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El Govern restableix les condicions retributives del 
personal de la Generalitat per a l’exercici 2015 
 

• El Consell Executiu ha aprovat un Decret llei de mesures urgents 
en matèria de personal que deixa sense efecte, a partir de l’1 de 
gener, la reducció de les retribucions del personal públic en un 
import equivalent a una paga extraordinària  
 

• També deixa sense efecte la mesura de reducció d’un 15% de la 
jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí i per 
personal substitut docent 
 

• El Govern ha hagut d’adoptar aquesta mesura de forma 
excepcional, després que el context polític que viu Catalunya hagi 
condicionat de forma determinant el retard en la presentació del 
projecte de Llei de pressupostos per al 2015, que ja inclou 
aquestes mesures 

 
El Govern ha aprovat un Decret llei de mesures urgents en matèria de 
personal per restablir les condicions retributives del personal de 
l’Administració de la Generalitat per al 2015. El Govern ha hagut d’adoptar la 
mesura, de forma excepcional, ja que el context polític que viu Catalunya ha 
condicionat de forma determinant el retard en l’aprovació del projecte de Llei 
de pressupostos per al 2015, actualment en tramitació parlamentària, que ja 
inclou aquestes mesures. 
 
A través del Decret llei, que entra en vigor l’1 de gener de 2015, queden sense 
efecte les mesures previstes a la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014, que disposen, d’una banda, la reducció de les 
retribucions del personal públic en un import equivalent a una paga 
extraordinària i, de l’altra, la reducció d’un 15% de la jornada dels llocs de 
treball ocupats per personal interí i per personal substitut docent. 
 
La mesura respon a la voluntat decidida del Govern de restablir les condicions 
retributives del personal. L’Executiu ha considerat urgent i necessari aprovar 
el Decret llei, ja que, en virtut de la situació de pròrroga pressupostària actual, 
les mesures s’haurien de continuar aplicant durant el mes de gener fins que 
no s’aprovi la Llei de pressupostos de 2015.  
 
El Govern entén que mantenir aquestes mesures incidiria de manera directa i 
immediata en les retribucions de determinats col·lectius, com el personal al 
servei de les universitats públiques catalanes i el personal al servei de 
l’Administració de Justícia, cosa que suposaria una diferència de tractament 
amb la resta de col·lectius subjectes a les disposicions pressupostàries en 
matèria de personal.  
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Les mesures correctives aprovades no es poden implementar mitjançant la 
normativa reglamentària i requereixen, per tant, l’aprovació d’una norma amb 
rang de llei. 
 
 
Personal interí d’administració i tècnic i docent no universitari  
 
El Govern també ha acordat deixar sense efecte les mesures de reducció de 
jornada i retribució que afectaven el personal interí de l’àmbit de la Mesa 
Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic. En atenció als 
estudis de dimensionament i a les càrregues de treball, el Consell Executiu 
considera necessari deixar sense efecte la mesura de reducció d’un 15% de la 
jornada i les retribucions, prevista al Pla d’ocupació per a la racionalització de 
l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat 2012-2014. La jornada de treball passarà a ser del 100% i 
recuperaran la totalitat de les retribucions i drets corresponents al lloc de 
treball.  
 
Amb la mateixa finalitat, el Govern també ha acordat deixar sense efecte 
l’adequació de la jornada del professorat interí docent no universitari nomenat 
per a la substitució de funcionaris, que es va establir el 2012. A partir de l’1 de 
gener de 2015 tot el personal interí recuperarà el 100% de jornada i 
retribucions. 
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El Govern aprova un nou marc normatiu per acreditar, 
fomentar i promocionar les empreses artesanes i 
vetllar pel prestigi i la qualitat del producte artesanal 
 

• El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula l’activitat 
artesanal a Catalunya per atendre les necessitats del sector, 
aprofundir en la seva modernització i l’adequació al context actual 
de competitivitat i a les noves demandes del mercat 
 

• Es regula el Carnet d’Artesà i els requisits per obtenir-lo, així com 
el Diploma de Mestre Artesà, que diferencia entre el professional i 
el cultural 
  

• Es creen els Premis Nacionals d’Artesania, que tenen com a 
objectiu incrementar el prestigi de l’activitat artesana a la societat, 
i es reconeix la Setmana d’Artesania de Catalunya, per promoure 
la comercialització dels productes artesans catalans i consolidar 
un espai de venda i de referència internacional 

 
• Altres novetats són la creació del Distintiu per als establiments de 

venda d’artesania i del Distintiu D’Artesania (D’A) Catalana, per als 
productes artesans.  

 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula l’activitat artesanal a 
Catalunya. La regulació vol atendre les necessitats del sector, aprofundir en la 
seva modernització i l’adequació al context actual de competitivitat i a les 
noves demandes del mercat. Amb l’aprovació d’aquest decret es configura un 
marc normatiu adequat i actualitzat que permet instrumentar mesures per 
acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes, vetllar pel prestigi i 
la qualitat del producte artesanal, sostenir la seva producció i fomentar el 
desenvolupament d’un sector que està en expansió, tant a Catalunya com a 
nivell internacional.  
 
Les necessitats actuals de l’artesania catalana requereixen un impuls que 
permeti assolir un producte artesà de qualitat i rendible, que mantingui la 
identitat i el valor patrimonial. Per aconseguir-ho, el Govern ha considerat 
necessari actualitzar el marc normatiu per fer possible racionalitzar l’ordenació 
del sector i, a la vegada, impulsar la participació de les institucions, les 
associacions professionals i la societat en general. Així, el decret refon en una 
única norma actualitzada la regulació de l’activitat artesanal a Catalunya fins 
ara recollida al Decret 252/2000, de 24 de juliol, i a l’Ordre, de 25 de juliol de 
2000, que desplegava el decret.  
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Novetats de la nova regulació 
  
El decret regula l’activitat artesanal artística i d’ofici que es desenvolupi a 
Catalunya, excloent l’artesania alimentària, l’artesania de serveis i la producció 
mecanitzada.  
  
Entre les principals novetats, destaca la regulació del Carnet d’Artesà com una 
acreditació voluntària que expedeix la Generalitat per a aquella persona que 
coneix el domini tècnic de qualitat i que desenvolupa una producció artesanal. 
Es distingeix entre Carnet d’Artesà professional (per a qui s’hi dedica 
professional) i Carnet d’Artesà cultural, per a qui no exerceix professionalment 
cap activitat productiva i comercial d’oficis artesans. Així mateix, el mestratge 
en aquestes dues modalitats es reconeix en als Diplomes de Mestre o Mestra 
Artesà professional, i de Mestre o Mestra Artesà cultural, que atorga 
anualment la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM), prèvia convocatòria pública.  
  
Es creen també els Premis Nacionals d’Artesania amb l’objectiu d’incrementar 
el prestigi de l’activitat artesanal a la societat i donar visibilitat a l’artesania en 
el conjunt de l’activitat creativa i productiva del país. Els guardons es 
convocaran anualment i distingiran persones i empreses que hagin destacat 
en la producció, disseny, qualitat, formació, promoció, comercialització o 
difusió de l’artesania catalana. Amb la finalitat de promoure’n la 
comercialització, es crea un Distintiu per als establiments de venda d’artesania 
catalana, que garanteixi als consumidors que adquireixen un producte 
autèntic. També es crea el Distintiu de producte D’A, que acredita que els 
productes són produïts a Catalunya i elaborats artesanalment mitjançant els 
processos propis de l’ofici.  
  
D’altra banda, per activar i promoure els territoris i la seva artesania, el decret 
contempla la declaració de Zones d’oficis singulars de Catalunya, en àrees 
geogràfiques que disposin d’un mínim de cinc tallers artesans on es 
desenvolupin oficis propis relacionats amb el territori, el procediment i el 
producte. En aquest mateix sentit, es preveu també la declaració de Punts 
d’Interès Artesanal, en municipis o àrees d’un municipi on es concentri un 
mínim de cinc tallers artesans o on hi hagi una llarga tradició artesanal. Així 
mateix, es reconeix la Setmana d’Artesania de Catalunya, destinada a 
promoure la comercialització dels productes artesans catalans, consolidar un 
espai de venda i un saló de referència internacional. 
 
Repertori de famílies d’oficis artesans 
 
El decret du a terme una tasca racionalitzadora important, ja que classifica el 
conjunt de l’activitat artesanal en un repertori de famílies d’oficis artesans. En 
total s’identifiquen 14 famílies d’oficis.  
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1. Arts del llibre: inclou ocupacions relacionades amb el procés artesanal 
de creació de llibres, partint del paper i/o d’altres materials similars, i 
utilitzant la tinta i altres materials i tècniques. Identifica els oficis de 
cal·lígraf, enquadernador, fotògraf tradicional, e gravador, il·lustrador i 
impressor. 

  
2. Ceràmica: inclou ocupacions relacionades amb la creació d’objectes 

utilitaris i/o decoratius amb diferents tipus d’argiles cuites. Identifica els 
oficis de ceramista, mosaïcista, rajoler i terrissaire.  

  
3. Pell-cuir: inclou ocupacions relacionades amb la creació d’objectes 

utilitaris i/o decoratius amb pell-cuir. Identifica els oficis de baster, boter, 
marroquiner, pelleter, repussador, i sabater.  

  
4. Construcció: inclou ocupacions relacionades amb la construcció 

d’habitatges, la decoració i/o habilitació d’espais de diferents tipologies 
de construccions. S’identifiquen Com a oficis artesans l’estucador i el 
mosaista hidràulic.  

 
5. Ferro-metall: inclou ocupacions relacionades amb el treball del ferro i 

altres metalls, per crear objectes utilitaris, decoratius i constructius. 
S’identifiquen els oficis de bronzer, courer-llauner, esmaltador, ferrer, 
ferrer de tall, fonedor, forjador, respussador i cisellador,  

  
6. Elements naturals: inclou ocupacions relacionades amb la 

manipulació i creació d’elements obtinguts de la natura. S’identifiquen 
els oficis de l’art bonsai, l’art floral, el barraquer, el cerer, el cisteller, el 
corder, l’espardenyer, l’estorer, l’herbolari, el manufacturer de mobles, 
el manufacturer d’objectes i complements, el perfumista, el sabonaire i 
el surer.  

  
7. Fusta: inclou ocupacions relacionades amb la creació d’objectes i 

mobles, a partir de la fusta. S’identifiquen els oficis de cadiraire, 
constructor d’objectes de fusta, culleraire, daurador-policromador, 
ebenista, fuster, lacador, marqueter, mestre d’aixa, ornamentador, 
retaulista, tallista, tapisser de mobles i torner.  

  
8. Instruments musicals: inclou ocupacions relacionades amb la 

construcció i l’afinament d’instruments musicals. Identifica els oficis 
d’afinador, constructor d’instruments de corda, constructor 
d’instruments de percussió, constructor d’instruments de vent, lutier, i 
orguener.  

  
9. Joieria: inclou ocupacions relacionades amb la manipulació i creació 

d’objectes de joieria. Identifica els oficis d’argenter, encastador o 
clavador, gravador, joier, modelador en cera de joieria, i orfebre.  
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10. Paper: inclou ocupacions relacionades amb la creació i manipulació del 
paper i el cartró. Identifica com a oficis el cartoner i el paperaire.  

 
11. Pedra-mineral: ocupacions relacionades amb la creació d’objectes de 

pedra i minerals. Dins d’aquesta família s’identifiquen els oficis de 
lapidari, manufacturer d’objectes de sal, manufacturer d’objectes 
d’alabastre, picapedrer, i tallador.  

 
12. Tèxtil: inclou ocupacions que treballen amb el fil i els teixits, de cara a 

confeccionar i/o decorar objectes tèxtils diversos. Identifica com a oficis 
el brodador, el catifer, el confeccionista, l’enfeltrador, l’estampador, 
filador, el manufacturer d’objectes i complements, el manufacturer de 
patchwork, el matalasser, el puntaire, el tapisser, el teixidor, i el tintorer.  

 
13. Vidre: inclou ocupacions que treballen tant en la creació 

d’objectes/elements de vidre com en la seva decoració. Identifica com a 
oficis el bufador, el decorador, el forner de vidre, i el vitraller.  

 
14. Artesà interdisciplinar: inclou aquells oficis que, perquè treballen amb 

diferents materials o perquè fan ús de tècniques de diferents oficis, no 
es poden classificar en una sola família. S’inclou l’ofici d’artesà 
multidisciplinar, per donar resposta a oficis innovadors, a més d’altres 
de més tradicionals com aparadorista, emmotllador, escenògraf, 
escultor, figurista de pessebre, imatger, maquetista, miniaturista, 
modelista, pessebrista, rellotger, i titellaire.  
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El Govern impulsa el certificat de coneixement de 
llenguatge jurídic en català 
 

• Permetrà garantir els drets lingüístics dels ciutadans, tal com 
estableix l’article 102 de l’Estatut, i fomentar el coneixement del 
llenguatge jurídic en català entre els col·lectius professionals de 
l’àmbit de la justícia  
 

• S’instarà el CGPJ i el Ministeri de Justícia perquè es valorin com a 
mèrit els diferents nivells de coneixement de llengua catalana a les 
convocatòries dels processos selectius i de provisió de llocs de 
personal de les carreres judicial i fiscal, i de secretaris judicials 

 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que impulsa el certificat de 
coneixement de llenguatge jurídic en català (nivell J), que té com a objectiu 
fomentar-ne el coneixement entre els col·lectius professionals de l’àmbit de la 
justícia i aconseguir fer efectius, així, els drets lingüístics dels ciutadans, 
recollits a l'Estatut d'autonomia de Catalunya. I és que, segons l'article 102 de 
l'Estatut, el coneixement de la llengua ha d’ésser valorat d’una manera 
específica i singular per obtenir una plaça als concursos de trasllat 
corresponents. 
 
Impulsat pels departaments de Justícia i de Cultura, el decret estableix i regula 
els requisits necessaris per obtenir el certificat J, que expedirà la Direcció 
General de Política Lingüística i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada. A més, el Departament de Justícia instarà el Consell General 
del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia perquè en les convocatòries dels 
processos selectius i de provisió de llocs de personal de les carreres judicial i 
fiscal, i de secretaris judicials, es valorin com a mèrit els diferents nivells de 
coneixement de llengua catalana. 
 
El certificat J permetrà redactar textos en català adequats al contingut i a 
l’estructura convencional de cada document i usar adequadament i 
correctament els recursos lingüístics tenint en compte el llenguatge jurídic. 
 
Va adreçat al personal de l’Administració de justícia, tot i que també es 
promourà entre els col·lectius següents: advocats i procuradors dels tribunals; 
notaris, registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, i graduats 
socials. També es promourà en altres col·lectius professionals del món del 
dret, a través dels convenis que se subscriguin amb les seves institucions 
col·legials. 
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El Govern aprova declarar l’any 2015 com a l’Any de 
les Biblioteques 

 
• La celebració coincidirà amb el primer centenari de la creació de la 

Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat  
 

El Govern ha aprovat declarar l’any 2015 com a Any de les Biblioteques, 
coincidint amb el primer centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques 
Populars de la Mancomunitat de Catalunya. Es tracta d’un dels projectes més 
emblemàtics de la Mancomunitat, que expressa, al mateix temps, un dels 
signes d’identitat de Catalunya: la consideració de la cultura com un element 
clau per al desenvolupament del país.  
 
Constituïda l’any 1914, la Mancomunitat va encomanar al Consell 
d’Investigació Pedagògica un projecte de planificació per crear biblioteques a 
tot el territori de Catalunya amb l’afany d’estendre la cultura i la formació per 
tot el país. Fruit d’aquell projecte, redactat bàsicament per Eugeni d’Ors, va 
néixer el disseny d’un pla ambiciós. El juliol de 1915, la Mancomunitat va 
convocar el primer concurs per adjudicar quatre biblioteques populars, una en 
cada demarcació: Valls, Sallent, les Borges Blanques i Olot. A la tardor del 
mateix any, ja va començar a funcionar l’Escola Superior de Bibliotecàries.  
 
El Departament de Cultura assumirà l’organització i el finançament de 
commemoració. Per materialitzar-la, s’ha acordat crear la Comissió Promotora 
de l’Any de les Biblioteques, que encapçalarà el president de la Generalitat i 
que actuarà com a òrgan de comunicació i de trobada de les institucions 
relacionades amb l’àmbit de les biblioteques de Catalunya, especialment 
diputacions, ajuntaments i entitats municipalistes. Es crea també la Comissió 
Executiva de l’Any de les Biblioteques, que presidirà el conseller de Cultura i 
que avaluarà i seleccionarà els projectes a desenvolupar en el marc de la 
commemoració. La comissió podrà proposar millores i farà el seguiment del 
grau d’èxit dels objectius de la celebració. També es constitueix el Consell 
Assessor de l’Any de les Biblioteques, que presidirà la cap del Servei de 
Biblioteques, i que proposarà els projectes de la commemoració i prestarà el 
suport necessari per realitzar-los. 
 
El Departament de la Presidència nomenarà els vocals i la Secretaria de la 
Comissió Promotora, mentre que el conseller de Cultura nomenarà els vocals i 
designarà la Secretaria de la Comissió Executiva i el Consell Assessor. La 
Secretaria recaurà en una persona tècnica del Departament de Cultura. Els 
integrants d’aquests òrgans no percebran cap tipus de remuneració per 
assistir a les reunions. Aquests òrgans col·legiats s’extingiran un cop hagin 
complert les funcions atribuïdes i, en tot cas, el 30 de juny de 2016.   
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El Govern presenta recurs d'inconstitucionalitat  
davant del TC per vulneració de competències en 
matèria d'ocupació, energia i comerç 
 

• L'Executiu entén que la Llei espanyola de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l'eficiència buida de contingut les 
competències catalanes, les condiciona indegudament o reserva a 
l'Estat funcions executives que ja exerceix la Generalitat 

 
El Consell Executiu ha aprovat interposar un recurs d'inconstitucionalitat 
davant del TC en relació amb diferents articles de la Llei espanyola 
d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i 
l'eficiència, que podrien vulnerar les competències de la Generalitat en matèria 
de comerç, energia i ocupació. El Govern entén que aquests preceptes 
podrien afectar les competències catalanes, ja sigui buidant-les de contingut, 
condicionant-les indegudament o reservant a l'Estat funcions executives que ja 
exerceix l’Administració catalana. 
 
En matèria de comerç, el recurs afecta la modificació que va fer el Govern de 
l'Estat, que va restar capacitat a les comunitats per definir les zones de gran 
afluència turística. El Govern també recorre, per invasió de competències, 
l’eliminació de les autoritzacions prèvies per a l'obertura, trasllat i ampliació 
d'establiments comercials. 
 
En l'àmbit energètic, el Consell Executiu ha acordat recórrer els articles que 
exclouen del sistema de retribució del gas els costos generats per les 
normatives autonòmiques. De la mateixa manera, es presenta recurs contra 
l'apartat que encarrega al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme la gestió dels 
certificats d'eficiència energètica i del Fons nacional d'eficiència energètica, en 
perjudici de les competències executives ja assumides per la Generalitat. 
 
Finalment, en matèria d'ocupació, el Govern presentarà recurs contra aquells 
articles que reserven a l'Estat funcions executives, com ara la creació del 
Fitxer de la garantia juvenil, la gestió de determinats programes de polítiques 
actives d'ocupació o l'autorització d'empreses de treball temporal i agències de 
col·locació, que fins ara corresponien a la Generalitat. 
 
  



 

 
Acords de Govern. 30.12.2014  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11 

Altres acords del Govern 
 
Aprovat el Pla Nacional de Fotografia per preservar el patrimoni 
fotogràfic català 
 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla Nacional de Fotografia amb l’objectiu 
d’impulsar l’elaboració dels instruments de protecció i descripció del patrimoni 
fotogràfic català. El Pla preveu un tractament integral i específic que integri els 
elements que ja tenen actius i en funcionament els diferents sistemes 
vinculats al patrimoni cultural fotogràfic, especialment pel que fa arxius, cens, 
fons i col·leccions. 
 
També preveu constituir una Comissió d’impuls que serà l’instrument 
mitjançant el qual s’endegaran les iniciatives necessàries per preservar el 
patrimoni fotogràfic català, no només com a recurs per documentar fets 
històrics, sinó també com a font d’expressió artística i disciplina en la qual 
Catalunya ha excel·lit.  
 
El teatre romà i les termes públiques de Tarragona, declarats béns 
culturals d’interès nacional  
 
El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional el teatre romà i les 
termes públiques de Tarragona i l’àrea monumental annexa de Tarragona. La 
declaració té com a finalitat protegir un espai emblemàtic que reuneix valors 
arqueològics, històrics, arquitectònics i culturals rellevants, ja que es tracta 
d’un dels conjunts d’edificacions romanes dedicats als espectacles de la ciutat 
de Tàrraco, capital de la província de l’Hispania Citerior a partir de l’època 
d’August.  
 
El Govern ha aprovat dues categories de protecció. En primer lloc, la de 
monument històric, que fa referència al teatre i a les termes públiques, i per a 
les quals s’ha traçat una delimitació ajustada a les restes conegudes. En 
segon lloc, la categoria de zona arqueològica, que abasta un perímetre més 
gran, que engloba els dos monuments històrics i també l’àrea monumental 
annexa al teatre. 
 
Està situat a la part baixa de la ciutat de Tarragona, amb el circ i l’amfiteatre, 
un sector densament urbanitzat des del segle II aC, per la seva proximitat al 
moll portuari i al fòrum de la colònia. Va ser construït el segle I aprofitant un 
pendent del terreny que unia el barri portuari amb la part central de la ciutat 
per a la cavea. Les excavacions al solar del teatre han proporcionat 
nombroses restes arquitectòniques com, per exemple, fonamentació de la 
façana exterior de la cavea, un criptopòrtic anular i diversos murs radials 
associats al mateix, l'orchestra i les primeres grades, la part central del 
proscenium i el parascenium occidental, incloent la façana lateral.  
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L’estudi i l’anàlisi interpretativa de les restes arquitectòniques de les termes 
publiques ha constatat que es tracta d’uns banys públics de tipologia imperial, 
fet que situa aquest conjunt com el segon de les termes imperials conegut a la 
península ibèrica, juntament amb la dels Arcs I de Clúnia. La hipòtesi es basa 
en l’envergadura de les estances i l’anàlisi global de la planta arquitectònica 
teòrica, que defineix una successió canònica de sales a partir d’un eix axial, 
composta per una natatio, un frigidarium tripartit amb dues piscines 
simètriques, un possible trepidarium i un caldarium. 
 
Els treballs arqueològics van començar l’any 1885 quan van aparèixer les 
grades del teatre en fer un desmunt a l'antic hort del convent de Caputxins. 
Des de llavors i fins l’any 2013 es van anar succeint diverses campanyes 
d’excavacions arqueològiques, de consolidació, restauració i conservació, 
condicionament i també de museïtzació del sector.  
 
Modificació del decret del currículum dels ensenyaments de música per 
incorporar-hi nous instruments 
 
El Govern ha aprovat la modificació del decret que estableix l’ordenació 
curricular dels ensenyaments de música de grau professional per incorporar-hi 
tres especialitats que no estaven contemplades fins ara: la xeremia (gralla o 
dolçaina), la guitarra flamenca i la cornamusa (gaita).  
 
El Govern ha considerat que calia incloure aquests tres instruments, tenint en 
compte la seva vinculació a la cultura popular del país i l’interès de part de la 
població catalana en conèixer i assolir el domini d’aquestes especialitats, que 
s’ha multiplicat els darrers anys. A més, la proliferació de formacions musicals 
relacionades amb la cultura popular requereix de més persones especialistes 
en aquests instruments. Amb la seva incorporació al decret, s’estableix el 
currículum i es regula la prova d’accés als tres instruments, cosa que 
possibilita l’ensenyament de les especialitats i l’obtenció d’un títol oficial. 
 
Ratificat l’acord de separació de la Generalitat del Consorci per a la 
Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell 
 
El Govern ha ratificat l’acord segons el qual la Generalitat deixa de formar part 
del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell. Aquest 
organisme el van constituir l’any 1993 la Generalitat i el Consell Comarcal de 
l’Urgell amb l’objectiu de construir i explotar les instal·lacions necessàries per 
a les operacions de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus 
sòlids municipals i assimilables. Una vegada ja s’han construït totes les 
instal·lacions projectades, que s’han cedit de forma gratuïta al mateix 
Consorci, ha deixat d’existir la raó que justificava la presència de la Generalitat 
a l’organisme, motiu pel qual s’ha acordat la seva separació. En el seu 
moment, la Junta de Govern del Consorci va acordar que fos l’Ajuntament de 
Tàrrega qui substituís la Generalitat com a membre de l’entitat. 
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