important del Cos Tècnic de Gestors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
El text dóna compliment al mandat que estableix la Llei d’acompanyament
dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2014, que instava el Govern
a presentar un projecte de llei sobre l’ordenació dels cossos i escales
d’adscripció exclusiva a l’ATC, amb l’objectiu de dotar l’Agència dels recursos
humans necessaris per poder assumir les plenes competències de gestió,
inspecció i recaptació de tots els tributs suportats a Catalunya. El text fixa les
previsions normatives necessàries per dissenyar i planificar un creixement
ordenat dels efectius de l’ATC, que permeti assumir, en un futur més o menys
proper, la plena aplicació de tots els tributs de Catalunya.
La llei no té cap impacte pressupostari directe, ja que no crea cap estructura
nova, no amplia dotacions, ni modifica retribucions. L’augment de les
dotacions de personal dependrà bàsicament de l’increment de competències
que assumeixi l’ATC. La norma pretén que el creixement potencial de
personal de l’Agència es produeixi de forma eficient i ordenada i eviti, per tant,
un creixement de despeses estructurals innecessàries.
Les modificacions més rellevants que preveu el Projecte de llei són les
següents:
-

Es crea el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de Catalunya,
del subgrup A1, i se suprimeix l’escala d’inspecció del Cos Superior
d'
Inspecció i Tècnica Tributària, del grup de classificació A, subgrup A1.
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Els funcionaris d’aquesta escala suprimida s’integren directament al
Cos de nova creació.
-

Es consolida el Cos Tècnic de Gestors Tributaris, subgrup A2, que va
crear la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic. La consolidació d’aquest
Cos tindrà un impacte pressupostari indirecte positiu, en termes de
menor despesa pressupostària, ja que aquests funcionaris cobriran les
futures necessitats de dotacions de personal de l’ATC. Si no s’hagués
creat el Cos, s’haurien d’haver proveït amb funcionaris de l’escala
tècnica del Cos Superior, del subgrup A1, amb un cost salarial més
elevat.

-

Se suprimeix el Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de
Catalunya i les seves escales de valoració urbana i rústica. Els
funcionaris d’aquest Cos s’integren en el seus cossos especials
d’origen i continuen desenvolupant les mateixes funcions i percebent
les mateixes retribucions.

-

Es preveu la integració voluntària, mitjançant convocatòria pública, de
funcionaris d’altres administracions públiques que pertanyin a cossos
amb funcions equivalents al Cos Superior d’Inspectors Tributaris o al
Cos Tècnic de Gestors Tributaris. Es tracta d’una mesura excepcional i
no obligatòria, que permet que l’ATC estigui en condicions de donar
una resposta ràpida, proporcional, de garanties i de qualitat davant
d’eventuals necessitats d’increment massiu de personal en l’àmbit
tributari, derivades d’importants increments competencials en un curt
període de temps.

-

Es declara a extingir l’escala tècnica del Cos Superior d'
Inspecció i
Tècnica Tributària i es preveu la convocatòria de dos processos
selectius exclusius per facilitar que puguin accedir al Cos Superior
d’Inspectors Tributaris els funcionaris d’aquesta escala i els del Cos
Superior d’Administració de la Generalitat que durant almenys dos anys
hagin desenvolupat funcions tributàries pròpies de l’escala.

-

Es preveu accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris a través de dos
processos exclusius de promoció interna en què podran participar els
funcionaris del Cos de Gestió de l’Administració de la Generalitat i els
funcionaris del Cos Administratiu de l’Administració de la Generalitat,
que durant almenys dos anys hagin desenvolupat funcions tributàries o
donat suport al seu desenvolupament, respectivament.

-

Es preveu l’exercici de funcions de cossos tributaris per part de
membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres
administracions públiques. Aquesta previsió ja estava incorporada a la
Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
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El Govern impulsa la Llei d’ordenació del litoral que el
situa com a únic administrador i dota els ajuntaments
de més competències
• Articularà un model de gestió integrada de l’espai costaner, que
actualment depèn de tres administracions: el Govern espanyol, el
Govern de la Generalitat i els ajuntaments
• La nova llei pretén resoldre la manca d’un règim econòmic i
financer propi del domini públic marítim i terrestre a Catalunya,
que dificulta l’obtenció de recursos econòmics per a la gestió de
l’espai. S’establirà un cànon per explotació de l’activitat a favor de
la Generalitat i un a favor dels municipis, que s’hauran de destinar
a millores en el litoral
• La nova normativa permetrà desplegar les competències que
l’Estatut atorga en exclusiva a la Generalitat en matèria
d’ordenació i gestió de la franja costanera
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei d’ordenació
del litoral català, que articularà un model de gestió integrada de l’espai
costaner, tal com recullen les recomanacions de la Unió Europea. La nova
legislació reservarà el paper d’administració de referència al Govern de la
Generalitat, amb competències per aprovar els instruments de planificació i
per atorgar títols de concessió, i dotarà de més competències als ajuntaments,
que seran els encarregats de les autoritzacions, simplificant el procediment
administratiu. La llei desenvoluparà la competència exclusiva de la Generalitat
en aquesta matèria, tal com estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Fins ara, l’ordenació de la franja costanera catalana s’ha articulat de manera
molt segmentada, a partir d’una distribució competencial complexa on
concorren les tres administracions territorials (Govern espanyol, Govern de la
Generalitat i ajuntaments). El domini públic marítim terrestre (DPMT) és
titularitat de l’Estat, tot i que la Generalitat té la competència d’ordenació i
d’atorgament d’autoritzacions i concessions. Els ajuntaments costaners, de la
seva banda, presenten un pla d’usos per a cada temporada de bany, que
aprova la Generalitat, i ingressen part del cànon que es recapta per les
activitats que s’hi fan. L’altra part del cànon actual va a parar a l’Estat.
La nova legislació també potenciarà la implicació dels agents econòmics i
territorials en la gestió de la costa i establirà un nou règim econòmic i financer
que permeti reinvertir en la millora de l’espai els recursos obtinguts per
l’explotació del litoral. La nova llei també vol donar resposta a la inexistència
de figures pròpies per ordenar el domini públic terrestre, tant en l’ordenament
jurídic català com en l’espanyol, creant les eines per abordar un àmbit
especialment sensible i sotmès a nombroses pressions.
4
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

Nous instruments d’ordenació i gestió del litoral català
Per aconseguir aquests objectius, la Llei regularà la creació de dues noves
eines d’ordenació i gestió de la costa:
1. Pla d’ordenació del litoral català. Serà l’instrument bàsic per a la gestió
integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral i abastarà els béns de domini
públic marítim terrestre, incloent-hi el mar territorial i les aigües interiors.
Tindrà en compte una zona d’influència d’aquest domini configurada per
una franja d’almenys 500 metres d’amplada terra endins, que es podrà
ampliar en coherència amb el planejament urbanístic i territorial.
2. Plans d’ús del litoral i les platges. Els impulsaran els ajuntaments amb
l’objectiu d’ordenar les ocupacions d’instal·lacions desmuntables al DPMT i
a les seves zones de servitud. Tindran una vigència de 4 anys i, per tant,
inclouran la previsió d’activitats i instal·lacions per a aquest període i no
només per a la temporada anual de bany. Les instal·lacions que no estiguin
previstes en els plans requeriran l’autorització de la Generalitat. També
s’introdueix per primera vegada el règim de comunicació prèvia en la
tramitació d’autoritzacions en servitud de protecció, trànsit o accés.
La norma també pretén resoldre la manca d’un règim econòmic i financer
propi, que actualment dificulta l’obtenció de recursos per dedicar-los a la
conservació del litoral. L’assumpció de més competències per part del Govern
no ha anat acompanyada de la dotació de més recursos que, majoritàriament,
recapta l’Estat a través del cànon d’ocupació, una part del qual ingressen els
ajuntaments. Tot i que el decret de transferència de competències de 2008 ja
admetia la possibilitat que el Govern creés altres cànons per explotació
d’activitat, mai s’havia fet efectiva. Ara, amb la nova llei, es reordenarà l’actual
règim financer. En primer lloc, els ajuntaments hauran de destinar a accions
de manteniment i millora del litoral els ingressos que recaptin de les activitats
incloses en el seu Pla d’ús. En segon lloc, es crearà un cànon d’explotació a
favor de la Generalitat, que també es destinarà a actuacions de millora de la
costa. Es cobrarà a tota ocupació del domini públic marítim terrestre que no
estigui inclosa als plans d’ús dels ajuntaments, de manera que, en cap cas, se
superposaran els tres gravàmens.
Participació de tots els actors en la gestió de la costa
La nova llei vol impulsar la gestió concertada, involucrant-hi les
administracions més properes i el teixit econòmic i territorial. Preveu crear els
consells rectors dels espais litorals, òrgans col·legiats amb participació pública
i privada, sense personalitat jurídica pròpia. Es crearà el Consell rector del Pla
d’ordenació del litoral català, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat,
i consells rectors dels plans d’ús del litoral i les platges, municipals o
supramunicipals. Hi participaran les administracions competents i les
associacions representatives d’interessos econòmics i socials.
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El Govern promou la llei per tramitar les reclamacions
dels ciutadans a l’Administració en matèria de
transparència i accés a la informació
• El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de
l’Avantprojecte de llei que permetrà disposar d’un òrgan
independent provisional que tramiti les impugnacions dels
administrats a les resolucions que facin les administracions en
aquesta matèria, mentre no estigui aprovada la futura llei catalana
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
• La iniciativa legislativa, que no comportarà cap càrrega
administrativa als ciutadans, permetrà fer efectiu el dret de
defensa dels administrats
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei que ha de
permetre disposar provisionalment d’un organisme independent que tramiti i
resolgui les impugnacions que els ciutadans facin de les resolucions de les
administracions públiques de Catalunya en matèria de transparència i accés a
la informació. El Consell Executiu ha impulsat l’Avantprojecte de llei relativa al
règim d’impugnació d’actes en matèria d’accés a la informació per poder
aplicar, abans del 10 de desembre d’enguany, el règim d’impugnació que fixa
la llei espanyola de transparència i accés a la informació.
La iniciativa legislativa és necessària per poder disposar provisionalment d’un
organisme fins que no estigui constituït l’òrgan independent competent per
resoldre aquestes reclamacions que preveu la futura llei catalana de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, actualment en tràmit
parlamentari. És, per tant, una garantia per fer efectiu el dret de defensa dels
administrats, ja que, si el Govern no adoptés aquesta iniciativa no es podrien
tramitar les reclamacions i, en conseqüència, no es podria oferir un servei
adient en aquesta matèria. La llei que l’Executiu ha acordat impulsar avui
també permetrà impugnar a través de recurs administratiu les resolucions
expresses o presumptes de les administracions públiques de Catalunya en
matèria d’accés a la informació.
La iniciativa legislativa no comportarà cap càrrega administrativa per als
administrats, de manera que la seva entrada en vigor no generarà costos
addicionals. A més, les reclamacions seran assumides amb els mitjans
personals i materials de què disposen els òrgans i les administracions
afectades.
El règim provisional d’impugnació que fixarà la norma quedarà derogat un cop
entri en vigor la futura llei catalana de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i sigui operatiu l’òrgan independent previst per tramitar i
resoldre les reclamacions.
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El Govern regula la composició i el funcionament del
Consell de la Discapacitat de Catalunya
• Es tracta de l’òrgan consultiu que assessora al Govern en matèria
de planificació, programació i ordenació de les polítiques
relaciones amb les persones amb discapacitat
• El presidirà el president de la Generalitat, tindrà dues
vicepresidències i 25 vocalies, en representació de l’Administració
de la Generalitat, la local i les entitats del sector
El Govern ha aprovat el decret que regula la composició, les atribucions i el
funcionament del Consell de la Discapacitat de Catalunya, l’òrgan consultiu de
la Generalitat en matèria de discapacitat. Al Consell hi seran representades la
Generalitat, les entitats municipalistes i les federacions d’associacions
catalanes més representatives en l’àmbit de l’atenció a les persones amb
discapacitat.
Adscrit al Departament de Benestar Social i Família, el Consell assessorà el
Govern en matèria de planificació, programació i ordenació de les polítiques
relaciones amb les persones discapacitades. També vetllarà per la
transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de
l’atenció a aquestes persones facilitant la interlocució directa entre els
diferents departaments i el sector de les persones amb discapacitat.
En aquest sentit, el Consell de la Discapacitat de Catalunya deliberarà sobre
l’orientació de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, en
les matèries següents:
-

Eradicar la discriminació en tots els àmbits;

-

Promoure la igualtat d’oportunitats, de tracte i respecte, per avançar
cap a una societat més inclusiva i solidària;

-

Promoure l’autonomia personal, social i laboral;

-

Impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida
quotidiana;

-

Fomentar l’apoderament de la persona i la seva família;

-

Garantir l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals;

-

Impulsar mesures d’acció positiva suplementàries a favor de les dones
amb discapacitat;
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-

Qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d’actuació, li
sigui atribuïda per disposició legal o reglamentària.

El Consell de la Discapacitat de Catalunya es reunirà com a mínim un cop
l’any en sessió ordinària. El presidirà el president de la Generalitat i tindrà
dues vicepresidències, una de les quals l’ocuparà la titular del Departament de
Benestar Social i Família. L’estructura la completaran 25 vocalies, en
representació de la Generalitat, l’administració local i les entitats del sector.
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El Govern aprova el Programa per impulsar la posada
en marxa de l’oficina judicial i fiscal a Catalunya
• L’oficina judicial i fiscal suposa un procés de transformació de
l’Administració de justícia a Catalunya que s’ha d’implantar als 49
partits judicials del país
• Aquesta transformació es basa principalment en la compactació
de funcions en serveis comuns i la utilització de les tecnologies de
la informació i la comunicació com a instrument principal de
treball
•

Per fer front a la implantació del nou model, durant els 7 anys que
durarà el Programa es reforçarà el personal de la Direcció General
de Modernització de l’Administració de Justícia i del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

El Govern ha donat un nou impuls a l’oficina judicial amb l’aprovació del
Programa d’implementació i seguiment de l’oficina judicial i fiscal a Catalunya.
L’Executiu vol garantir d’aquesta manera la implantació del projecte als 49
partits judicials del país. Es tracta d’un procés de transformació de
l’Administració de justícia a Catalunya basat en la compactació de funcions en
serveis comuns i en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
com a instrument principal de treball, entre d’altres.
El Programa aprovat avui té com a objectiu impulsar i gestionar la implantació
del nou model organitzatiu de l’Administració de justícia: el canvi d’eines
informàtiques a les oficines judicials, l’adaptació de tots els agents implicats en
les noves formes de gestió, i la coordinació i el seguiment de totes les
actuacions encaminades a posar en funcionament els serveis comuns
processals amb els serveis, les gerències territorials i altres unitats orgàniques
del Departament de Justícia. Més endavant, correspondrà al Departament
desplegar el model d’oficina fiscal.
Per fer front a la implementació del nou model al territori, el Programa preveu
reforçar l’estructura del personal de la Direcció General de Modernització de
l’Administració de Justícia i del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada. Així, incorporarà la figura d’un coordinador, que serà un
funcionari de la Direcció General, i comptarà amb un consultor de les TIC,
designat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya (CTTI), que supervisarà el desenvolupament
informàtic i definirà la planificació i la supervisió dels projectes sobre les TIC.
El Programa també preveu l’actuació de tres equips d’implantació i altres
funcionaris dels cossos de l’Administració de Justícia, que impulsaran i
gestionaran el canvi organitzatiu en tots els partits judicials.
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La implementació de l’oficina judicial suposa un procés de transformació de
l’Administració de justícia a Catalunya basat en la compactació de funcions en
serveis comuns; la millora del suport a la funció jurisdiccional, l’establiment de
metodologies de treball i l’enfortiment de mecanismes de direcció, i l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de
treball.
Durant aquesta legislatura, el Govern ha implantat parcialment la nova oficina
del partit judicial de Girona. En el decurs d’aquest any s’ha implantat el nou
model organitzatiu als partits judicials d’Olot i la Seu d’Urgell, i està previst que
properament s’implanti a Cornellà de Llobregat. Els criteris de priorització de la
implantació de les oficines judicials als diferents partits judicials catalans les
fixen conjuntament el Govern, a través del Departament de Justícia, i la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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El Govern crea el Projecte Interdepartamental de
Competència Digital Docent, que definirà les
competències digitals que han de tenir els docents de
Catalunya
•

El Departament d’Ensenyament coordinarà un grup de treball
integrat per representants dels departaments d’Empresa i
Ocupació i d’Economia i Coneixement i de totes les universitats
catalanes que haurà de definir les competències digitals i establir
el procediment perquè els docents les puguin adquirir i acreditar

•

Amb aquest projecte, que va en la línia d’impulsar l’excel·lència
del sistema educatiu català, el professorat esdevé clau perquè els
alumnes dominin les tecnologies digitals, necessàries per afrontar
el seu futur professional

•

La iniciativa s’emmarca en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la
Llei d’educació i les recomanacions del Parlament Europeu i del
Consell Europeu, que subratllen la importància d’assolir
competències digitals

El Govern ha aprovat avui la creació del Projecte Interdepartamental de
Competència Digital Docent (PICDD), que té com a objectiu garantir la
competència digital del professorat no universitari de Catalunya. Per
aconseguir-ho, s’identificaran les competències digitals que han de tenir els
docents i s’establirà el procediment perquè les puguin adquirir i acreditar. El
Projecte s’emmarca en l’objectiu del Govern d’impulsar l’excel·lència del
sistema educatiu català, garantint la igualtat d’oportunitats.
El domini de les tecnologies digitals és un requisit important per al futur
professional dels alumnes. Els centres educatius han de planificar com utilitzar
tot el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per
aconseguir la competència digital de l’alumnat i l’adquisició de nous i millors
aprenentatges. En aquest sentit, el professorat esdevé el factor clau per donar
resposta a aquestes exigències educatives. Així, professors i mestres han de
tenir les competències digitals que garanteixin el coneixement instrumental de
les eines TIC i el domini metodològic de la seva utilització en l’educació, és a
dir, competències en tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).
És amb aquest objectiu que el Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte
Interdepartamental de Competència Digital Docent, que estarà coordinat pel
Departament d’Ensenyament. Es crearà un grup de treball integrat per 2
representants del Departament d’Ensenyament, 2 del Departament d’Empresa
i Ocupació, 2 del d’Economia i Coneixement i 1 de cadascuna de les
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universitats catalanes, per poder analitzar el seu paper en els graus
universitaris.
El grup de treball s’encarregarà de definir amb detall les competències digitals.
Els docents, per exemple, hauran d’estar capacitats per utilitzar dispositius
digitals a l’aula; dissenyar i programar activitats d’aprenentatge amb suport
tecnològic; gestionar l’aula i tutoritzar amb suport tecnològic, o avaluar la
competència digital dels alumnes. Un cop definides les competències digitals,
s’establirà el marc que permetrà la seva adquisició i acreditació. Pel que fa a
l’adquisició de les competències, es treballarà la possibilitat d’incorporar-les en
la formació inicial dels docents. Pel que fa a la seva acreditació, s’establiran
mecanismes perquè la plantilla actual pugui demostrar els seus coneixements
i, si és necessari, adquirir la formació corresponent. La durada del Projecte
està prevista fins al 31 de desembre de 2015.
Un projecte d’acord amb l’Estatut i les recomanacions d’Europa
El projecte s’emmarca en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en l’article
53.1 disposa que els poders públics han de facilitar el coneixement de la
societat de la informació i han d'
impulsar l'
accés a la comunicació i a les
tecnologies de la informació. La Llei d’educació de Catalunya fixa les
competències digitals dins dels principis rectors del sistema educatiu, i a
l’article 2 preveu que també s’han d’incloure als currículums de les diferents
etapes educatives. La mateixa llei estableix en l’article 104.2j que el
coneixement de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és
una de les funcions de mestres i professors, que han dominar com a eina
metodològica. El Projecte, a més, segueix la Recomanació 2006/962/CE del
Parlament Europeu i del Consell, que fixa la competència digital com a
competència clau en l’aprenentatge permanent, i s’inclou també en l’Agenda
Digital per a Europa 2020, que fixa entre els seus objectius el de millora de les
competències digitals.
L’any 2011, la UNESCO ja va avisar que no és suficient que els professors
posseeixin competències TIC i siguin capaços d’ensenyar-les als seus
alumnes, sinó que també han de dominar els instruments digitals per ajudar
els alumnes a adquirir les competències necessàries per esdevenir ciutadans
autònoms, integrats a la societat actual i amb capacitat de continuar aprenent
al llarg de la vida.
El novembre de l’any 2013, el Departament d’Ensenyament ja va publicar els
documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de
l’àmbit digital que han d'
assolir els alumnes en les etapes obligatòries de
l’ensenyament.
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Altres acords del Govern
El Govern aprova el decret que preveu incloure tots els plans
d’emergència municipal en un únic document de planificació
El Govern ha aprovat el decret que estableix el contingut mínim per elaborar i
homologar els plans de protecció civil municipals per tramitar-los de forma
conjunta a través d’un document únic de planificació. Aquesta regulació farà
més fàcil i àgil l’elaboració i la tramitació d’aquests plans i beneficiarà sobretot
els municipis més petits, amb menys mitjans i recursos i sovint sense la
infraestructura tècnica i humana necessària. A Catalunya hi ha 883 municipis
amb menys de 20.000 habitants, la gran majoria dels quals (736) en tenen
menys de 5.000.
Amb aquest decret el Govern dóna resposta a la necessitat i la conveniència
de facilitar als ajuntaments la seva tasca en matèria de planificació de
protecció civil, tenint en compte els principis de simplificació administrativa que
s’estan imposant en l’ordenament jurídic vigent. El decret estableix quins
municipis han d’elaborar plans de protecció civil. En primer lloc, els municipis
amb més de 20.000 habitants i els que, tot i no arribar a aquesta població,
estan considerats com a municipis turístics o de risc especial per la seva
situació geogràfica o activitat industrial han d’elaborar i aprovar plans bàsics
d’emergència municipal. Per a la resta de municipis aquests plans són
potestatius. En segon lloc, hauran d’elaborar plans de protecció civil els
municipis afectats per riscos que són objecte de plans especials degudament
aprovats pel Govern han d’incorporar als seus plans d’actuació municipal les
previsions derivades del pla especial en allò que els afecti. I, en tercer lloc, els
municipis no previstos en el supòsits anteriors que estiguin afectats per riscos
concrets diferents dels riscos dels plans especials poden elaborar i aprovar els
plans específics municipals.
Els plans d’emergència municipals s’hauran de revisar cada 4 anys, per
mantenir-ne plenament la capacitat operativa. El Departament d’Interior, a
través de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC), donarà suport i
assistència tècnica als municipis que ho sol·licitin en relació amb les
obligacions que els imposa el decret. De fet, tal com estableix el document, la
DGPC farà unes guies tècniques sobre l’elaboració i el contingut de
l’estructura dels plans de protecció civil municipals per facilitar la tasca als
ajuntaments.
Subvenció a la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya
El Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 737.481,63 euros a la
Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) per finançar part de les
seves despeses de funcionament del 2014.
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El Tribunal Laboral de Catalunya és un sistema extrajudicial de resolució de
conflictes laborals que permet trobar solucions a les parts gràcies a la
conciliació i a l’arbitratge. Es tracta d’una fundació privada de la qual formen
part la patronal Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT.
Autorització a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per ocupar urgentment els
béns afectats pel projecte de millora del clavegueram
El Consell Executiu ha autoritzat l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a ocupar de
manera urgent els béns i drets afectats pel projecte de millora de la xarxa de
clavegueram a la zona del carrer Estany de Llanós.
La declaració d’ocupació urgent està fonamentada en la necessitat d’eliminar
un abocament d’aigües residuals que cau a la llera d’un torrent situat al nord
de la zona de Can Rovira. Actualment, l’abocament d’aigües residuals
s’efectua a cel obert, amb els consegüents problemes sanitaris i
mediambientals que provoca la contaminació del torrent i les males olors. Es
fa necessària, per tant, l’execució ràpida de les obres per solucionar l’únic
punt negre d’abocaments que existeix al municipi, per donar compliment a les
obligacions establertes per la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i per
evitar que l’Ajuntament pugui incórrer en delicte contra el medi ambient
d’abocament d’aigües residuals amb eventuals responsabilitats penals.
L’Ajuntament havia iniciat el procediment d’expropiació forçosa dels terrenys
afectats el setembre de 2013, un cop desestimades les al·legacions
presentades al projecte, que el consistori havia aprovat un any abans en junta
de govern local.
Alteració dels termes municipals de Sant Cebrià de Vallalta i de Tordera,
al Maresme
El Govern ha aprovat el decret d’alteració dels termes municipals de Sant
Cebrià de Vallalta i de Tordera (Maresme) consistent a segregar 122.937,5
metres quadrats de la urbanització Castellar d’Índies de Tordera per agregarlos al municipi de Sant Cebrià de Vallalta. Els dos ajuntaments havien adoptat
acords favorables a la modificació.
Per a l’alteració dels termes municipals s’han tingut en compte els informes
favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de
Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora. També s’han
considerat elements d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu
que feien aconsellable l’alteració dels termes.
La modificació del límit municipal no suposa cap canvi en la titularitat de béns,
drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc d’obligacions, deutes i
càrregues, ni del personal dels ajuntaments afectats.
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Declaració d’emergència per als treballs de millora de la fonamentació
d’un pont de la GI-555 a Riudarenes
El Govern ha aprovat la declaració d’emergència de l’obra d’estabilització de
les fonamentacions d’un pont de la GI-555 sobre la riera de Santa Coloma, a
Riudarenes, afectat per les pluges de finals de setembre. Les obres, que es
troben en la recta final, compten amb un pressupost de 670.000 euros.
El 28 de setembre passat, el pont va ser tancat al trànsit com a conseqüència
de l’erosió causada per les pluges en els fonaments de dos dels seus pilars.
Aquesta infraestructura, que data de la dècada de 1950, té una longitud de 60
metres i està format per cinc trams. Un cop definida la solució tècnica més
adient, els treballs de reparació es van iniciar el mes d’octubre i han consistit
principalment a injectar una barreja de ciment i aigua a alta pressió al terreny
per evitar que es desplacin els pilars afectats.
En els propers dies està previst restablir la circulació del pas de vehicles. Les
tasques pendents en l’estructura i el seu entorn s’executaran fora de la
calçada i es preveu que s’acabin a finals d’any.
Conveni amb el Senegal per promoure la governança democràtica i
l’enfortiment del teixit social
El Govern ha aprovat avui autoritzar l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament a signar un conveni de col·laboració amb el Ministeri de
Gestió del Territori i de les Col·lectivitats Locals del Senegal fins al 2018 per
promoure la governança democràtica i l’enfortiment del teixit social,
l’acompanyament en els processos de descentralització i l’enfortiment
institucional dels diversos nivells de govern per acostar els espais de presa de
decisions a la ciutadania, així com millorar la provisió i la gestió de serveis
públics.
L’acord forma part del Pla Anual 2014, que preveu desplegar i consolidar la
presència al Senegal, un dels països prioritaris per a la cooperació catalana, a
partir del seguiment sobre el terreny i la interlocució directa amb els actors
senegalesos.
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Nomenaments
Lluís Azemar Mallard, director de l’Oficina del Govern del Departament
de la Presidència
Nascut a Barcelona l’any 1960.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1986), màster en Dret de
Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000) i diplomat en
Desenvolupament Directiu per ESADE (2002).
Des de 1989 és funcionari de l’Administració de la Generalitat (Cos Superior
d’Administració General i advocat del cos d’Advocacia, en excedència). Ha
desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de l’anàlisi i el
desplegament de les polítiques d’organització i de recursos humans i en
l’àmbit de l’assessorament jurídic i de coordinació del seguiment tècnic i
l’anàlisi dels assumptes que són sotmesos al Consell Tècnic i al Govern. Ha
estat cap de la Secció d'
Assessorament de Personal Funcionari de la Direcció
General de la Funció Pública (1990-1993); cap del Servei d'
Assessorament en
matèria de Personal Funcionari de la Direcció General de la Funció Pública
(1993-1999); advocat de la Generalitat, adscrit a l’Assessoria Jurídica de la
Direcció General de Funció Pública (1999-2001); responsable de Projectes de
la Secretaria d’Administració i Funció Pública (2001-2003); subdirector general
d’Estudis de la Secretaria d’Administració i Funció Pública (2003-2004), cap
del Gabinet de Suport Tècnic i Estudis de la Secretaria d’Administració i
Funció Pública (2004-2005), i responsable de Projectes de la Secretaria
d’Administració i Funció Pública (2005-2007).
Des de 2007 i fins a l’actualitat ha exercit a l’Oficina del Govern amb rang de
subdirector general.
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