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El Govern aprova el Projecte de llei de creació de la 
comarca del Moianès 

 
• Dóna resposta així a les reivindicacions del territori pels vincles 

territorials, històrics, econòmics, socials i culturals dels 10 
municipis que la integraran i la conveniència de fer una gestió 
supramunicipal dels serveis a prestar 
 

• La ciutadania dels municipis afectats ha validat la iniciativa en el 
procés participatiu celebrat el 22 de març passat 
 

• El Consell Comarcal del Moianès es constituirà després de les 
eleccions municipals del 24 de maig, un cop hagi entrat en vigor la 
nova llei  
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei pel qual es crea la comarca del 
Moianès, que estarà integrada pels municipis de Calders, Castellcir, 
Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant 
Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. El Govern dóna resposta així a les 
reivindicacions del territori després d’un llarg procés iniciat el 2010 que 
culminarà amb l’aprovació de la llei al Parlament de Catalunya. 
 
Els ajuntaments dels 10 municipis que integraran la nova comarca van exercir 
la iniciativa de creació del Moianès, a través d’acords de ple adoptats amb el 
quòrum legalment previst. La iniciativa es basa en un estudi documentat que 
justifica la creació de l’entitat supramunicipal per l’existència de vincles 
territorials, històrics, econòmics, socials i culturals entre les 10 localitats; en la 
conveniència de la gestió supramunicipal dels serveis a prestar, i en la seva 
viabilitat econòmica. 
 
Els ciutadans dels 10 municipis afectats van validar la iniciativa en el procés 
participatiu celebrat el 22 de març passat, després que el Govern instés els 
ajuntaments a donar veu a la ciutadania perquè es poguessin pronunciar 
sobre la creació de la comarca. Un cop finalitzat el procés, els consistoris 
s’han posicionat novament per demanar que segueixin els tràmits per la 
creació de la comarca. 
 
El Consell Comarcal del Moianès es constituirà després de la celebració de 
les eleccions municipals del 24 de maig, un cop hagi entrat en vigor la llei de 
creació de la comarca. En aquest sentit, el decret sobre l’elecció dels 
membres dels consells comarcals que també ha aprovat el Consell Executiu 
incorpora una disposició addicional que preveu distribuir el nombre de 
consellers en cas que es constitueixi una nova comarca abans dels comicis 
locals. 
 



 

 
Acords de Govern. 31.03.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

La capital del Moianès serà la localitat de Moià, on hi haurà la seu oficial dels 
òrgans de Govern. La creació de la nova comarca modifica les comarques del 
Bages, Osona i el Vallès Oriental. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga competències exclusives a la 
Generalitat sobre l’organització territorial i la determinació, creació, modificació 
i supressió dels ens que la configuren. El Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya regula l’organització comarcal i estableix el règim 
jurídic dels consells comarcals. 
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El Govern convoca les eleccions al Conselh Generau 
d’Aran per al 24 de maig 
 

• La Val d’Aran es divideix en 6 circumscripcions que corresponen 
als terçons històrics i que elegiran els 13 membres del Conselh  
 

• El Consell Executiu també ha aprovat els decrets que activen el 
procés electoral: el decret de normes complementàries i el decret 
que regula les subvencions i el control de la comptabilitat electoral 

 
El Govern ha aprovat el decret de convocatòria d’eleccions al Conselh 
Generau d’Aran per al proper 24 de maig, coincidint amb les eleccions 
municipals. La Llei del règim especial d’Aran i la Llei orgànica del règim 
electoral general estableixen que les eleccions per designar els consellers 
generals d’Aran s’han de fer el mateix dia de les eleccions municipals, és a dir 
que enguany tindran lloc el 24 de maig. 
 
El territori de l’Aran es divideix en 6 circumscripcions que corresponen als 
terçons històrics i que elegiran els 13 membres del Conselh Generau d’Aran. 
Per cada circumscripció s’elegiran els consellers següents:  
 

- Pujòlo: 2 membres 
- Arties e Garòs: 2 membres 
- Castièro: 4 membres 
- Marcatosa, 1 membre 
- Lairissa: 1 membre 
- Quate Lòcs: 3 membres 

 
D’acord amb el que disposa la legislació electoral, els consellers generals 
s’elegiran entre les candidatures que hagin obtingut més d’un 5 per cent del 
total de vots vàlidament emesos i en aplicació del sistema d’Hondt.  
 
El procés electoral a l’Aran es regeix pel mateixos terminis fixats per a les 
eleccions municipals que se celebraran simultàniament.  
 
El Conselh Generau d’Aran es constituirà el primer dia laborable un cop 
transcorreguts 15 dies naturals de l’acte de proclamació dels membres electes 
(a comptar de l’endemà de la proclamació). 
 
 
Normes complementàries del procés electoral 
 
El Consell Executiu també ha aprovat els decrets que activen el procés 
electoral al Conselh Generau d’Aran de 2015. En concret, ha aprovat el decret 
amb les normes complementàries dels comicis i el decret que regula les 
subvencions i el control de la comptabilitat electoral.  
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El Decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions al 
Conselh Generau d’Aran, conjuntament amb el que estableix la Llei orgànica 
del règim electoral general, regula l’Administració electoral, el cens electoral, 
els representants de les formacions polítiques, les candidatures, les 
campanyes, el material electoral, el vot per correspondència, els apoderats i 
els interventors, l’escrutini, els permisos laborals, i els recursos o les 
gratificacions econòmiques a les persones que es mobilitzen. 
 
La Junta Electoral Provincial de Lleida és l’òrgan competent per a la 
presentació de candidatures i la seva posterior proclamació. El nomenament 
de representants i administradors electorals es farà davant d'aquesta Junta 
que, si ho considera procedent, pot delegar les competències en la Junta 
Electoral de Zona de Vielha.  
 
 
Subvencions i control de la comptabilitat electoral 
 
El decret estableix les subvencions per les despeses ocasionades als partits, 
federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb motiu dels comicis.  
 
Les subvencions es fixen en 291,84 euros per cada conseller electe; 0,58 
euros per vot aconseguit per cada candidatura on almenys un membre hagi 
estat proclamat conseller, i 0,23 euros per cada elector d’una circumscripció 
electoral, per les despeses de tramesa i propaganda i publicitat, sempre que la 
candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i hagi presentat llistes 
en totes les circumscripcions de la Val d’Aran. El decret també preveu que el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals pot concedir bestretes 
als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions de les subvencions 
que els corresponguin.  
 
La Sindicatura de Comptes és la responsable de fiscalitzar la comptabilitat 
electoral dels processos electorals l’àmbit dels quals se circumscriu a 
Catalunya i també la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels partits 
que participen en aquests processos d’acord amb la normativa reguladora del 
finançament dels partits polítics.  
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El Govern aprova el decret que fixa les bases per a 
l’elecció dels membres dels consells comarcals 
 

• El decret determina el procediment i proclamació dels membres, i 
fixa el nombre de consellers per a cada consell comarcal 

 
• En una disposició addicional preveu distribuir el nombre de 

consellers en cas que es constitueixi una nova comarca abans 
dels comicis locals, coincidint amb l’aprovació del Projecte de llei 
de creació de la comarca del Moianès 

 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula la proclamació, el 
procediment i el nombre de membres dels consells comarcals que es triaran 
arran de les eleccions municipals del 24 de maig. En una disposició 
addicional, el decret preveu redistribuir el nombre de consellers que preveu el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya en cas que es 
constitueixi una nova comarca abans de la celebració dels comicis locals. 
 
El decret estableix que un cop celebrades les eleccions municipals, les juntes 
electorals provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona proclamaran 
els membres dels consells comarcals, d'acord amb el procediment establert al 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, amb l’excepció 
del territori de l’Aran. El decret també fixa el nombre de consellers a escollir en 
cada consell comarcal, d'acord amb l'última xifra de població de cada municipi 
aprovada oficialment i amb el que disposa la normativa vigent. El nombre de 
membres per consell comarcal són els següents: 
 
 

Alt Camp 19 membres 
Alt Empordà 33 membres 
Alt Penedès 33 membres 
Alt Urgell 19 membres 
Alta Ribagorça 19 membres 
Anoia 33 membres 
Bages 33 membres 
Baix Camp 33 membres 
Baix Ebre 25 membres 
Baix Empordà 33 membres 
Baix Llobregat 39 membres 
Baix Penedès 33 membres 
Barcelonès 39 membres 
Berguedà 19 membres 
Cerdanya 19 membres 
Conca de Barberà 19 membres 
Garraf 33 membres 
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Garrigues 19 membres 
Garrotxa 25 membres 
Gironès 33 membres 
Maresme 33 membres 
Montsià 25 membres 
Noguera 19 membres 
Osona 33 membres 
Pallars Jussà 19 membres 
Pallars Sobirà 19 membres 
Pla d'Urgell 19 membres 
Pla de l'Estany 19 membres 
Priorat 19 membres 
Ribera d'Ebre 19 membres 
Ripollès 19 membres 
Segarra 19 membres 
Segrià 33 membres 
Selva 33 membres 
Solsonès 19 membres 
Tarragonès 33 membres 
Terra Alta 19 membres 
Urgell 19 membres 
Vallès Occidental 39 membres 
Vallès Oriental 33 membres 
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El Govern posa en marxa el Programa de preinscripció 
universitària 2015 per millorar el servei d’atenció a 
prop de 90.000 estudiants 
 

• S’incorporen 17 efectius a l’Oficina d’Accés a la Universitat per 
reforçar la gestió de les proves d’accés a la universitat (PAU) i els 
processos de preinscripció universitària a les 7 universitats 
públiques del país i la Universitat de Vic 

 
El Govern ha aprovat la creació del Programa de gestió de la preinscripció 
universitària per gestionar de manera òptima els diferents processos 
d’admissió a la universitat d’aquest 2015. El Programa abasta les proves 
d’accés a la universitat (PAU) i la preinscripció de les 7 universitats públiques 
de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, que 
seguiran al voltant de 90.000 estudiants. L’Oficina d’Accés a la Universitat 
(OAU), adscrita a la Secretaria d’Universitats, és l’organisme encarregat de 
gestionar el procés de preinscripció per encàrrec de les universitats catalanes. 
 
Des de l’OAU es duen a terme processos d’admissió durant els mesos de juny 
i novembre que corresponen a: les proves d’accés a la universitat i a la 
preinscripció universitària de les convocatòries de juny, setembre i octubre; la 
preinscripció universitària de retitulats, i la preinscripció al Màster de formació 
del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació 
professional i ensenyament d’idiomes.  
 
El volum de gestió que comporten tots aquests processos no es pot assumir 
només amb el personal d’administració adscrit actualment a l’OAU. Així, per 
garantir la gestió del procés de preinscripció universitària durant un període de 
temps suficient és necessari incorporar 17 efectius per realitzar les funcions 
pròpies dels cossos administratiu i auxiliar administratiu en aquest àmbit. 
 
El Govern ha explicitat de forma reiterada la voluntat d’atendre, amb els 
recursos interns disponibles i a través dels sistemes reglamentaris o 
convencionals de provisió, les necessitats de personal que responguin a 
circumstàncies conjunturals, ja sigui per increments puntuals de l’activitat 
administrativa o per l’execució de programes administratius amb durada 
determinada. 
 
L’any passat més de 66.000 usuaris es van adreçar a l’OAU, que va rebre 
més de 102.000 consultes.  
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El Govern inicia els tràmits per crear una càtedra de 
Seguretat Viària de Motocicletes per contribuir a reduir 
la sinistralitat del col·lectiu  
 

• Se centrarà en la investigació, la recerca i la innovació en la 
sinistralitat dels vehicles de dues rodes  
 

• Es tracta d’una iniciativa pionera que impulsa el Govern davant 
l’elevat nombre de vehicles de dues rodes que hi ha a Catalunya i 
l’impacte que tenen en la sinistralitat greu 
 

• La càtedra s’emmarca en el Pla Estratègic de Seguretat Viària 
2014-2020, que fixa com a objectiu reduir el 20% de víctimes 
mortals i ferits greus en motoristes 

 
El Govern ha iniciat els tràmits per crear una càtedra de Seguretat Viària de 
Motocicletes per part del Servei Català de Trànsit (SCT) amb un pressupost 
biennal (2015 i 2016) de 200.000 euros. Aquesta càtedra universitària se 
centrarà en la investigació, la recerca i la innovació en la sinistralitat dels 
vehicles de dues rodes amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat del col·lectiu, 
que a Catalunya no ha experimentat el descens que els darrers anys han 
registrat la resta de vehicles. 
 
Aquesta càtedra específica sobre sinistralitat de motocicletes és pionera i 
s’emmarca en el compliment del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-
2020, que fixa entre els seus objectius reduir el 20% de víctimes mortals i 
ferits greus en motoristes. El document també concreta com a prioritats 
protegir els col·lectius vulnerables i incorporar i promocionar el coneixement 
extern en R+D+I en el camp de la seguretat viària.  
 
Amb la constitució de la càtedra de seguretat viària de motocicletes, 
l’Administració impulsa per primera vegada la investigació i la recerca a les 
universitats sobre la causalitat dels accidents per reduir les víctimes mortals i 
els ferits greus de motocicleta o ciclomotor. El Govern, a través del Servei 
Català del Trànsit, promou la iniciativa davant del nombre elevat de vehicles 
de dues rodes que hi ha al parc mòbil de Catalunya i l’impacte que suposen 
en la sinistralitat greu. 
 
  



 

 
Acords de Govern. 31.03.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

10 

El Govern destina 8,1 milions a les expropiacions pel 
desdoblament de la C-260 a Vilatenim (Figueres) 
 

• El projecte preveu desdoblar l’últim tram pendent de la carretera 
entre Figueres i Roses amb la construcció de calçades laterals i de 
dos nous vials urbans per millorar la mobilitat local, davant dels 
problemes de congestió que pateix la zona 
 

• Les obres començaran el setembre vinent i compten amb un 
pressupost total de 17 milions d’euros 
 

El Govern ha aprovat la despesa de 8,1 milions d’euros destinada a les 
expropiacions que comportarà el desdoblament de la carretera C-260 a 
Vilatenim (Figueres). Es preveu que els treballs comencin el mes de setembre 
vinent amb l’execució dels dos nous vials urbans al sud i al nord de Vilatenim i 
que tinguin una durada de 15 mesos. Amb la partida autoritzada al Consell 
Executiu se sufragarà l’expropiació d’unes 13 edificacions, un tràmit necessari 
per poder realitzar l’obra. Recentment, es van adjudicar les obres per un 
import de 8,8 milions d’euros, de manera que la inversió global de l’actuació 
suma 17 milions d’euros. 
 
La C-260, que uneix Figueres i Roses, registra una mitjana anual d’entre 
21.000 i 24.000 vehicles al dia i pot arribar als 43.000 durant el mes d’agost. 
El desdoblament pretén resoldre els problemes de congestió que es 
produeixen en aquest tram d’entrada a la ciutat de Figueres, amb l’execució 
d’una via amb les característiques adients de capacitat i seguretat, i amb 
respecte a l’entorn urbà. El tram que es desdoblarà al nucli de Vilatenim té 
una longitud de 750 metres i és l’últim que queda per desdoblar la carretera. 
 
L’actuació preveu el desdoblament del tram de la C-260 des de l’enllaç amb la 
carretera N-II fins a la rotonda de Vilatenim, on s’inicia el tram que ja té quatre 
carrils. El tronc central estarà format per dos carrils de 3,20 metres amb voral 
interior d’1 metre i voral exterior d’1,5 metres. La mitjana formada amb 
barreres rígides de formigó tindrà 1,6 metres. A cada costat del tronc, es 
formaran unes calçades laterals separades del tronc amb un espai enjardinat 
delimitat per vorades. L’obra inclourà la construcció d’una passera sobre la 
carretera per a vianants. 
 
A més del desdoblament de la C-260, l’actuació comportarà la construcció de 
dos vials urbans propers, el sud i el nord. El vial sud serà paral·lel a la C-260 i 
servirà per connectar més directament Figueres i Vilatenim. El vial nord serà 
sensiblement perpendicular a la C-260 i paral·lel a l’N-II i permetrà donar 
continuïtat a la calçada lateral nord del desdoblament fins al camí vell de 
Vilatenim.  
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Altres acords del Govern 
 
Ratificades les adjudicacions de diversos programes dels canals 
múltiples 48 i 39 de la TDT  
 
El Govern ha ratificat les adjudicacions dels 4 programes del canal múltiple 48 
de la demarcació de Barcelona i dels 4 programes del canal múltiple 39 de la 
demarcació de Sabadell, en compliment d’una sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que van ser aprovades el juliol de 2006 d’acord amb 
els informes preceptius del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). El 
Consell Executiu també ha acordat adjudicar a Diari de Girona la concessió 
per prestar el servei públic de televisió digital local, en règim de gestió 
indirecta, del programa 4 del canal múltiple 45 de la demarcació de Sabadell. 
 
Reservat un segon programa de TDT per als ajuntaments a les 
demarcacions territorials de Barcelona, Granollers, i Vilanova i la Geltrú 
 
El Consell Executiu, en compliment d’una sentència judicial del Tribunal 
Suprem, ha aprovat un acord que determina els programes de TDT que es 
reserven per a la gestió directa dels ajuntaments, tal com preveu la Llei 
espanyola de televisió local per ones terrestre. En concret, el Govern reserva 
un programa en 20 dels 24 canals múltiples planificats a Catalunya i dos a les 
demarcacions territorials de Barcelona, Granollers, i Vilanova i la Geltrú. En 
total, Catalunya té 21 demarcacions territorials i 24 canals múltiples, amb 
quatre programes cadascun, tal com estableix el Pla tècnic nacional de la 
televisió digital local, aprovat pel Reial decret espanyol de 2004.  
 
Modificació de les Normes d’organització i funcionament de la UOC 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació de les Normes d’organització i 
funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que simplifiquen 
la seva estructura administrativa. El Patronat de la Fundació per a la UOC va 
acordar la seva aprovació el 10 de desembre de 2014. Les noves normes 
substitueixen les que estaven vigents des del 2010. Tal com estableix l’article 
172.1.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre l’aprovació dels estatuts de les universitats 
públiques i de les normes d’organització i funcionament de les universitats 
privades, sens perjudici de l’autonomia universitària. 
 
Aprovada la integració de nous socis a Logaritme, Serveis Logístics, AIE 
 
El Consell Executiu ha aprovat la integració de l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge i de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la 
Cerdanya com a socis de l’agrupació d’interès econòmica (AIE) Logaritme 
Serveis Logístics. També ha donat llum verda a modificar els Estatuts de 
l’agrupació. Es vol millorar així la distribució dels costos per als membres de 
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l’agrupació, reduir costos d’infraestructura, tecnologia i serveis administratius, i 
d’ocupació d’espais de magatzem en cada centre i de reducció d’estocs. 
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