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El Govern aprova el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament 2015, que té com a eix central 
l’enfocament estratègic de gènere i basat en els drets 
humans  
 

• El document, el primer que es fa d'acord amb la nova planificació 
quadriennal del Pla Director 2015-2018, prioritza la defensa, 
protecció i garantia dels drets humans de les dones i dels drets 
col·lectius dels pobles 

 
• Entre les actuacions previstes per al 2015 destaca la convocatòria 

pública de subvencions amb un pressupost de 3,4 milions d’euros, 
amb activitats i sessions formatives destinades als professionals i 
als diferents actors de la cooperació catalana (ens locals i les 
ONG) perquè puguin implementar el Pla de manera efectiva 

 
• En total el Govern preveu destinar enguany 16,3 milions d'euros a 

l’Ajut Oficial al Desenvolupament, un 14% més que el 2014 
 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament 
per al 2015, el principal instrument programàtic i d’orientació política del 
Govern que permet desplegar en accions concretes els compromisos del nou 
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, aprovat pel 
Parlament de Catalunya el 22 d’abril passat. El document aposta per la 
defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones i dels drets 
col·lectius dels pobles com a elements específics de la cooperació catalana. 
Es tracta del primer Pla de la nova planificació quadriennal, que incorpora 
replantejaments i canvis substancials pel que fa a l’anàlisi de la realitat, amb 
un nou enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, i pel que fa 
a la metodologia d’implementació de les actuacions.  
 
L’enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (EGiBDH) 
incorpora una perspectiva que busca materialitzar els drets humans per a 
totes les persones, col·lectius i pobles, especialment per als més vulnerables, i 
prioritza les dones, que pateixen una discriminació estructural que requereix 
mesures específiques. Aquest enfocament també vol transformar les relacions 
desiguals de poder en tots els àmbits, inclosa l'esfera privada, per contribuir a 
reduir les desigualtats, generar processos de canvi i apoderar les persones 
perquè puguin prendre decisions i exercir els seus drets de manera lliure i 
autònoma. 
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D'entre les actuacions previstes al Pla anual de cooperació per a aquest 2015 
destaquen les següents: 
 

- La convocatòria pública de subvencions de la cooperació catalana. 
Amb una dotació pressupostària de 3,4 milions d'euros, s’han organitzat 
activitats i sessions formatives específiques destinades als 
professionals del sector i als diferents actors de la cooperació catalana, 
especialment els ens locals i les ONG. L’objectiu és facilitar-los les 
eines necessàries perquè puguin incorporar i implementar el nou 
enfocament del Pla de forma correcta. 

 

- L’impuls a la coordinació i la coherència de polítiques públiques per al 
desenvolupament que tenen un impacte internacional, especialment als 
països socis de la cooperació catalana.  

 

- La promoció de l’Educació per al Desenvolupament per contribuir a 
formar una societat més responsable i compromesa, tant al nord com al 
sud; la recerca sobre desenvolupament, la incidència política i la 
comunicació; la transparència i la rendició de comptes, i la gestió del 
coneixement, el seguiment i l’avaluació per millorar l’eficàcia de l’ajut.   

 
D’acord amb el Pla director 2015-2018, el document estableix 13 països 
prioritaris per a la cooperació catalana: Bolívia, Colòmbia, El Salvador, 
L’Equador, Gàmbia, Guatemala, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, Palestina, 
el Sàhara Occidental, el Senegal i Tunísia. 
 
La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupament 2015 ha estat 
informada favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la 
Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental 
de Cooperació al Desenvolupament. Un cop aprovat pel Consell Executiu, el 
document es presentarà al Parlament de Catalunya per al debat corresponent. 
 
Pel que fa al pressupost, el Govern preveu destinar 16.248.645 euros per a 
l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) aquest 2015, una xifra que suposa un 
increment del 14% respecte de l’any 2014. L’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, principal òrgan executor d’aquesta política, aporta 
8.610.545 euros. De la seva banda, els departaments i organismes de la 
Generalitat preveuen destinar 7.638.100 euros a actuacions de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat internacional.  
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Els governs de Catalunya i el Senegal signaran un 
acord marc per reforçar la cooperació entre els dos 
països  

 
• El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament a signar un conveni per al període 2015-2018 
amb el Ministeri de la Governança local, del Desenvolupament i de 
la Gestió del Territori de la República de Senegal que consolida i 
reforça les iniciatives de col·laboració que han dut a terme els dos 
executius 

 
• El Senegal és un dels països prioritaris de la cooperació catalana i 

és, a més, el país de l’Àfrica subsahariana amb una major 
presència d’organitzacions catalanes 
 

El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a signar un acord de col·laboració amb el Ministeri 
de la Governança local, del Desenvolupament i de la Gestió del Territori de la 
República de Senegal per al període 2015-2018 que permetrà consolidar i 
reforçar la cooperació existent entre els governs de Catalunya i el Senegal, 
país prioritari de la cooperació catalana. D’aquesta manera s’estableix un 
marc formal de cooperació entre els dos executius, a partir de l’experiència 
satisfactòria i dels bons resultats assolits amb els projectes desenvolupats fins 
al moment. 
 
En aplicació de l’Estratègia país prioritari (EPP) del Senegal 2013 – 2017 (un 
instrument de planificació de la cooperació catalana en aquest país), els 
governs de Catalunya i el Senegal es comprometen a promoure iniciatives en 
matèria de descentralització, de gestió del territori i de desenvolupament local, 
en suport a les col·lectivitats locals del país sud-africà. L’ACCD vehicularà part 
del treball que es faci al Senegal a través del Programa Nacional de 
Desenvolupament Local (PNDL) del Senegal i les agències regionals de 
desenvolupament. El PNDL és una institució governamental que des de 2006 
treballa per contribuir a reduir la pobresa a través de l’acció combinada del 
Govern, col·lectivitats locals, comunitats i sector privat.  
 
Cooperació Catalunya-Senegal 
 
La cooperació catalana té una llarga trajectòria de projectes al Senegal, que 
és, de fet, el país de l’Àfrica subsahariana amb una major presència 
d’organitzacions catalanes. Des dels anys 60 diverses ONGD i organitzacions 
religioses catalanes gestionen projectes al Senegal, on també és present la 
cooperació municipal catalana i el Fons Català de Cooperació. Des de 2003 el 
Senegal és un dels països prioritaris de la cooperació catalana, tal com 
recullen els diferents plans directors de cooperació al desenvolupament. El 
2013 l’any 2013 el Govern va aprovar l’Estratègia de país prioritari 2013 – 
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2017, un instrument de planificació que té com a objectiu guiar les actuacions 
de la cooperació catalana al Senegal, potenciant la concertació geogràfica i 
sectorial per millorar l’eficàcia i l’eficiència dels treballs. 
 
El Govern de la Generalitat ha col·laborat en diversos projectes al Senegal, 
entre els quals destaquen, el 2011, la participació de l’ACCD amb l’Agència 
Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD-K) en el projecte de suport a 
l’elaboració d’una política de gènere per a la Regió de Kolda i al 
desenvolupament econòmic local al poble de Sare Guéladio. El 2012 l’Agència 
va treballar amb la mateixa institució en un projecte de suport a la millora de la 
governança i l’apoderament de les dones de la mateixa regió de Kolda. 
 
Entre 2007 i 2010 el 73% de l’Ajut Oficial al Desenvolupament que Catalunya 
ha fet al Senegal s’ha canalitzat a través d’ONG, mentre que el 18% restant 
s’ha fet via la cooperació bilateral directa de l’ACCD. 
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El Govern aprova un Memoràndum d’Entesa amb 
l’Estat de Baviera per col·laborar en formació, 
mobilitat laboral i política europea  
 

• L’acord estableix un marc formal de col·laboració entre els dos 
territoris i preveu organitzar activitats conjuntes en tercers països 
on els dos governs disposen d’oficines de representació, 
especialment a la UE 

 
• Amb un 17,6% del PIB del país, Baviera és l’estat més gran 

d’Alemanya i el segon en població  
 
El Consell Executiu ha aprovat la signatura d’un Memoràndum d’entesa amb 
el Govern de l’Estat lliure de Baviera (Alemanya) amb l’objectiu d’establir un 
marc formal de col·laboració entre els dos territoris i col·laborar en formació, 
mobilitat laboral i política europea. Es tracta del primer acord bilateral 
d’aquestes característiques que signen els dos executius. 
 
L’acord estableix tres àmbits prioritaris de col·laboració: 
 

- La formació i mobilitat laboral, acadèmica i universitària. 
 

- L’aposta per la transformació digital i el desplegament d’estratègies 
intel·ligents (smart). 
 

- L’acció conjunta en política europea. 
 
L’acord també recull la voluntat d’organitzar activitats conjuntes en països 
tercers d’interès comú on els dos governs disposen d’oficines de 
representació, amb un èmfasi especial en les oficines de representació davant 
la Unió Europea. A més, afavorirà l’execució de mesures a les quals es 
podran associar tant institucions públiques com empreses privades.  
 
Baviera és l’estat més gran en superfície d’Alemanya, el segon en població i 
aporta el 17,6% del PIB. Els sectors més importants de la seva economia són 
la indústria, els serveis i l’agricultura. Té una oficina de representació davant la 
UE i 27 oficines a l’estranger orientades a internacionalitzar les seves 
empreses i establir contactes comercials internacionals en 22 països diferents. 
Alemanya és un país estratègic en l’acció exterior del Govern i un dels 
principals socis comercials de Catalunya. És també el país que compta amb 
més lectorats universitaris en català (19) i Catalunya va ser convidada d’honor 
a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt l’any 2007. A més, Catalunya 
manté una relació institucional estreta amb altres estats del país germànic, 
com ara Baden-Württemberg, amb qui col·labora des de fa 25 anys en el marc 
dels Quatre Motors per a Europa, una xarxa de cooperació interregional que 
inclou també Llombardia i Roine-Alps.  



 

 
Acords de Govern. 09.06.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

7 

El Govern regula el Registre del sector públic local de 
Catalunya, que oferirà informació actualitzada i 
transparent dels ens locals i organismes dependents 
 

• L’objectiu és disposar d’informació permanentment actualitzada 
dels ens locals que sigui entenedora i de consulta fàcil per part de 
la ciutadania 
 

• La Generalitat podrà modificar d’ofici, sense necessitat de 
comunicació prèvia, dades del Registre que no estiguin 
actualitzades i que els ens ja hagin publicat en butlletins i diaris 
oficials 
 

• La informació serà pública, en la línia de la prioritat política del 
Govern a favor de la transparència i el govern obert 

 
El Govern ha aprovat el decret pel qual es regula el Registre del sector públic 
local de Catalunya, un registre de caràcter públic on figuraran tots els ens 
locals catalans, els dependents i altres d’adscrits o vinculats. La mesura 
respon a una doble finalitat: d’una banda, disposar d’informació 
permanentment actualitzada que es correspongui amb la realitat del sector 
públic local del país i, de l’altra, recollir les darreres modificacions normatives 
sobre règim local i fer que la informació sigui més entenedora i de fàcil 
consulta. 
 
El Registre contindrà, entre d’altres, dades generals del municipi, sobre la 
seva situació geogràfica, els pressupostos i liquidacions de l’ens, les entitats 
que en formen part o en depenen o els resultats de les diferents eleccions 
locals, entre d’altres. Tota aquesta informació serà consultable per la 
ciutadania, d’acord amb la política d’impuls de la transparència, accés a la 
informació pública i bon govern desplegada pel Govern de la Generalitat. 
 
Substitueix el Registre d’ens locals de Catalunya que es va crear l’any 2007, 
que calia modificar per incorporar les modificacions normatives que s’han 
produït els darrers anys i que han incidit en el sector públic local i, alhora, 
garantir una informació actualitzada. Les novetats més rellevants del nou 
Registre són les següents: 
 

- Actuació d’ofici del departament competent en Administració 
local. La direcció general corresponent podrà actuar d’ofici per 
modificar qualsevol dada que contingui el Registre sense necessitat 
de comunicació prèvia a l’ens. Les dades s’han d’haver publicat en 
butlletins i diaris oficials o se n’ha d’haver tingut coneixement de 
forma fefaent. 
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- Impuls de la col·laboració amb altres administracions. Es 
preveuen mecanismes de coordinació amb altres administracions i 
organismes públics per intercanviar informació i subministrar les 
dades necessàries que permetin actualitzar el Registre. 

 
- Anotació preventiva d’estat inactiu. S’incorpora una regulació 

específica sobre l’anotació preventiva de l’estat inactiu dels ens 
inscrits, en cas que no tinguin cap tipus d’activitat, no hagin tramès 
al departament competent el pressupost ni les liquidacions 
pressupostàries i el compte general a la Sindicatura de Comptes. 
L’anotació preventiva comporta bloquejar subvencions o 
transferències a càrrec de la Generalitat. Aquesta condició se 
suprimirà quan desapareguin les causes que l’han motivada o quan 
l’ens es dissolgui formalment. 
 

- Incompliment de l’obligació de facilitar informació requerida. 
S’incorpora una previsió que comportarà l’anotació preventiva de 
l’estat inactiu per als ens que incompleixin l’obligació de comunicar 
la informació registral exigida. 
 

- Nous supòsits de cancel·lació d’ofici d’inscripció al Registre. El 
departament amb competències en Administració local podrà 
suprimir d’ofici la inscripció al Registre quan l’extinció o dissolució 
de l’ens derivi d’una disposició normativa o d’una resolució judicial 
ferma; quan s’acrediti l’extinció o la dissolució de l’ens per registres 
públics o altres mitjans oficials; quan els ens inscrits deixin de ser 
dependents, adscrits o vinculats a un ens local, i quan transcorri un 
termini de 2 anys des de l’anotació preventiva de l’estat inactiu de 
l’ens, sense que s’hagi modificat aquesta situació. 

 
Transparència i govern obert 
 
La mesura avança en el desplegament de l’eix de transparència del Pla de 
reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic. S’afegeix al conveni signat entre el Govern de la Generalitat i les 
diputacions catalanes per crear la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya (CGTC), un marc permanent i estable de coordinació per desplegar 
la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que pren 
per denominació. 
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El Govern recorre al TC la llei espanyola que imposa la 
llicència federativa única per vulnerar la competència 
exclusiva de la Generalitat en esports 
 

• Acorda interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos 
articles de la llei, una de les principals de l’informe CORA, que 
estableix una llicència federativa única per participar en qualsevol 
competició oficial, també estatal, sota una pretesa finalitat 
d’enfocament global de l’esport 

 
• D’acord amb el dictamen vinculant del Consell de Garanties 

Estatutàries, el Govern entén que la norma també envaeix 
competències sobre la notificació dels actes administratius i la 
publicitat de les subvencions, que imposa que es faci a través del 
BOE i de forma addicional al DOGC 

 
El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del 
Tribunal Constitucional contra diversos articles de la Llei espanyola de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que 
vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports, un 
àmbit en el qual l’Estat no disposa de títol competencial. També s’interposa 
recurs contra articles que envaeixen competències sobre la notificació dels 
actes administratius i la publicitat de les subvencions de l’Administració de la 
Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminat la 
inconstitucionalitat de tots aquests preceptes. 
 
La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, una de les principals lleis de l’informe CORA (Comissió de 
Reforma de les Administracions Públiques), modifica diverses normes amb 
rang de llei amb una doble finalitat: d’una banda, reordenar organismes 
públics i racionalitzar estructures administratives i, de l’altra, simplificar els 
procediments administratius. Són precisament algunes de les mesures de 
simplificació dels procediments administratius les que el Govern, d’acord amb 
el dictamen del CGE, considera que envaeixen competències de la 
Generalitat. 
 
L’article 23 de la llei espanyola estableix una llicència federativa única que 
permetrà participar en qualsevol competició oficial, també de caràcter estatal, 
sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, de manera que ja no 
seran necessàriament les federacions catalanes les que atorgaran aquestes 
llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. L’article 25 de la norma espanyola, mentrestant, 
modifica el règim de notificacions, i imposa el deure de publicar els anuncis de 
notificació als interessats al BOE i només de forma addicional al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Això vulnera l’article 68.5 de l’Estatut, 
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que determina que la publicació al DOGC és necessària i suficient a tots els 
efectes.  
 
El recurs també s’interposa contra l’article 30 de la llei espanyola, que 
modifica el règim de publicitat de les subvencions a través de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que esdevé un instrument de 
publicitat de les subvencions. Les convocatòries d’ajuts i subvencions de la 
Generalitat s’hauran de publicar en aquesta base de dades espanyola i en 
extracte al BOE i al DOGC, cosa que contradiu el règim de publicitat establert 
per l’Estatut per als actes i disposicions de caràcter general del Govern i de 
l’Administració de la Generalitat. A més, es fixa també una nova infracció per a 
les administracions que no facilitin informació al BDNS, la qual cosa comporta 
un control jeràrquic sobre l’activitat de la Generalitat, contrari a l’Estatut i a 
l’article 137 de la Constitució espanyola.  
 
  



 

 
Acords de Govern. 09.06.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11 

Altres acords del Govern 
 
Impuls al trasllat de l’Oficina de l’OMS a Barcelona al Recinte Modernista 
de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 
El Consell Executiu ha acceptat la cessió gratuïta d’uns espais del Pavelló 
Nostra Senyora de la Mercè, al Recinte Modernista de l’antic hospital de la 
Santa Creu i de Sant Pau, per ubicar-hi l’Oficina a Barcelona de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS). L’oficina es destinarà a enfortir els sistemes 
sanitaris de la regió europea.  
 
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha cedit al 
Departament de Salut uns espais d’ús exclusiu de 532,17 m2 del Pavelló 
Nostra Senyora de la Mercè i uns altres espais d’ús no exclusiu de les àrees 
comunes del Pavelló. La cessió es constitueix pel període d’un any, 
prorrogable, i s’incorporarà a l’Inventari general de béns de la Generalitat de 
Catalunya, assignada al Departament de Salut.  
 
Establerta l’any 1999, l’OMS a Barcelona s’encarrega de desenvolupar els 
sistemes de salut, enfortir els sistemes de salut i les polítiques a nivell 
subnacional i desenvolupar polítiques que fomenten la col·laboració i la 
cooperació entre els països de la Mediterrània. Treballa directament amb els 
estats membres a tota la regió d'Europa per millorar el rendiment dels 
diferents sistemes de salut, ajudar a diagnosticar problemes i desenvolupar 
polítiques adaptades a les necessitats específiques de cada país. 
 
Dissolts els consorcis que havien de desenvolupar 5 nous eixamples 
urbanístics a Malgrat de Mar, Palafrugell i Olesa de Montserrat 
 
El Consell Executiu ha aprovat la dissolució de 3 consorcis urbanístics 
encarregats de desenvolupar 5 àrees residencials estratègiques (ARE) a 
Malgrat de Mar, Palafrugell i Olesa de Montserrat, que havien de sumar un 
total de 1.755 pisos de nova construcció i diversos equipaments per donar 
servei a la nova població. Aquests nous eixamples es van planificar en un 
moment d’expansió constructora i ara, amb el canvi de cicle econòmic, molts 
ajuntaments han demanat deixar-los sense efecte. 
 
Per tirar endavant aquestes àrees residencials estratègiques es van crear 
consorcis entre l’ajuntament i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) que ara el 
Govern ha acordat dissoldre, davant la petició dels consistoris. A Malgrat de 
Mar, s’havia de desenvolupar l’ARE Escultor Clarà, amb una superfície de 
8,97 hectàrees i 525 pisos, 276 dels quals havien de ser protegits. A Olesa de 
Montserrat, l’ARE s’havia de construir als sectors 1 i 8, amb una superfície de 
14,92 hectàrees i 848 habitatges. D’aquests, estava previst que 432 tinguessin 
algun tipus de protecció oficial. 
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A Palafrugell, finalment, s’havien de tirar endavant 3 àrees residencials 
estratègiques. La de Piverd Est, amb 2,3 hectàrees i 122 pisos (la meitat 
lliures i la meitat protegits). A Pi Maragall, 116 habitatges (63 amb protecció) 
en una superfície d’1,15 hectàrees. A SUD 1.4 El Terme, finament, es preveia 
construir 144 pisos, repartits a parts iguals entre lliures i protegits, en una 
extensió de 2,89 hectàrees. 
 
Els anys 2009 i 2010 es va aprovar el planejament necessari per tirar 
endavant 73 nous eixamples amb la construcció de gairebé 74.000 pisos per a 
l’horitzó 2008-2011. Els anys immediatament posteriors a l’aprovació del 
planejament de les ARE es van detectar disfuncions importants entre les 
previsions i la demanda real de nou habitatge, molt afectada per la crisi 
econòmica. Per aquest motiu, el text refós de la Llei d’urbanisme de 2012 va 
introduir un mecanisme especial perquè els ajuntaments poguessin sol·licitar 
deixar sense efecte o reduir l’ordenació de les ARE corresponents. En total el 
Govern ha dissolt 10 consorcis urbanístics i deixat sense efecte el 
planejament de 18 més. 
 
Llum verda a l’alteració dels termes municipals de Gelida i Subirats i de 
Calldetenes i Vic 
 
El Consell Executiu ha aprovat dos decrets pels quals s’aprova l’alteració dels 
termes municipals de Gelida i Subirats, d’una banda, i de Calldetenes i Vic, de 
l’altra, en resposta a la voluntat dels ajuntaments d’ajustar els límits municipals 
a la realitat urbanística actual. 
 
Gelida i Subirats. S’aprova la segregació d’11.221,87 m2 del municipi de 
Subirats per agregar-los al municipi de Gelida, i la segregació de 483,02 m2 de 
Gelida que passen al terme de Subirats. Es tracta de l’àmbit corresponent a 
les urbanitzacions de Martivell (Gelida) i de Casablanca Sud (Subirats).  
 
Calldetenes i Vic. S’aprova la segregació de 732,58 m2 de Vic per agregar-los 
al terme de Calldetenes en l’àmbit de la fàbrica de Can Bigordà.  
 
L’aprovació es fa a proposta de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb els 
informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la 
Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la 
Comissió Jurídica Assessora. També s’han tingut en compte consideracions 
d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o 
aconsellable l’alteració dels termes.  
  
La modificació dels límits no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, 
accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i 
càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats. El Departament de 
Governació i Relacions Institucionals efectuarà la fitació dels termes 
municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant 
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còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la 
zona objecte de l’alteració. 
 
Aprovat un nou decret de regulació del Consell per a la Prevenció i la 
Gestió dels Residus a Catalunya, que en simplifica el funcionament  
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula la composició i el 
funcionament del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 
Catalunya. Creat el 2006, el Consell és l’òrgan d’assessorament i de 
participació del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya en 
relació amb les accions que realitza en matèria de prevenció, reducció i gestió 
dels residus. 
 
El decret, que regula en un únic text el Consell, simplifica administrativament 
la composició de l’òrgan, d’acord amb els canvis introduïts per la Llei de 
promoció de l’activitat econòmica. La nova norma estableix l’objecte del 
Consell, la seva composició, els membres que el componen, les funcions, els 
càrrecs i el funcionament. 
 
Impulsada l’actualització del Cens d’equipaments esportius de Catalunya 
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Consell Català de l’Esport (CCE) destinar 
235.000 euros en els propers quatre anys per dur a terme l’actualització del 
Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC). L’objectiu és mantenir 
una base de dades dels equipaments esportius d’ús col·lectiu que permeti 
avaluar l’evolució de la dotació d’aquests espais esportius a Catalunya i 
actualitzar el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya. 
 
La inversió aprovada al Consell Executiu permetrà finalitzar la darrera fase del 
procés d’actualització del Cens, que es fa a través d’un treball de camp 
extensiu del Servei d’Equipaments del Consell Català de l’Esport. Entre 2012 i 
2015 s’han actualitzat un total de 5.751 instal·lacions del CEEC i s’han donat 
d’alta 2.303 noves instal·lacions esportives.  
 
L’aportació també permetrà endegar els treballs necessaris per mantenir 
actualitzades les dades del Cens en el període 2017-2018, en col·laboració 
amb els respectius ajuntaments del país.  
 
Aprovada la inversió per al Pla de consum de fruita i verdura als centres 
escolars de Catalunya durant el curs 2015-2016 
 
El Consell Executiu ha autoritzat destinar 459.168 euros per atendre la 
convocatòria d’ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites a 
l’alumnat dels centres escolars de Catalunya durant el curs 2015-2016. 
Catalunya impulsa, any rere any, aquest Pla de consum de fruita i verdura a 
les escoles, que té com a objectiu contribuir a promoure hàbits alimentaris 
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saludables entre la població infantil, associar-los a la dieta mediterrània i 
reduir els nivells d’obesitat infantil.  
 
El Pla està impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural en col·laboració amb els departaments 
d’Ensenyament i de Salut i compta amb el suport econòmic europeu i la 
col·laboració de Frulesa, que s’encarrega del subministrament de la fruita a 
les escoles. 
 
Aquest curs 2014-2015 es preveu que es distribuiran 835 tones de fruita 
(poma, pera, mandarina, taronja, maduixot, plàtan, cirera, raïm, nespra, 
pastanaga i cirerol). Entre els mesos de novembre i maig ja se n’han repartit 
676 i es calcula que durant el mes de juny se’n distribuiran 133 tones més. El 
Pla arriba ja a més de 294.000 alumnes de 1.236 escoles d’arreu del país. En 
el seu inici només hi participaven 50.000 alumnes i 213 escoles. A més, 
durant aquest curs 6.500 nens de 188 escoles han participat en 280 tallers 
educatius que ha realitzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. El Fons Europeu Agrícola de Garantia hi aportarà 
1.377.504 euros. 
 
Declarada bé cultural d’interès nacional l’església Sant Joan Baptista de 
Valls 
 
El Consell Executiu ha declarat bé cultural d'interès nacional, en la categoria 
de monument històric, l’església de Sant Joan Baptista, a Valls, i n’ha delimitat 
l’entorn de protecció. 
 
Està situada a la part més alta del nucli antic del municipi, en un punt 
d’intersecció amb la muralla de Sant Antoni, a la plaça de l’Església. El 
monument, que pertany a l’Arquebisbat de Tarragona, apareix documentat per 
primera vegada en una butlla papal de l’any 1194.L’església actual té una 
estructura arquitectònica gòtica i va ser construïda en una primera fase entre 
1553 i1568 sota la direcció dels mestres d’obres Bartomeu Roig pare i 
Bartomeu Roig fill. Té planta d’una nau o de saló amb capelles laterals 
allotjades entre els contraforts, absis poligonal i coberta amb trams de volta de 
creueria. Els elements ornamentals tenen caràcter renaixentista.  
 
El conjunt edificat de l’església de Sant Joan Baptista de Valls està situat al 
cor del casc antic de la ciutat, a l’interior de l’espai urbà conegut com 
Vilaclosa. La seva rotunda volumetria i la dimensió dels edificis que l’integren 
contrasta amb els espais urbans que l’envolten. 
 
Delimitació d’entorns de protecció a Valls i el Papiol 
 
El Consell Executiu també ha delimitat l’entorn de protecció de la capella del 
Roser, a Valls, i del castell del Papiol, al Papiol. La Capella del Roser està 
reconeguda bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument 
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històric, des de 1972. Es va construir el 1612 pel mestre d’obres Jaume 
Solsona, per encàrrec de la Confraria de Nostra Senyora del Roser.  
 
De la seva banda, el Castell del Papiol va ser declarat bé cultural d’interès 
nacional l’any 1993. Està ubicat al cim d’un turó rocós, al nucli històric de la 
vila, al marge d’un penya-segat que confronta a la vall del Llobregat. L’edifici, 
que està habitat i en bon estat, és de planta i volumetria irregular ja que ha 
anat creixent al llarg del temps a conseqüència de nombroses 
transformacions, una de les més importants arran del terratrèmol de 1448. 
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Nomenaments 
 
Bibiana Segura Cros, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada  
 
Nascuda l’any 1959 a Barcelona. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1981). 
 
Ha exercit com a advocada i com a jutgessa i fiscal substituta en diversos 
òrgans judicials de Barcelona. L’any 1998 es trasllada a l’Equador, on treballa 
com a advocada col·laboradora de Projustícia, Unitat de Coordinació per a la 
Reforma de l’Administració de Justícia del país, un òrgan dependent del 
Tribunal Suprem de Justícia de l’Equador.  
 
Entre 2004 i 2013 exerceix com a magistrada suplent a l’Audiència Provincial 
de Barcelona als ordres jurisdiccionals civil i penal. Des de 2013 i fins a 
l’actualitat ha treballat com a assessora del Gabinet del conseller de Justícia 
en matèria d’Administració de justícia. 
 
En l’àmbit de la docència, ha col·laborat amb col·legis d’advocats i amb la 
Universitat Abat Oliva, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB). També ha 
participat com a coautora en publicacions d’ESADE en matèria de justícia.  
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