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El Govern porta al Consell de Garanties Estatutàries la 
reforma del Tribunal Constitucional 

 Considera que la modificació de la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional comporta un canvi qualitatiu important en les 
funcions encomanades a la institució i pot alterar l’equilibri i el joc 
de contrapesos amb la resta de poders de l’Estat establerts per la 
Constitució de 1978 

El Govern ha acordat demanar al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen preceptiu per analitzar la constitucionalitat de la reforma del Tribunal 
Constitucional, aprovada per les Corts el 16 d’octubre passat. Per a l’Executiu, 
la modificació que s’introdueix a la Llei orgànica d’aquest organisme comporta 
un canvi qualitatiu important en les funcions encomanades a la institució i pot 
alterar l’equilibri i el joc de contrapesos amb la resta de poders de l’Estat 
establerts per la Constitució de 1978.  
 
La Constitució espanyola (CE) no conté un reconeixement específic de les 
potestats del TC per fer executar les seves resolucions i s’ha d’auxiliar amb 
l’actuació dels jutjats i tribunals del Poder Judicial o dels altres òrgans per a fer 
efectiva l’execució. A parer del Govern, amb la reforma de la llei es confereix 
al TC una potestat absoluta que podria fins i tot substituir les cambres 
legislatives o els òrgans col·legiats de Govern, o els jutjats i tribunals del 
Poder Judicial i dur a terme les actuacions que la CE ha reservat a aquests 
altres òrgans. 
 
Per aquest motiu, el Govern sol·licita al CGE que consideri si els apartats 1 i 3 
de l’article únic de la Llei orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la 
Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per a 
l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de 
l’Estat de Dret, s’ajusten als preceptes de la Constitució Espanyola i de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Aquest dictamen és el pas previ a la possible interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra aquesta disposició. 
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El Govern sol·licita dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries previ a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat en matèria de seguretat pública i 
protecció civil 
 

 La Llei estatal de Seguretat Nacional no permet acotar 
adequadament els conceptes i situacions que regula, afecta a la 
seguretat jurídica i limita l’exercici dels poders i de les facultats 
associades als àmbits propis reconeguts a la Generalitat 

 
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el 
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat en 
relació amb la Llei 36/2015, de 28 de setembre, de Seguretat Nacional. 
  
La norma conté un gran nombre d’inconcrecions, conceptes genèrics i oberts, 
a més de formulacions poc precises, que no permeten acotar adequadament 
els conceptes i situacions que es regulen, alhora que planteja dubtes sobre el 
seu encaix constitucional que afecten a la seguretat jurídica i limiten l’exercici 
dels poders i de les facultats associades als àmbits propis reconeguts a la 
Generalitat. 
  
Els articles 4.3; 6; 15.b) i c); 20.3; 24 i la disposició addicional tercera de la Llei 
36/2015, de 28 de setembre, de Seguretat Nacional, podrien ser 
inconstitucionals pel fet de vulnerar la competència de la Generalitat en 
matèria d’emergències i protecció civil que li reconeix l’article 132.1 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) i seguretat pública prevista a l’article 
164 de l’EAC.  
  
La norma obvia qualsevol mecanisme de participació d’aquells territoris que 
tenen competència en matèria de seguretat i cos de policia propi, ja que no 
preveuen la seva participació en l’elaboració de l’Estratègia de Seguretat 
Nacional. Alhora, també fa referència a contribuir amb els recursos propis 
davant d’una situació de crisi, però sense participar en l’adopció i execució de 
les corresponents decisions en aquesta matèria. 
  
La Llei estatal de Seguretat Nacional només reconeix al president del Govern 
de l’Estat la facultat per declarar l’anomenada Situació d’Interès per a la 
Seguretat Nacional, mitjançant reial decret, i sense cap mena d’intervenció 
prèvia, ni tan sols consultiva, del Consell de Ministres, que haurà d’especificar, 
com a mínim, la definició de la crisi, l’àmbit geogràfic del territori afectat, la 
durada, i si s’escau, la possible pròrroga, el nomenament d’una autoritat 
funcional i la determinació de les seves competències per dirigir i coordinar les 
actuacions que procedeixin i la determinació dels recursos humans i materials 
necessaris. 
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D’altra banda, per a la Declaració de Situació d’Interès per a la Seguretat 
Nacional no es preveu cap tràmit previ de comunicació, informació o consulta 
al màxim responsable autonòmic (el president), i no queda prou clar si amb la 
Declaració s’assumirien competències l’exercici de les quals corresponen a 
les comunitats autònomes, a més de la corresponent obligació d’aportar els 
recursos necessaris, sense previsió de compensació econòmica ni de cap 
altre tipus en la present Llei. 
  
També es planteja la qüestió sobre si en la corresponent Declaració el 
president del Govern espanyol pot designar com a autoritat funcional a què fa 
referència la lletra d) de l’article 24 de la Llei de Seguretat Nacional, en el seu 
cas, una autoritat autonòmica sense afectar indegudament l’àmbit propi 
d’autogovern. 
  
A més de l’àmbit de la seguretat i la protecció civil, amb aquesta norma també 
es poden veure desplaçats altres títols competencials de la Generalitat: seria 
el cas de la sanitat (art. 162 EAC), el medi ambient (art. 144 EAC), pel que fa 
la seguretat energètica a les competències de la Generalitat en matèria 
d’energia (133 EAC), pel que es refereix a la ciberseguretat a les 
competències autonòmiques sobre telecomunicacions (art. 140 EAC i 146 
EAC), les competències en matèria d’economia (art. 152 EAC) i en salvament 
marítim (art. 132 EAC).  

  



 

 

Acords de Govern. 27.10.2015  

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

 

5 

El Govern renova la col·laboració amb el CGPJ i la 
Universitat Oberta de Catalunya per a la formació de 
jutges i magistrats en dret civil català 

 

 Des de l’any 2006, el Govern de la Generalitat, a través del 
Departament de Justícia, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada i la Universitat Oberta de Catalunya, col·laboren 
amb el Poder Judicial en la formació de dret civil català  

 

El Govern ha aprovat la renovació del Conveni de col·laboració entre el 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia -a través del Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada- i la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), per a la formació de jutges i magistrats en el dret civil 
català. 

El Conveni, que se signarà properament, té per objectiu establir el Programa 
del dret civil català dins del marc formatiu per a jutges i magistrats i reconèixer 
també com a títol oficial la certificació expedida per la Universitat Oberta de 
Catalunya.  

Mitjançant l’acord que s’ha aprovat avui, el CGPJ i el CEJFE col·laboraran en 
l’organització i la gestió d’aquest programa, que seran assumides per la UOC, 
una universitat especialitzada en l’ensenyament no presencial que disposa en 
la seva oferta acadèmica de cursos de dret civil català i acredita el seu 
coneixement mitjançant titulació oficial. 

Els bons resultats aconseguits en aquesta activitat formativa sobre dret civil 
català justifiquen la reedició d’aquest Conveni subscrit entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, el Consell General del Poder Judicial i la 
Universitat Oberta de Catalunya des de l’any 2006.  
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El Govern contribueix al Fons per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO 

 

 La contribució serà de 120.000 euros i s’emmarca en el 
desenvolupament del Memoràndum d’Entesa amb la UNESCO 
signat al 2013 pel president Mas 

 

 Una de les línies prioritàries de l’acció exterior del Govern és 
l’impuls de les relacions i la participació de Catalunya en 
organismes multilaterals 

 

 Els països destinataris d’aquesta contribució del Govern seran 
Mauritània, el Marroc i Tunísia 

 
El Govern ha autoritzat la contribució de la Generalitat de Catalunya amb 
120.000 euros al Fons per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la UNESCO. Aquest ajut es destina al Programa de consolidació de les 
capacitats a Mauritània, el Marroc i Tunísia, considerats d’alt interès en la 
política mediterrània del Govern, per a una aplicació efectiva de la Convenció 
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO (2003). 
 
Així, l’aportació de la Generalitat de Catalunya possibilitarà la segona fase del 
projecte de capacitació, adreçada a la societat civil, universitats i institucions 
de Govern. L’ajut es destinarà a revisar les polítiques i els marcs jurídics 
relacionats amb el patrimoni cultural immaterial; consolidar i aprofitar els 
resultats de la creació de capacitat en els inventaris per a l'elaboració dels 
plans de salvaguarda i reforçar i consolidar les capacitats de participació en 
les sol·licituds d'assistència internacional. 
 
La implementació anirà a càrrec de l’Oficina de la UNESCO a Rabat com a 
principal responsable de l'execució dels programes amb suport de l'Oficina 
Regional per a l'Àfrica a la Secció del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
UNESCO. Aquesta col·laboració demostra l’alt compromís de Catalunya i de 
les seves institucions amb els principis fundacionals de la UNESCO i 
permeten una profunda vinculació de treball entre la Generalitat i la UNESCO. 
 
Aquesta contribució s’emmarca dins d’una de les línies prioritàries de l’acció 
exterior del Govern, que és potenciar les relacions i la participació de 
Catalunya en els organismes multilaterals. En aquest sentit, la relació i 
participació de Catalunya a la UNESCO, l’Organització de les Nacions Unides 
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, que enguany celebra el 70è aniversari, 
és una de les línies centrals d’actuació. 
 
El Memoràndum d’Entesa signat a París el juny de 2013 pel president Artur 
Mas i la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, aprofundeix 
substancialment la col·laboració institucional que existia fins al moment i obre 
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noves oportunitats de relació. Així, preveu desenvolupar programes de 
cooperació d’interès comú, d'acord amb el programa actual i el pressupost 
aprovats per la Conferència General de la UNESCO mitjançant les modalitats 
de gestió de fons d’aquest organisme. 
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El Govern renovarà el conveni de cooperació 
transfronterera que garanteix la continuïtat de la 
Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) 
 

 La Comunitat de Treball dels Pirineus exerceix d’espai d’intercanvi 
transfronterer per resoldre problemes compartits en matèria de 
transports, de formació, de recerca, de patrimoni i de 
desenvolupament sostenible, entre d’altres 

 
 Actualment la CTP inclou Catalunya, Aragó, Navarra, Euskadi, el 

Principat d’Andorra i les regions franceses d’Aquitània, Migjorn-
Pirineus i Llenguadoc-Rosselló 
 

 La CTP és autoritat de gestió del Programa europeu de cooperació 
transfronterera 'Interreg V-A Espanya França Andorra' (POCTEFA) 

 
El Consell Executiu ha aprovat l’acord per renovar el conveni interadministratiu 
de cooperació transfronterera pel qual es va crear el consorci de la Comunitat 
de Treball dels Pirineus (CTP). Amb aquest acord, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya referma el seu compromís amb la cooperació transfronterera als 
Pirineus.  
 
La Comunitat de Treball dels Pirineus té com a principal objectiu contribuir al 
desenvolupament del massís pirinenc i exerceix d’espai d’intercanvi 
transfronterer, per tal de resoldre conjuntament problemes compartits en 
matèria de transports, de formació, de recerca, de patrimoni i de 
desenvolupament sostenible, entre d’altres. Els socis de la CTP treballen al si 
de comissions temàtiques que els permeten creuar les seves experiències i 
trobar solucions innovadores. 
 
Entre d’altres, la CTP és autoritat de gestió del POCTEFA 2014-2020, el 
‘Programa europeu de cooperació transfronterera ‘Interreg V-A 
EspanyaFrança Andorra'. La Comissió Europea va aprovar el passat mes de 
maig el nou programa de cooperació, que contempla ajudes per un valor de 
gairebé 190 milions d'euros procedents del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). Això representa un 12% més de 
finançament europeu respecte del període anterior (2007-2013), durant el qual 
el programa va cofinançar 152 projectes als territoris que formen part de la 
CTP. 
 
La Comunitat de Treball dels Pirineus neix l’any 1983 sota l’impuls del Consell 
d’Europa, amb la voluntat de crear una estructura de cooperació 
transfronterera als Pirineus, similar a les que existien en altres fronteres 
europees. L’any 2005, la CTP es va dotar d’un Consorci, entitat jurídica de 
dret públic espanyol, oferint-li un nou impuls d’intervenció sobretot a favor de 
la gestió de fons i dels programes europeus. Actualment, la CTP inclou 
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Catalunya, Aragó, Navarra, Euskadi, el Principat d’Andorra i les regions 
franceses d’Aquitània, Migjorn-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló. 
 
Cal afegir que aquest dijous tindrà lloc a Andorra la Vella el XXXIIIè Consell 
plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus, que comptarà amb la 
participació del secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Roger 
Albinyana, i la directora general de Relacions Exteriors, Francesca Guardiola.  
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Altres acords del Govern 
 

Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional de les Cases Cerdà de 
Barcelona i la Plaça del Mercadal d’Agramunt 

El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
conjunt històric, les Cases Cerdà, a Barcelona, i la Plaça del Mercadal, a 
Agramunt (Urgell) i ha aprovat delimitar l’entorn de protecció del castell de 
Montsoriu, a Sant Feliu de Buixalleu i a Arbúcies (Selva). 
 

Les Cases Cerdà són el conjunt de tres edificis (originalment eren quatre) 
ubicats a l'encreuament dels carrers Roger de Llúria i Consell de Cent a 
l'Eixample de Barcelona. El seu nom prové del propietari dels terrenys, Josep 
Cerdà i Soler, comerciant barceloní, que es va encarregar pel seu compte de 
promoure la construcció d'aquests edificis al que es va anomenar llavors “La 
Plaça Cerdà", i que varen ser els primers edificis plurifamiliars construïts a 
l’Eixample. 

Les Cases Cerdà van ser construïdes d’acord amb una de les tipologies 
proposades per als xamfrans en el Pla Cerdà del 1859, projectat per Ildefons 
Cerdà. Es pot dir, per tant, que les Cases Cerdà són plasmació concreta, dins 
del camp del disseny urbà, de les propostes del Pla Cerdà. 
 
Són, alhora, les primeres edificacions importants de l'Eixample de Barcelona i 
la resposta arquitectònica més fidel a les propostes tipològiques del Pla 
Cerdà. Es poden considerar una fita en la història arquitectònica de 
l'urbanisme barceloní, així com en la història de la teoria urbanística, per 
ajustar-se als postulats teòrics implícits al Pla Cerdà. 

D’altra banda, la Plaça del Mercadal d’Agramunt és un conjunt urbà que, per 
les seves característiques morfològiques, urbanístiques, arquitectòniques i 
constructives, conserva la configuració original i integral de l’urbanisme i 
l’arquitectura de les places neoclàssiques del segle XIX a Catalunya i destaca 
per l’harmonia i la continuïtat de la traça de la seva planta i la configuració 
tipològica i morfològica dels seus edificis.   

La situació de la Plaça del Mercadal és una fita que configura una imatge 
urbanística i arquitectònica de gran interès dins el marc urbà que li dóna 
suport. Al mateix temps, la relació entre aquest conjunt i l'espai físic on és 
situat ha establert un diàleg ambiental que al llarg del temps ha donat una 
gran entitat urbanística, històrica, arquitectònica, emblemàtica i cultural a la 
població d’Agramunt, que ha ultrapassat l’àmbit local i comarcal fins arribar a 
expressar aquests valors a nivell nacional. 
 
Licitació del contracte per a l’explotació, conservació i manteniment del 
sistema de sanejament de Terrassa - Les Fonts  
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El Govern ha donat llum verda a la licitació, per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, del servei d’explotació, conservació i manteniment del sistema de 
sanejament de Terrassa, amb un pressupost de 10.514.977,70 euros (IVA no 
inclòs).  

Això farà possible garantir, per a un període de 4 anys, el funcionament de la 
depuradora de Terrassa-Les Fonts, capacitada per tractar 75.000 m3/dia 
(400.000 habitants equivalents) d’aigües residuals procedents de Terrassa, 
Sant Quirze del Vallès i Matadepera.  

 

Autorització a Aeroports de Catalunya a ser el representant de Territori i 
Sostenibilitat a l’AGi 

El Govern ha aprovat avui que Aeroports de Catalunya sigui el representant 
del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) a l’Associació per a la 
promoció i desenvolupament de les comarques gironines (AGi), en substitució 
de l’empresa pública CIMALSA, que en van ser un dels membres fundadors.  

Per fer efectiu el canvi, s’ampliaran les competències en matèria portuària 
d’Aeroports de Catalunya, que a partir d’ara tindrà capacitats per a la 
promoció econòmica, empresarial i turística per al desenvolupament del 
territori. 
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Nomenaments 

 

José Ignacio García Plata, director general de Professorat i Personal de 
Centres Públics, adscrit al Departament d'Ensenyament 

 

Nascut a Pontevedra l’any 1956. 
 
Diplomat en Magisteri i llicenciat en Filosofia i Lletres –Filologia Catalana- per 
la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
José Ignacio García Plata ha exercit la docència en centres educatius, fent de 
mestre i professor. També ha ocupat diferents càrrecs a la Inspecció 
d’Educació de la Generalitat des de l’any 1992, ja que ha estat inspector en 
cap adjunt del Servei Territorial de Barcelona Comarques (2004-2005) i cap 
d’Inspecció del mateix Servei Territorial (2005-2009). D’altra banda, i també en 
l’àmbit de l’Administració pública, ha ocupat el càrrec de subdirector general 
d’Organització i Qualitat en Centres Educatius. 
 
És autor i coautor de diverses publicacions i ponències sobre la gestió 
directiva en el marc de l’autonomia dels centres. També ha escrit sobre els 
projectes educatius, els projectes de direcció i els plans anuals com a plans 
estratègics orientats a la millora de resultats educatius i de la cohesió social. 

 


