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El Govern aprova el Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives per 
garantir la seguretat i la convivència i facilitar 
l'activitat econòmica 

 

 La norma també té com a objectiu la simplificació administrativa 
per facilitar la iniciativa dels emprenedors, tal com estableix la 
normativa europea  
 

 El text dóna especial rellevància al concepte de risc important, 
determinat per la regulació en matèria de prevenció d’incendis 

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives, que té com a objectiu garantir la seguretat 
dels participants, reforçar la convivència entre tots els sectors implicats, 
assegurar la qualitat dels establiments i de les activitats, i facilitar l’activitat 
econòmica. La norma substituirà la llei d’espectacles vigent i s’ha redactat 
donant compliment a la directiva europea que obliga a simplificar els tràmits 
administratius per facilitar l’activitat econòmica. 
 
La nova regulació inclou més definicions de conceptes i més precisions que la 
normativa anterior. Dóna especial rellevància al concepte de risc important, 
que és determinat per la regulació en matèria de prevenció d’incendis, i està 
basat en elements objectius com ara l’aforament o la superfície. Per 
incrementar la seguretat jurídica, la llei precisa quines activitats queden 
incloses en l’aplicació de la llei i quines en queden fora.  
 
Fomentar i promoure la qualitat de les activitats i els establiments és un dels 
objectius de la nova llei. Per aquest motiu, preveu la creació de distintius que 
ho acreditin, com la denominació de qualitat Q10, que podran obtenir aquells 
establiments que compleixin els requisits preestablerts. 
 
La nova llei també vol facilitar l’activitat econòmica vinculada al món de l’oci. 
Per això i per donar compliment als objectius de la directiva europea de 
mínima intervenció i simplificació administrativa, la nova llei estableix el règim 
general de la comunicació en activitats recreatives. Així, doncs, la sol·licitud 
de llicència o autorització només serà necessaria quan es tracti d’una activitat 
que s’emmarqui en el concepte de risc important.  
 
La llei d’espectacles, però, també vetlla per la convivència i el respecte cívic 
de les persones no participants a les activitats. Per aquest motiu, estableix un 
seguit d’obligacions que han de complir els titulars dels establiments i els 
organitzadors de les activitats. Per exemple, complir els horaris d’inici i 
acabament de les activitats, respectar l’aforament màxim permès o impedir 
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que el públic surti amb begudes dels establiments. En cas de no complir-se 
les obligacions es preveu un règim sancionador per a la persona responsable. 

 

El Govern ha aprovat que s’enviï al Parlament aquest Projecte de llei i reprèn 
així la tramitació que va decaure en finalitzar la legislatura anterior.  
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El Govern avança 33,4 milions d’euros de fons propis 
per garantir la inserció sociolaboral de les persones 
amb discapacitat  
 

 L’Executiu pren aquesta mesura per no perjudicar la continuïtat 
dels centres especials de treball, ja que la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i d’Afers Laborals encara no ha aportat els fons per 
finançar-ho 
 

 L’Estat hauria d’assumir el 100% d’aquests ajuts, encara que la 
realitat és que no cobreixen ni el 50% del salari mínim 
interprofessional de les plantilles dels centres especials de treball 
catalans i és la Generalitat qui cobreix aquesta diferència 

 

 La Generalitat va destinar 73 milions d’euros per a polítiques 
actives d’ocupació destinades a persones amb discapacitat l’any 
2015 i va finançar amb recursos propis prop de 38 milions, una 
xifra superior a l’aportada per l’Estat 

 
El Govern ha aprovat avançar un total de 33,4 milions d’euros de fons propis 
per donar continuïtat als centres especials de treball i mantenir els llocs de 
treball de les persones amb discapacitat. Amb aquesta aportació, la 
Generalitat garanteix el pagament del salari mínim interprofessional dels 
treballadors amb discapacitat dels centres especials de treball (CET).  
 
De fet, l’Estat, que té la competència en aquesta matèria, hauria de pagar el 
100% d’aquests fons, encara que els diners que hi destinen no cobreixen ni el 
50% del salari Mínim Interprofessional de les plantilles dels Centres Especials 
de Treball catalans i és la Generalitat qui ha d’assumir aquesta diferència.  
 
A més, l’aportació de l’Estat es decideix a la Conferència Sectorial d’Ocupació 
i d’Afers Laborals però, a dia d’avui, aquest òrgan encara no s’ha reunit i per 
tant ni tan sols s’han assignat i distribuït els fons finalistes corresponents a 
l’any 2016.  
 
Cal recordar que la Generalitat va destinar 73 milions d’euros per a polítiques 
actives d’ocupació destinades a persones amb discapacitat l’any 2015 i va 
finançar amb recursos propis prop de 38 milions, una xifra superior a 
l’aportada per l’Estat, que és qui té la competència de finançament d’aquestes 
polítiques. 
 
Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible i competitiva. La 
seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, adequats a la realitat 
del mercat laboral i al món de l’empresa. Són també un mitjà d’integració de 
persones amb discapacitat al règim de treball ordinari. Aquests centres han de 
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comptar en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb un 
grau de discapacitat de més del 33%.  
 
Actualment a Catalunya hi ha 193 centres que donen feina a 14.000 persones 
amb discapacitat. 
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El Govern crea la nova Direcció General de Polítiques 
de Muntanya 

 Estarà adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat i 
coordinarà l’aplicació del conjunt de polítiques sectorials que són 
estratègiques per als territoris de muntanya 
 

El Govern ha acordat la creació de la nova Direcció General de Polítiques de 
Muntanya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest 
organisme neix per coordinar l’aplicació del conjunt de polítiques sectorials 
que són estratègiques per als territoris de muntanya.  

En concret, proposarà i dirigirà programes i projectes estratègics per a 
aquests territoris que mobilitzin recursos tècnics i econòmics d’altres 
departaments; elaborarà disposicions de caràcter general relatives a la 
muntanya que assegurin la integració d’una visió interdepartamental; i farà el 
seguiment i l’avaluació de l’impacte que es derivin de les diferents polítiques 
sectorials. Entre les funcions de la nova Direcció General destaquen 
l’assessorament en els processos normatius, de planificació i programació del 
Govern per garantir que es tenen en compte les especificitats dels territoris de 
muntanya; la coordinació de les actuacions de les diferents administracions 
públiques en aquesta matèria i la participació en diferents comissions 
transversals.  

El nou organisme tindrà adscrit el Servei d'Actuacions de Muntanya. Per crear 
aquesta nova Direcció General es modifica el Decret 342/2011, de 17 de 
maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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El Govern aprova el decret que regula el contingut 
general de l’accés als cossos tributaris de l’ATC 
 

 El decret de règim de personal i dels processos de selecció 
desenvolupa la Llei 9/2015 i augmenta la flexibilitat i les 
possibilitats de promoció interna als concursos i oposicions  

 

 Vol aprofitar el futur desplegament de l’Agència per fidelitzar 
l’interès de l’aspirant i afegir més seguretat al sistema  

 
El Govern ha aprovat el decret de règim de personal i dels processos de 
selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que 
preveu facilitar la mobilitat interna a l’Administració catalana. En el marc de la 
nova etapa de creixement de l’Agència, que vol encarregar-se en un futur de 
la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos vigents 
a Catalunya, el Govern pretén potenciar la promoció dels funcionaris i captar-
ne de nous, davant de l’increment de plantilla esperat. 
 
L’objectiu del Decret passa per regular el contingut general de les proves per a 
l’accés als cossos tributaris de l’ATC i altres característiques dels sistemes 
d’accés. La publicació de la Llei 9/2015, de 12 de juny va suposar un nou 
marc legal, que regula cossos tributaris no existents en el text legal anterior 
(Decret 2/2010, de 12 de gener). D’aquesta forma, la nova Llei necessita la 
publicació d’un nou reglament que reguli el contingut general de les proves 
d’accés. Per tant, s’ha hagut d’aprovar el present Decret, que s’estructura en 
quatre capítols, una disposició derogatòria i una disposició final.  
 
Les principals novetats introduïdes responen a l’objectiu de potenciar la 
mobilitat interna. D’una banda, es dóna més flexibilitat a l’òrgan que convoca 
els processos selectius per a l’accés als cossos tributaris, que pot optar 
indistintament per la modalitat de concurs oposició o d’oposició. Amb l’anterior 
normativa, el sistema de concurs oposició es reservava al torn de promoció 
interna, la qual cosa suposava un perjudici per al personal interí. En segon 
lloc, tot el procés selectiu es concreta, amb una descripció millor de les seves 
fases, que potencia la seguretat de l’aspirant. En tercer lloc, s’incorpora al 
Decret el concepte de la reserva de nota, que suposa que quan una persona 
que es presenta al procés selectiu passa amb èxit una prova, aquesta queda 
aprovada per la convocatòria següent. Es tracta d’una mesura que pretén fer 
les convocatòries més atractives pels aspirants que no siguin funcionaris, 
entre ells els joves universitaris. 
 
Finalment, es regula la promoció interna amb més flexibilitat. Es facilita la 
participació del personal funcionari en els processos selectius d’accés als 
cossos d’adscripció exclusiva a l’Agència. En efecte, respecte de la possibilitat 
de promocionar des de la situació de servei actiu, no ha de resultar 
imprescindible que el funcionari romangui en aquesta situació en el cos o 
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escala des del qual es promociona en el moment de publicar-se la 
convocatòria. Així, la garantia opera en aquest cas per a aquell personal que 
presta serveis a la Generalitat i compleix els requisits de titulació i antiguitat en 
el cos.  
 
L’ampliació d’aquest criteri al conjunt de l’Administració catalana suposa la 
derogació de l’article 57 del Reglament general de provisió de llocs de treball 
(Decret 65/1987, de 15 de gener). D’aquesta manera s’evitaran les sol·licituds 
de reingressos en el cos d’origen per tal de poder participar en seleccions pel 
torn de promoció interna, sol·licituds que ocasionen greus distorsions en la 
gestió dels recursos humans dels departaments.     
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El Govern presenta un recurs d’inconstitucionalitat 
contra el reial decret que regula l’avaluació a 
l’educació primària 
 

 El Govern considera que la norma vulnera la competència de la 
Generalitat en matèria educativa i de llengua pròpia 
 

 Prèviament, la Generalitat va presentar un requeriment 
d’incompetència davant el Govern de l’Estat 

 
El Govern ha acordat presentar un conflicte de competència davant el Tribunal 
Constitucional contra el Reial decret que regula les proves de l'avaluació final 
d'educació primària establertes en la llei d’educació de l’Estat. El Govern 
considera que el reial decret vulnera la competència de la Generalitat en 
matèria educativa i la competència en matèria de llengua pròpia i, a més a 
més, suposa una vulneració del règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya 
establert per l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
 
Aquest Reial decret vulnera la competència en matèria educativa perquè 
regula la prova de forma massa detallada, atès que l’Estat s’hauria de limitar a 
regular-ne les bases i no el seu desenvolupament. La finalitat de l’avaluació a 
l’etapa d’educació primària queda limitada a comprovar el nivell d’adquisició 
per part de l’alumnat de les competències del currículum i dels objectius de 
l’etapa.  
 
La norma estatal objecte de requeriment no es limita a concretar els criteris 
d’avaluació i les característiques generals de la prova sinó que realitza també 
una regulació expressa de la llengua en què podrà realitzar-se la prova. 
Aquest punt contradiu la legislació estatal ja que en cap cas preveu que es 
pugui triar la llengua. Així doncs, la norma vulnera la competència de la 
Generalitat en matèria de llengua pròpia, atès que estableix un dret d’opció 
lingüística per part dels pares en poder escollir la llengua en què els seus fills 
han de realitzar la prova –en llengua castellana o la llengua cooficial 
corresponent. 
 
L’Estat no pot determinar aquest dret d’opció lingüística perquè el dret a 
l’educació, en el seu aspecte lingüístic, no garanteix el dret de lliure opció dels 
pares a rebre l’ensenyament exclusivament en una sola de les llengües 
oficials, tal com recull el Tribunal Constitucional en una sentència del 2010.  
 
A més a més, el Reial decret que regula les proves de l'avaluació final 
d'educació Primària suposa una vulneració del règim lingüístic de 
l’ensenyament a Catalunya. En aquest sentit, l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya estableix que el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.  
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Altres acords del Govern 
 
Autorització del pagament per a la prestació de serveis assistencials de 
salut durant el 2016 

El Govern ha autoritzat el pagament de l’activitat que, durant l’any 2016, 
desenvolupin les entitats convingudes o contractades amb el Servei Català de 
la Salut (CatSalut) per a la prestació de serveis assistencials. L’autorització 
abasta totes les línies assistencials pròpies de l’atenció a la salut. 

Atès que s’ha iniciat l’any 2016 sense que s’hagin establert els paràmetres de 
contractació per a aquest exercici, mentre no es formalitzi la contractació 
anual i se signin les noves clàusules addicionals del 2016, és necessari 
continuar fent efectius els pagaments de l’activitat realitzada amb els 
paràmetres subscrits en les darreres clàusules addicionals. 

Així, les entitats proveïdores podran continuar facturant l’activitat assistencial 
que prestin durant el 2016 d’acord amb els convenis i contractes d’encàrrec de 
la gestió de serveis assistencials vigents el 31 de desembre de 2015. A més, 
els pagaments que s’efectuïn de conformitat amb aquest acord de Govern 
seran objecte de regularització, si s’escau, un cop se subscriguin les 
respectives clàusules addicionals corresponents a l’any 2016. 

 

Personació en el recurs d’inconstitucionalitat del Govern de l’Estat 
contra alguns articles de la Llei de les professions de l’esport 

El Govern ha aprovat personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut 
pel Govern de l'Estat contra diversos articles de la Llei de Catalunya 7/2015, 
del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les 
professions de l'esport. 

L’Executiu formularà les al·legacions pertinents en defensa de la 
constitucionalitat dels preceptes impugnats de la Llei 7/2015 i sol·licitarà 
l'aixecament immediat de la suspensió de la seva vigència. 

D’aquesta manera, el Govern respon al Govern de l'Estat, que ha promogut 
recurs d'inconstitucionalitat contra els articles 4; 6, apartats 1, 2, 3 (el seu incís 
final), 4 i 5 (excepte el seu primer incís); 8; 9; 10 i 11 de la Llei de Catalunya 
7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les 
professions de l'esport. 

El recurs ha estat admès a tràmit, amb el núm. 857-2016, mitjançant la 
Provisió del Tribunal Constitucional d'1 de març de 2016, en la qual es 
concedeix al Govern de la Generalitat un termini de quinze dies perquè pugui 
personar-se en el procés i formular les al·legacions pertinents. 

Al seu torn, en l'esmentada Provisió el Tribunal Constitucional fa constar que, 
en haver invocat el president del Govern de l'Estat l'article 161.2 de la 
Constitució espanyola, s'ha produït la suspensió de la vigència i aplicació dels 
preceptes impugnats de la Llei 7/2015, amb efectes des del 22 de febrer de 
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2016, data d'interposició del recurs, per a les parts del procés, i des del dia en 
què aparegui publicada la suspensió en el BOE, per als tercers.  

Modificació del decret que regula el currículum dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial  
 
El Govern ha acordat modificar el decret que regula l’ordenació i el currículum 
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. Concretament, n’ha modificat 
l’article que disposa que el nivell intermedi dels ensenyaments d’idiomes de 
règim especial s’organitza en un curs acadèmic llevat de les llengües en què 
expressament se’n preveu l’organització en dos cursos, cas en què s’hi ha 
afegit com a novetat el coreà, que, per tant, també es farà en dos cursos. 
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Nomenaments 
 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència 
 

 Núria Espuny i Salvadó, directora general de Transparència, Dades 
Obertes i Qualitat Democràtica 
 

 Plàcid Garcia-Planas Marcet, director del Memorial Democràtic 
 
Departament de Salut 
 

 Candela Calle i Rodríguez, directora gerent de l’Institut Català de la 
Salut. 

 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

 Albert Alins i Abad, director general de Polítiques de Muntanya  
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Currículums 
 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència 
 
Núria Espuny i Salvadó, directora general de Transparència, Dades 
Obertes i Qualitat Democràtica 

 
Nascuda a Tarragona l’any 1969. 
 
És enginyera tècnica en Telecomunicacions (La Salle-Universitat Ramon Llull) 
i enginyera superior en Electrònica (La Salle-Universitat Ramon Llull). 
Postgraduada en Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-
Govern (Universitat Pompeu Fabra). 
 
Funcionària del Cos Superior d’Administració de la Generalitat, ha 
desenvolupat la seva carrera professional a l’Administració de la Generalitat, 
on ha ocupat diferents càrrecs: responsable de Xarxes i Telecomunicacions 
(Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme), cap del Servei de Sistemes d’Informació 
(Dept de Comerç, Turisme i Consum), cap del Servei de Gestió del 
Coneixement (Dept. d’Innovació, Universitat i Empresa), cap de l’Àrea del 
Sistema Corporatiu d’Informació dels Recursos Humans (Dept. de Governació 
i Relacions Institucionals), cap de l’Àrea de Planificació i Avaluació de la DG 
de Processos i Administració Electrònica (Dept. de Governació i Relacions 
Institucionals) i cap de l’Àrea de Qualitat i Millora de Processos (Dept. de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge), entre d’altres 
responsabilitats. 
 
Plàcid Garcia-Planas Marcet, director del Memorial Democràtic 
 
Nascut a Sabadell l’any 1962. 
 
Llicenciat en Periodisme per la Universitat de Navarra. Des del 2005, ha estat 
redactor en cap de la secció d’Internacional de La Vanguardia, diari on ha 
treballat com a reporter des de 1988. Al llarg de la seva trajectòria professional 
ha cobert les guerres iugoslaves, les dues guerres del Golf i els conflictes del 
Líban, Israel i Palestina i l’Afganistan, entre d’altres. L'any 2010 va ser 
guardonat amb el Ir Premi de Periodisme d'Investigació Grup Godó i Grup 62 i 
el 2012 se li va atorgar el Memorial Joan XXIII per la Pau. 
 
És autor de La revancha del reportero (Diëresis 2007), Jazz al despatx de 
Hitler (Península 2010), recopilació de reportatges que va guanyar el primer 
Premi de Periodisme d’Investigació i Reporterisme Comte Godó 2010, Teixint 
bombes. Deu cròniques de la Guerra Civil a Sabadell (Museu d’Història de 
Sabadell, 2010), Como un ángel sin permiso. Cómo vendemos misiles, los 
disparamos y enterramos a los muertos (Carena 2012), El marqués y la 

https://ca.wikipedia.org/wiki/2010
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_de_Periodisme_d%27Investigaci%C3%B3_Grup_God%C3%B3_i_Grup_62
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esvástica. César González-Ruano y los judíos en el París ocupado’ 
(Anagrama 2014), i La noia de la Pirelli (Columna, abril 2016).  
 
D’altra banda, ha col·laborat amb diferents entitats en l’organització 
d’exposicions: ‘L’arxiu del corresponsal de guerra’ (Centre d’Art Santa Mònica, 
2013), ‘Les ombres del temps’ (Castell de Montjuïc, 2016). ‘Històries 
transportades’ (Museu d’Història de Sabadell, 2007), ‘Quid pro quo’ (Fundació 
Caixa Manresa, 2003), ‘Joan Figueras. La plenitud impossible’ (Museu d’Art 
de Sabadell, 1998). 
 
Departament de Salut 
 
Candela Calle i Rodríguez, directora gerent de l’Institut Català de la Salut 
 
Nascuda a Barcelona el 1960. 
 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona-Hospital Clínic) i 
diplomada en Alta Direcció d’Empreses (ESADE). 
 
Fins ara ha estat directora general de l’Institut Català d’Oncologia, així com 
membre de diversos patronats i comissions.  
 
Professora i membre de la Comissió Docent del Màster de Gestió Sanitària de 
la Universitat Internacional de Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria 
professional ha estat directora de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida, subdirectora de Gestió Clínica i Mèdica a l’Hospital de Sant Pau i 
directora executiva dels serveis sociosanitaris de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí, entre d’altres càrrecs.  
 
També ha participat en nombrosos congressos i ponències i és autora de 
múltiples publicacions.  
 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
Albert Alins, director general de Polítiques de Muntanya 
 
Nascut al Pont de Suert l’any 1967. 
  
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. Postgrau 
en Intermediació Financera a l’Institut d’Estudis Financers de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i postgraduat en Tributació i Fiscalitat 
Empresarial a la Universitat de Barcelona (UB). 
  
Alins va ser delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran entre 2011 i gener de 
2016. També fou alcalde del Pont de Suert (Alta Ribagorça) entre 1999 i 2015, 
i diputat de la Diputació de Lleida entre 1999 i 2007, ens del qual va ser 
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vicepresident econòmic i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica. 
Prèviament (1996-1999) havia estat gerent del Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça.  
 


