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El Govern fomenta la conservació, el manteniment i la 
rehabilitació dels habitatges, amb un decret que regula 
la Inspecció Tècnica dels Edificis 

 
• La nova normativa regula el llibre de l’edifici, obligatori per als 

propietaris d’habitatges, i introdueix la regulació del manual de 
l’habitatge, que proporciona informació detallada de cada immoble 
al propietari i al llogater  
 

• Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris 
hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un 
fons de reserva que en garanteixi l’execució 
 

• Per primer cop els habitatges unifamiliars hauran de passar la 
inspecció tècnica  
 

• S’amplia fins a 4 el tipus de deficiències de l’edifici (lleus, 
importants, greus i molt greus) i es preveu la possibilitat de 
denegar el certificat d’aptitud per als casos extrems, quan hi hagi 
un risc real per a la seguretat de les persones 
 

• El decret garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat 
el contingut de totes les inspeccions que es realitzin 

 
El Govern ha aprovat el Decret que regula el foment del deure de conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, les Inspeccions 
Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de l’edifici, que serà obligatori per als 
propietaris d’edificis d’habitatges. Entre d’altres, la nova normativa regula el 
manual de l’habitatge, que proporciona al propietari i al llogater informació 
detallada sobre l’estat de l’immoble per planificar les revisions i evitar 
possibles deficiències de futur. També garanteix que es posarà en 
coneixement de la Generalitat el contingut del totes les inspeccions que es 
realitzin. El decret aprovat substitueix l’anterior, de 2010, que tenia mancances 
sobre el tipus de deficiències que s’establien per als habitatges, el lliurament 
dels certificats d’aptitud i la necessitat d’informar la Generalitat sobre les 
inspeccions fetes.  
 
El nou decret permetrà: 
 

- Dotar els propietaris d’edificis d’uns informes tècnics sobre l’estat de 
l’immoble que permetran ajudar a planificar revisions tècniques, a 
adoptar acords i provisions de fons per a les obres de rehabilitació. 

 
- Evitar possibles defectes de l’edifici en un futur, emetent 

recomanacions per al correcte manteniment i conservació. 
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- Només en casos molt extrems, quan hi hagi un risc real per a la 
seguretat de les persones, denegar el certificat d’aptitud, d’acord amb 
la nova tipologia de deficiències que estableix el decret. 

 
La norma estableix quin ha de ser el contingut de l’Informe de la ITE, els 
terminis en què s’ha de passar, la qualificació de les deficiències i els òrgans 
competents per atorgar els certificat d’aptitud de l’edifici, que són l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat i les administracions locals que 
hagin aprovat programes o ordenances locals referent al tema.  
 
 
Terminis per passar la ITE: en funció de l’antiguitat i la tipologia de 
l’edifici 
 

Antiguitat edifici plurifamiliar Termini per passar la inspecció 
ITE 

Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015 
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016 

A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys 
d’antiguitat  

 
Els anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica. 
 
Antiguitat edifici unifamiliar Termini per passar inspecció ITE 
Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016 
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017 
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018 
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019 
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020 
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys 

d’antiguitat 
 
Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública 
o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells edificis unifamiliars 
que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que 
caduqui la cèdula d’habitabilitat vigent. 
 
 
Tipologia de deficiències 
 
El decret vigent fins ara només podia qualificar l’edifici amb deficiències 
“greus” o “lleus”. La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un 
major detall. 
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- Molt greus. Les deficiències que pel seu abast representen un perill 
imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les 
persones i que requereixen una intervenció immediata 
 

- Greus. Les que per la seva incidència representen un risc imminent per 
a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus 
problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de 
les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars. 
 

- Importants. Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a 
l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la 
salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.  
 

- Lleus. Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment 
preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves 
deficiències.  

 
Certificat d’aptitud de l’edifici i vigència  
 

- De 10 anys si l’edifici no presenta deficiències o si són lleus. 
 

- De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències 
importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han 
empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de 
reparació. 

 
- De 3 anys, amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus 

o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar 
que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres 
de reparació. 

 
- Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti 

deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures 
cautelars per evitar el risc per a persones i béns. 

 
Programa de Rehabilitació 
 
Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris hauran 
d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que 
garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran 
afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat. El programa de 
rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d’un tècnic qualificat.  
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El Govern simplifica els tràmits per autoliquidar 
l’impost sobre successions i donacions 
 

• Es redueix el volum de documentació que han d’aportar els 
contribuents a l’hora de liquidar l’impost 
 

• La majoria d’autoliquidacions es podran presentar telemàticament 
 
El Govern ha aprovat un decret que modifica l’actual reglament de l’impost 
sobre successions i donacions per reduir el volum de documentació que ha 
d’aportar el contribuent a l’hora d’autoliquidar la taxa.  
 
Amb aquesta mesura s’assoleix un doble objectiu. D’una banda, es redueix la 
càrrega administrativa per al contribuent en el tràmit de l’autoliquidació, ja que 
no se li demanarà aquella informació que ja tingui l’Administració. En segon 
lloc, la simplificació del tràmit permetrà que la majoria d’autoliquidacions es 
puguin realitzar per la via telemàtica, a través d’una aplicació informàtica que 
estarà operativa en breu. 
 
Els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures en 
l’àmbit tributari amb la finalitat de fomentar l’ús dels mitjans electrònics en la 
seva activitat ordinària, facilitant així als ciutadans el compliment de les seves 
obligacions tributàries i simplificant al màxim els tràmits que han de realitzar. 
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El Govern aprova els estatuts del Consorci de 
Formació Professional d’Automoció per impulsar i 
desenvolupar aquest sector industrial 
 

• L’entitat vetllarà perquè el Centre de Formació Professional de 
Martorell mantingui una cartera de serveis de qualitat en línia amb 
les necessitats del teixit empresarial, detectarà les noves 
necessitats laborals i promourà l’acreditació de competències 
d’empreses i professionals, entre d’altres 
 

• La creació del Consorci se suma al conjunt d’accions de la 
Generalitat a favor del sector de l’automoció com un dels pilars 
per al creixement i la competitivitat de l’economia catalana  
 

El Govern ha aprovat els estatuts del Consorci de Formació Professional 
d’Automoció, integrat per l’Administració de la Generalitat, l’Ajuntament de 
Martorell i el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya. L’entitat té 
com a objectiu contribuir al desenvolupament dels professionals i les 
empreses d’aquest sector industrial i d’altres de relacionats, fonamentalment a 
través de la gestió del Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Catalunya, inaugurat recentment a Martorell (Baix Llobregat). 
 
El Consorci vetllarà perquè aquest centre públic de formació professional 
mantingui una cartera de serveis amb uns requeriments de qualitat òptims i en 
línia amb les necessitats del teixit empresarial. Entre d’altres, l’entitat 
detectarà i determinarà les tendències dels nous perfils professionals i laborals 
d’acord amb les necessitats formatives del sector, promovent i divulgant les 
qualificacions més adequades. També treballarà per reforçar els vincles entre 
els sistemes formatiu i productiu, promourà l’acreditació de competències 
professionals entre les empreses i els treballadors, i impulsarà que la formació 
que s’imparteixi sigui certificable al llarg de la vida professional i laboral. 
 
 
Impuls de la cooperació al sector 
 
El Consorci s’emmarca en el conjunt d’accions de la Generalitat per impulsar 
el sector de l’automoció a Catalunya, un dels pilars per al creixement i la 
competitivitat de l’economia del país. En aquest context, la formació dels 
professionals esdevé una eina bàsica per desenvolupar la competitivitat del 
sector. Tenint en compte que el Consorci busca promoure la cooperació en 
aquest àmbit industrial, no es descarten possibles relacions amb d’altres 
actors públics o privats, a través de convenis de caràcter col·laboratiu-
associatiu.  
 
Està previst que el Consell de Govern del Consorci concentri les funcions de 
governança de l’entitat i que estigui integrat per la Generalitat, el clúster i 
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l’Ajuntament de Martorell. Un dels membres del Consell de Govern del 
Consorci n’assumirà la presidència, a proposta del conseller d’Empresa i 
Ocupació. En paral·lel, es constituirà un Consell Social, que assumirà les 
funcions consultives, de participació del sector productiu, de planificació i 
deliberació i proposta de línies d’actuació al Consell de Govern. S’hi integraran 
la Generalitat, les organitzacions sindicals i patronals més representatives del 
país, i experts del sector de l’automoció. 
 
El Consorci es constituirà i posarà en marxa quan l’Ajuntament de Martorell i 
el Clúster de la Indústria de l’Automoció aprovin els estatuts de l’entitat, a 
través dels seus respectius òrgans de govern. 
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El Govern destinarà més de 2 milions d’euros a la 
prevenció i control dels mosquits i la mosca negra 
durant els propers 3 anys 
 

• Es faran prospeccions dels trams dels rius afectats, tractaments 
larvicides i un seguiment de factors ambientals 
 

• Les comarques afectades se centren a l’Ebre, el Segre i el Ter 
 
El Govern ha aprovat el Pla d’actuació per a la prevenció i control de les 
plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de l’Ebre, el 
Segre i el Ter per al període 2015-2017. Entre d’altres, es realitzaran 
prospeccions als trams dels rius afectats, s’hi faran tractaments larvicides amb 
un insecticida biològic selectiu que ha demostrat una efectivitat superior al 
98% per cent i es farà també un seguiment dels factors ambientals de la zona. 
En total, es destinaran 2,126 milions d’euros, aportats pels departaments de 
Territori i Sostenibilitat (855.500 euros); de Salut (423.500); d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (423.500) i d’Empresa i 
Ocupació (423.500). 
 
En el desenvolupament de les accions de prevenció i control de les plagues 
de mosquit i mosca negra també hi han participat l'Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, la Unitat d'Ecosistemes 
Aquàtics (UEA-IRTA), el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i 
el Montsià (CODE) i el Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i 
del Baix Ter. A més, a banda de la Generalitat, també aporten finançament al 
protocol d’actuació l’organisme Dipsalut de la Diputació de Girona, la 
Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. 
 
L’actuació conjunta i coordinada de tots els organismes, juntament amb la 
continuïtat en l’aplicació d’aquests plans d’actuació, ha permès controlar la 
població de mosquits i de mosca negra a les àrees afectades, mantenir-la sota 
uns llindars de tolerància acceptables i, en conseqüència, reduir de forma 
significativa les molèsties per a la població. 
 
Davant l’evolució de la presència de la mosca negra els darrers anys a 
Catalunya i els diversos factors que influeixen en el seu desenvolupament, es 
preveu que durant el període 2015-2017 sigui necessari realitzar mesures de 
control, com se n’han anat fent des de 2004. L’aturada de les accions podria 
representar una proliferació important d’aquests simúlids, que tenen un gran 
impacte sobre la població. 
 
En l’elaboració del Pla s’ha tingut en compte l’experiència dels darrers anys, 
que ha demostrat l’eficàcia i l’efectivitat de les accions. Així, el protocol 
d’actuacions es basa en les accions següents:  
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- Les prospeccions dels trams dels rius afectats per conèixer la densitat 
de larves i determinar la necessitat i el moment oportú dels tractaments.  

 
- El seguiment de factors ambientals implicats: cabal del riu, temperatura 

i qualitat de l’aigua (presència de matèria orgànica o terbolesa). Es 
compta amb la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i 
de l'Agència Catalana de l'Aigua per regular els cabals dels rius. 

 
- Els tractaments larvicides, utilitzant un producte d’espores del bacteri 

Bacillus thuringensis var. israeliensis (Bti). És un insecticida larvicida 
biològic molt específic i selectiu per a aquest tipus d’insectes. Aquests 
tractaments han tingut una efectivitat en la mortalitat de larves superior 
al 98% de mitjana. Els tractaments larvicides es realitzen amb 
helicòpter als rius Ebre i Segre per poder aplicar la quantitat necessària 
de producte en un temps assequible per cobrir els diferents punts, i 
amb barques al riu Ter. 

 
- Una segona prospecció de cada punt tractat posterior a l’aplicació, per 

valorar-ne l’efectivitat. 
 

- El nombre de punts de mostreig i de tractaments es determinarà en 
funció de l’evolució de la població dels simúlids d’aquest any en cada 
àrea. 

 
 
Tractament del mosquit a l’Ebre 
 
Pel que fa al control del mosquit a les zones naturals i arrossars de l’Ebre, el 
procediment és molt similar al que se segueix per a la mosca negra. Els focus 
larvaris s’agrupen per zones que se sotmeten a vigilància constant, amb 
dades que s’analitzen al laboratori per establir el tipus de control. El període 
de vigilància i mostreig dels focus larvaris es fa durant 35 setmanes entre els 
mesos de març i octubre. La vigilància a les zones naturals engloba una 
superfície aproximada de 8.000 hectàrees i la vigilància als arrossars de 7.300 
hectàrees. El producte utilitzat per al tractament és també el Bti, per no 
malmetre la resta de la fauna de la zona. Per realitzar els tractaments 
s’utilitzen diferents equips en funció del focus sobre el qual s’ha d’aplicar el 
producte. 
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El Govern adapta els registres de la propietat de 
Catalunya al context econòmic i social actual 
 

• D’acord amb les competències reconegudes a l’Estatut, el Govern 
ha aprovat, per primera vegada, un decret que modifica la 
demarcació registral i suprimeix 33 oficines que no s’han arribat a 
crear, que no han estat mai ocupades per cap registrador titular o 
que han quedat vacants 
 

• El 2007 un reial decret espanyol va crear 59 noves oficines a 
Catalunya per atendre el tràfic immobiliari que s’havia produït els 
anys anteriors, que ara cal reajustar i adequar al context econòmic 
actual 

  
El Govern ha aprovat la modificació de la demarcació dels registres de la 
propietat, mercantils i dels béns mobles de Catalunya, amb l’objectiu de 
corregir el sobredimensionament d’oficines que existeix a Catalunya i adaptar-
les a la situació econòmica i social del país. El Consell Executiu ha aprovat un 
decret que suprimeix 33 oficines registrals. I és que tot i haver estat establerts 
l’any 2007 no s’han arribat a crear perquè mai han estat ocupats per cap 
registrador titular o bé es troben vacants perquè han quedat deserts els 
concursos de provisió de places entre aspirants.  
 
La demarcació registral actual va ser aprovada per un reial decret llei espanyol 
l’any 2007 i va comportar un increment de registres de la propietat, mercantils 
i de béns mobles a Catalunya. La regulació va ser motivada per l’eclosió del 
tràfic immobiliari dels anys immediatament anteriors a 2007 i va suposar un 
increment del 30 per cent del nombre total de registres demarcats a tot l’Estat. 
A Catalunya, la demarcació registral projectada pel Govern espanyol va 
significar la creació de 59 registres de la propietat. 8 anys després, s’ha 
evidenciat el sobredimensionament d’oficines a Catalunya i la necessitat de 
modificar la demarcació, per adaptar-la a la situació econòmica i social del 
país i a les necessitats dels ciutadans i millorar la prestació d’aquest servei 
públic.  
 
El decret aprovat també estableix, amb caràcter general, la reagrupació dels 
registres suprimits amb el registre o registres dels quals procedien, excepte en 
alguns casos en què es mantenen per la seva ubicació per motius 
d’organització territorial. 
 
La revisió de la demarcació registral de Catalunya es fa en exercici de la 
competència exclusiva de la Generalitat per establir les demarcacions 
notarials i registrals que li atorga l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El 
Govern ja va aprovar la modificació de la demarcació notarial el 10 de març 
passat.  
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Altres acords del Govern 
 
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el 
Reial decret llei espanyol de formació per a l’ocupació per invasió de 
competències 
 
El Govern ha acordat sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries (CGE) sobre el Reial decret llei espanyol de reforma general del 
sistema de formació per a l'ocupació en la modalitat de teleformació. En 
concret, es demana dictamen sobre l’autorització de les plataformes 
d’aprenentatge, l’acreditació dels centres que imparteixen les accions 
formatives, i l’autorització, avaluació i seguiment d’aquestes accions, 
competències reservades a la Generalitat segons els articles 170.1.b i 115.2 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
El Govern ja va plantejar un conflicte de competència sobre aquest mateix 
tema el juliol de 2013, en relació amb dos reials decrets espanyols que 
recollien aquesta qüestió i reservaven competències executives al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE). En aquest sentit, el mes de març passat el 
Tribunal Constitucional ja va fallar a favor de la Generalitat, i va considerar no 
justificada aquesta reserva, atès que les competències executives en matèria 
de treball i relacions laborals corresponen en aquest cas a l’Administració 
catalana. 
 
Tanmateix, el mateix dia que l’alt tribunal va notificar la seva sentència, el 
Butlletí Oficial de l’Estat publicava un nou Reial decret llei –el 4/2015- de 
reforma general del sistema de Formació per a l’Ocupació. Aquest projecte de 
llei, que el Congrés de Diputats ha decidit tramitar per procediment d’urgència, 
torna a prescriure en l'article 16.2 que correspondrà al SPEE l’acreditació i 
inscripció de les entitats de formació que utilitzin plataformes de teleformació 
i/o desenvolupin la seva activitat en més d’una comunitat. El Consell de 
Garanties Estatutàries disposarà d’un mes per emetre el seu dictamen, que 
serà preceptiu en cas que el Govern acordi interposar el corresponent recurs 
d’inconstitucionalitat davant del TC contra la disposició que l'Estat planteja en 
la reforma general d’urgència del sistema de Formació per a l’Ocupació a 
través del Reial decret llei. 
 
Aprovada la concentració de totes les dependències de la Generalitat a 
Manresa a l’edifici dels antics jutjats de la ciutat 
 
El Govern ha acordat concentrar totes les dependències de l’Administració de 
la Generalitat a Manresa en un únic espai, l’edifici dels antics jutjats de la 
ciutat. L’objectiu és optimitzar al màxim l’estructura territorial de l’Administració 
de la Generalitat i millorar la gestió i la prestació del servei al ciutadà, que 
podrà fer tots els tràmits en una única seu. 
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L’edifici dels antics jutjats de Manresa, propietat de la Generalitat, acollirà els 
departaments amb representació territorial a Manresa: la Delegació Territorial 
del Govern, els serveis territorials d’Interior i de Territori i Sostenibilitat, la 
Regió Sanitària del CatSalut, el Servei Regional de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya i la Regió Sanitària Central del Servei Català de la Salut. 
Posteriorment, el Govern aprovarà els acords organitzatius necessaris per 
procedir a l’adequada posada en funcionament del nou edifici. 
 
El trasllat es fa a partir dels bons resultats assolits amb el model de gestió 
integrada que des de l’any 2010 funciona a l’edifici de l’Administració de la 
Generalitat a Girona i que es traslladarà també a Tortosa, on ja s’està 
construint la nova seu que concentrarà tots els serveis territorials de les Terres 
de l’Ebre.  
 
Establert en 19 el nombre de membres del Consell de Comarcal del 
Moianès 
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que estableix en 19 el nombre de 
consellers que integraran el Consell Comarcal del Moianès. La nova comarca 
va entrar en vigor l’1 de maig, l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) de la Llei de creació de la comarca del 
Moianès. 
 
L’assignació del nombre de consellers es fa a partir de la darrera xifra de 
població de cada municipi aprovada oficialment, d’acord amb el que disposen 
el Reial decret de regulació complementària dels processos electorals i el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. No varia el nombre de 
consellers del Bages, Osona i el Vallès Oriental, les comarques on fins ara 
s’adscrivien els 10 municipis que integren el Moianès.  
 
El decret dóna compliment a la disposició addicional del decret sobre l’elecció 
dels membres dels consells comarcals, que preveu redistribuir el nombre de 
consellers en cas que es creï una nova comarca abans de les eleccions 
municipals del 24 de maig.  
 
Derogat el decret que regula el Contracte Global d'Explotació (CGE) en 
un nou pas del Govern cap a l’agilització administrativa 
 
El Consell Executiu ha aprovat la derogació del decret que regula l’anomenat 
Contracte Global d'Explotació (CGE), en el marc del procés d’agilització 
administrativa del Govern. El CGE és la integració de diversos ajuts adreçats 
a les explotacions agràries, d’acord amb el que estableix la normativa 
comunitària en matèria de desenvolupament rural. 
 
El nou període de programació 2014-2020 de la Política agrària comuna 
(PAC) en desenvolupament rural defineix un nou marc normatiu, que incideix 
intensament en la matèria que regula el decret. Adequar-lo, per tant, requeriria 
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fer una modificació important de l’articulat, però el Govern entén que les 
modificacions es poden incloure a les bases reguladores i les convocatòries 
dels ajuts corresponents al desenvolupament rural. 
 
Així, previ informe jurídic favorable, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, va proposar regular el CGE a través de les 
bases reguladores dels ajuts, un mecanisme molt més flexible, àgil i versàtil 
que permetrà afavorir la reactivació econòmica del sector. La proposta ha 
estat aprovada per unanimitat de la Taula Agrària, integrada per representants 
de l’Administració, les organitzacions professionals agràries i les entitats 
representatives del món cooperatiu. 
 
Signatura de convenis de col·laboració amb el Govern de Tunísia per 
promoure la cooperació en habitatge social i rehabilitació, entre d’altres 
 
El Consell Executiu ha acordat la signatura de dos convenis de col·laboració 
amb el Govern de Tunísia per promoure la cooperació entre els dos executius 
en diferents matèries d’interès comú. Amb el primer acord, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Ministeri d’Infraestructures de l’Habitatge i de 
l’Ordenació del Territori col·laboraran en matèria d’habitat, habitatge social, 
planificació, rehabilitació, renovació urbana i ecoconstrucció. El segon acord 
és entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Societat d’Estudis i 
Promoció de Tunis Sud per intercanviar experiències, transferir coneixements i 
fer assistència tècnica en el projecte del nou barri del “Lac-Sud” de Tunis.  
 
El mes de juliol de 2013 la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Societat 
Mercatil d’estudis i promoció de la ciutat d’Stax ja va signar un primer acord de 
col·laboració i paternariat per col·laborar amb el Govern tunisià per impulsar la 
integració de la ciutat d’Stax i el seu port amb les noves zones de 
desenvolupament urbà. Des d’aleshores, l’Agència de l’Habitatge i el Govern 
de Tunísia han mantingut diverses reunions de treball i han ampliat la 
cooperació que ara es materialitza amb la signatura dels dos convenis.  
 
600.000 euros per al Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
 
El Consell Executiu ha acordat destinar 600.000 euros a la Fundació Sitges, 
Festival Internacional de Cinema de Catalunya per a l’organització de la 48a 
edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. La 
xifra representa un increment del 33% respecte a l’edició de 2014. El Festival, 
que se celebrarà del 9 al 18 d’octubre, s’ha convertit en un punt de referència 
tant a nivell nacional com internacional, que compta amb una acreditada 
experiència i personalitat reconeguda. Ha esdevingut un punt de trobada 
d’empreses i professionals del sector i una plataforma de promoció de la 
indústria audiovisual catalana i de la seva producció més recent i significativa. 
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L’any 2006 es va canviar l’estructura de Patronat Municipal i es va constituir la 
Fundació Privada Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, 
creada per l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’Ajuntament de Sitges, 
amb l’objectiu de difondre, potenciar i afavorir el cinema a Catalunya. Amb el 
canvi s’ha enfortit l’estructura organitzativa amb l’entrada de nous patrons i 
s’hi ha incorporat associacions, empreses i entitats del sector del cinema de 
Catalunya compromeses com a elements actius del Festival.  
 
La Fundació fa de pont entre el sector cinematogràfic i les administracions per 
promoure el certamen com a plataforma per a la indústria de Catalunya i 
aconseguir situar-lo en un dels millors rànquings dins del circuit dels festivals 
internacionals.  
 
Llum verda als nous Estatuts del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra, 
que avancen en la simplificació de l’estructura de l’equipament 
 
El Consell Executiu ha aprovat els nous Estatuts del Consorci de L’Auditori i 
l’Orquestra, que avancen en la simplificació de l’estructura de l’equipament 
cultural. Estableixen com a finalitats prioritàries la gestió i promoció de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la gestió i foment 
del patrimoni musical català a través del Museu de la Música i del Centre 
Robert Gerhard, la gestió i promoció de la Banda Municipal de Barcelona, la 
producció d’enregistraments i creació de fons bibliogràfics i documentals que 
facilitin el coneixement de la música, així com l’organització, promoció i 
producció de concerts i activitats musicals.   
 
El Consorci haurà d’establir un Pla director de caràcter quadriennal, juntament 
amb les entitats consorciades (l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya), que haurà d’incloure el projecte estratègic, el programa d'activitats 
i les aportacions econòmiques de cadascuna de les entitats consorciades. Els 
nous estatuts fixen l’adscripció del Consorci a l’Ajuntament de Barcelona i 
modifiquen les funcions del Consell Rector, la Comissió Executiva i la 
Gerència per clarificar les tasques que té encomanades cada òrgan. 
 
L’obra Agnus Dei de Francisco de Zurbarán, declarada bé cultural 
d’interès nacional  
 
El Consell Executiu ha aprovat declarar l’obra Agnus Dei de Francisco de 
Zurbarán bé cultural d'interès nacional. Està considerada una de les millors 
versions que Zurbarán va realitzar del tema iconogràfic de l’anyell de Déu, que 
va tractar en diverses ocasions. Altres mostres destacades es troben 
exposades al Museo del Prado de Madrid i a la Fine Art Gallery de San Diego 
(Califòrnia). Es tracta d’una obra especialment important, perquè constitueix 
un dels exemples més destacables de l’artista sobre el tema tractat en la 
pintura, en la qual l’autor es mostra com un mestre consumat. 
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L’obra correspon a l’etapa de plena maduresa artística de Zurbarán i fa palesa 
una gran qualitat tècnica i un domini de la llum i dels colors. L’efecte de la 
il·luminació incrementa el realisme amb què està pintada la llana de l’anyell, i 
l’anàlisi cromàtica és el resultat d’una gran observació de la natura. La imatge 
de l’animal, amb una innegable càrrega simbòlica cristiana, però totalment 
exempta d’idealitzacions religioses, fa que l’obra estigui a cavall entre el 
símbol religiós i la natura morta. Zurbarán, amb aquesta obra, es manifesta 
com un pintor animalista insuperable. 
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