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El Govern aprova una oferta d’ocupació pública de 
més de 7.700 places, la convocatòria més important 
dels darrers sis anys  
 

 La major part de les places corresponen a col·lectius considerats 
prioritaris, com ara sanitaris, docents, mossos d’esquadra i 
personal de serveis socials 
 

 Aquest va ser un compromís explícit del president Puigdemont en 
el debat de política general al Parlament de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat per al 2017, 
que preveu la convocatòria de 7.721 places, que es destinen majoritàriament 
a cobrir àmbits i sectors considerats prioritaris i que afecten el funcionament 
dels serveis públics essencials. Així, 2.500 places corresponen a l’àmbit 
sanitari, és a dir, metges i infermeria; 2.000 són docents; 505, mossos 
d’esquadra, i 150, bombers, entre altres col·lectius.  
 
Es tracta de l’oferta d’ocupació pública més important que aprova el Govern 
en els últims sis anys. La darrera convocatòria es va fer el 2015 i va ser de 
1.230 places. L’Acord de Govern d’avui dona compliment al compromís 
adquirit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en el debat de 
política general al Parlament de Catalunya va anunciar que un cop aprovats 
els pressupostos es procediria a aprovar aquesta oferta pública. La xifra de 
places respon a les taxes de reposició acumulades de 2016 i 2017 que, per 
ambdós anys, és del 100% en col·lectius prioritaris i del 50% en la resta.  
 
L’oferta va ser tractada en la darrera Mesa General de Negociació dels 
Empleats Públics, on estan representades l’Administració i les organitzacions 
sindicals de la funció pública. També en el marc de la Mesa, el Govern va 
anunciar que començarà a treballar en un procés d’estabilització de la plantilla 
i reducció de la temporalitat, amb un pla a tres anys vista, per a places de 
determinats sectors que fa més de tres anys que estan ocupades per interins. 
 
Distribució per col·lectius de l’oferta d’ocupació 
 
A més de les places del sector sanitari, els docents, els mossos d’esquadra i 
els bombers, l’oferta d’ocupació pública aprovada també preveu la 
convocatòria de 300 places de funcionaris de presons, 100 d’agents rurals i 68 
d’inspectors i tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya. Així mateix, també 
es convocaran 210 places per a titulats de diverses especialitats, com ara 
enginyeria, advocacia, arxivística o biblioteconomia, i 790 places de cossos 
generalistes, que inclouen 400 places del cos superior d’administració general 
i 390 d’administratius. 
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COL·LECTIUS PREVISTOS

Sanitaris (estatutaris i emergències) 2.500

Docents 2.000

Mossos d'esquadra 505

Mossos d'esquadra/mosso 500

Mossos d'esquadra/ facultatius periodistes 5

Vicepresidència, Economia i Hisenda 68

Escala d'Inspecció financera del cos superior 4

Cos superior d'inspectors  tributaris (ATC) 24

Cos tècnic de gestors tribuntaris (ATC) 40

Presons (Diplomatura, educació social, àmbit d'execució penal) Justícia 301

Bombers/escala bàsica 150

Agents Rurals 100

Escala executiva/sotsinspectors 50

Agents rurals 50

Titulats d'algunes professions 210

Advocacia 10

Arxivística 20

Enginyeria industrial 20

Enginyeria agrònoma 21

Enginyeria de camins, canals i ports 10

Inspecció, seguretat nuclear i protecció radiològica 3

Enginyeria tècnica industrial 50

Enginyeria tècnica agrícola 61

Biblioteconomia 15

Cossos generalistes 790

Cos superior d'administració general (totes les opcions) 400

Administratius d'administració general (tramitadors) 390

Personal laboral 946

Professors INEF (PRE) 10

Tècnic/a especialista-educació infantil 380

Categories finalistes Treball, Afers Socials i Famílies 556

SUBTOTAL 7.570

Personal amb discapacitat intel·lectual (DIL) * 151

TOTAL 7.721
*151 places es reserven per a personal amb discapacitat intel·lectual de conformitat amb l'article 59 de l'EBEP. Aquestes 

places es preveuen de l'agrupació professional de subalterns i del cos d'auxliars, per a quan es facin convocatòries.

      PLACES

D’altra banda, es preveu la convocatòria de 946 places de personal laboral, de 
les quals 556 corresponen a categories finalistes del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, i 380 a tècnics especialistes d’educació infantil del 
Departament d’Ensenyament. Les 10 restants són professorat de l’INEF. 
 
Del total de places ofertes, es garanteix una reserva d’un mínim del 7% 
perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat. D’aquest percentatge, 
un 5% es destina a persones amb discapacitat física, mentre que un 2% es 
reserva per a les que acreditin discapacitat intel·lectual. Les places per a 
personal amb discapacitat intel·lectual (col·lectiu DIL) són, per tant, 151, que 
es preveuen de l’agrupació professional de subalterns i del cos d’auxiliar, quan 
se’n facin convocatòries.  
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El Govern autoritza un conveni amb l’Estat per accedir 
a les dades tècniques dels vehicles i avançar en les 
mesures de millora de la qualitat de l’aire 
 

 L’accés a aquesta informació permetrà agilitzar les sol·licituds de  
bonificació del preu dels peatges de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya per a vehicles de baixes emissions de contaminants 
 

 El Govern també tindrà una radiografia més acurada del parc 
mòbil que circula a Catalunya i les emissions de contaminants a 
l’atmosfera que genera el trànsit 

 

El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i la Direcció General de Trànsit (DGT), 
dependent del Ministeri de l’Interior, que permetrà a la Generalitat tenir accés 
a la informació tècnica dels vehicles registrats per la DGT amb l’objectiu 
d’avançar en les mesures de millora de la qualitat de l’aire. 
 
El Govern de Catalunya vol intensificar les mesures estructurals per disminuir 
les concentracions actuals dels contaminants locals emesos pels vehicles de 
combustió. Així, el setembre de 2014 va aprovar el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric, que abasta els àmbits que són clau en contaminació atmosfèrica, 
com la mobilitat, i estableix mecanismes d’actuació. 
 
Una de les mesures per impulsar sistemes de transport més nets i sostenibles 
és la bonificació del preu dels peatges de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya per a vehicles de baixes emissions de contaminants. Per 
determinar si aquest descompte és aplicable, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha de verificar característiques tècniques dels vehicles per als 
quals se sol·licita. Amb el conveni que ara s’aprova, el procediment serà més 
àgil tant per als possibles beneficiaris com per a la Generalitat. 
 
D’altra banda, l’accés a aquestes dades tècniques permetrà al Govern tenir 
una radiografia més acurada del parc mòbil que circula a Catalunya i les 
emissions de contaminants a l’atmosfera que genera el trànsit. Aquestes 
dades serviran de base per dissenyar noves polítiques de millora de la qualitat 
de l’aire. 
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El Govern aprova nous complements per a les famílies 
que acullen infants tutelats 
 

 La revisió i el reforç del suport econòmic a les famílies acollidores 
s’emmarca en un pla estratègic que inclou mesures d’acció 
positiva per incentivar aquesta mesura de protecció i garantir el 
dret de l’infant a viure en família 

 
El Govern ha aprovat la creació de nous complements i ha fixat nous imports 
addicionals a la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la 
Generalitat. La revisió del suport econòmic que reben les famílies acollidores 
s’emmarca en el pla estratègic per a la promoció de l’acolliment que ha 
endegat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
L’acolliment familiar és una de les formes d'ajut preferent a l’hora d’oferir 
protecció als infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa 
que hagin de viure fora de la seva família. Amb la revisió dels imports i la 
creació de nous complements, el Govern vol incentivar l’acolliment de menors 
en família aliena i facilitar l’ajut atenent, principalment, a la diversitat de 
necessitats i dedicació que requereixen els infants i adolescents tutelats per la 
Generalitat. 
 
En aquest sentit, els complements fan referència, entre d’altres, al grau de 
discapacitat de l’infant, al nombre de menors d’edat acollits o al complement 
per urgència i diagnòstic (700 euros al mes). 
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El Govern crea el Programa Campanya Forestal per a 
l’any 2017 

 

 L’acord signat preveu un reforç addicional dels equips d’extinció 
d’incendis i del personal de suport operatiu al cos de Bombers de la 
Generalitat per a la campanya forestal  
 

El Govern ha signat l’acord pel qual, davant l’arribada dels mesos d’estiu, es 
crea el Programa Campanya Forestal adreçat a la lluita contra els incendis 
forestals i autoritza la contractació del personal necessari per tal de donar 
suport a la capacitat operativa dels Bombers de la Generalitat. En el marc 
d’aquest programa, que tindrà una durada màxima de 6 mesos, el Govern ha 
autoritzat la contractació dels recursos humans necessaris i la cobertura amb 
personal interí de les places de caràcter administratiu. 
 
Com en anys anteriors, els objectius del Programa Campanya Forestal 2017 
són:  
 

 Donar suport operatiu a les dotacions dels parcs de bombers i altres 
unitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments en aquells mesos durant els quals s‘intensifica l’activitat a 
causa del major risc d’incendi forestal; 
 

 Realitzar tasques de vigilància de zones forestals; 
 

 Donar suport a les tasques de caràcter auxiliar al cos de bombers que 
tenen un efecte tant en la logística operativa com en les comunicacions 
operatives, i 
 

 Oferir suport administratiu en la campanya forestal. 
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El Govern engega el programa per concentrar tots els 
serveis d’atenció als ciutadans de les Terres de l’Ebre 
en una única seu a Tortosa  
 

 L’Executiu ha aprovat avui el Programa per posar en funcionament 
la seu corporativa de Tortosa de l’Administració de la Generalitat a 
les Terres de l’Ebre  
 

 La concentració de serveis, que inclourà l’oficina d’atenció 
ciutadana i l’arxiu, es realitzarà per fases, i s’inspira en el model 
que es va aplicar en l’organització de la seu l’edifici de Santa 
Caterina de l’administració catalana a Girona      

 
El Govern ha acordat el Programa per posar en funcionament la seu 
corporativa de Tortosa de l’Administració de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre, que es troba pràcticament finalitzada. El nou edifici, ubicat al costat del 
Palau Abària, a la nova plaça de Gerard Vergés de Tortosa, concentrarà els 
serveis d’atenció a la ciutadania que presten actualment els serveis territorials 
dels diferents departaments, repartits en 15 locals i oficines diferents. Amb la 
finalitat d’aconseguir la millor organització administrativa, el Programa 
comprèn un projecte per definir el model funcional d’aquest nou edifici, que es 
caracteritzarà per la prestació centralitzada d’uns serveis comuns i d’un arxiu 
únic per a tots els serveis territorials. 
 
Els canvis organitzatius volen millorar el servei d’atenció ciutadana i 
l’eficiència interna (registre, gestió documental, règim intern, formació, 
tecnologia, gestió de vehicles, millora de la gestió, etc). S’ha optat per un 
sistema d’integració administrativa que trenca amb la tradicional estructura 
departamental, seguint el model que es va aplicar per primer cop a l’edifici de 
Santa Caterina, a Girona. Així, el Programa, que serà dirigit pel secretari 
general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Josep 
Maria Jové, dictaminarà el trasllat de les dependències administratives, el 
dimensionament de les plantilles, la redistribució i reassignació d’efectius, i el 
canvi d’adscripció de llocs de treball, si s’escau.  
 
Els serveis comuns dels diferents departaments que s’unificaran agruparan 
tots els serveis territorials de Tortosa, llevat dels corresponents als 
departaments de Cultura i d’Ensenyament. El Programa creat tindrà una 
durada que s’estendrà, com a màxim, fins a sis mesos després de la data de 
trasllat de l’última unitat. Per la seva banda, el Comitè de Coordinació de 
l’Administració de la Generalitat al Territori, que ha informat favorablement 
sobre la proposta de la posada en funcionament de la nova seu, vetllarà per 
impulsar la posada en funcionament dels edificis corporatius de la Generalitat 
de Catalunya al territori.       
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Finançament sense cost real 
La dotació pressupostària dels llocs de treball dels serveis comuns no 
suposarà cap increment dels crèdits consignats al conjunt dels departaments 
de la Generalitat en el pressupost de despeses de capítol 1, és a dir, el que fa 
referència a les remuneracions de personal. El model de finançament de la 
nova seu es basa en les aportacions dels departaments consistent amb una 
aportació lineal i una aportació variant, en funció del nombre d'efectius 
d'ocupació de la nova seu per departament, així com el volum de gestió de 
registre i nombre de metres lineals d’arxiu d'ocupació per departament. Aquest 
repartiment del cost permet un equilibri en les aportacions departamentals 
proporcional en termes generals a l’estalvi del cost d'ocupació dels centres 
d'origen i també proporcional a la gestió que assumiran els serveis comuns. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional el nucli 
de Palau-sator i les esglésies de Sant Joan Baptista de 
Vinaixa i de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega 
 

 El conjunt de Palau-sator s’origina al voltant d’un castell anterior 
al segle X 

 

 L’església de Sant Joan Baptista és un exemple singular de 
l’arquitectura religiosa catalana de transició entre el romànic i el 
gòtic 
 

 La singularitat de l’església de Santa Maria de l’Alba és notable, ja 
que permet veure el procés de disseny i d’edificació d’una 
església barroca construïda de nova planta 

 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional el nucli de Palau-
sator (Baix Empordà) i les esglésies de Sant Joan Baptista de Vinaixa 
(Garrigues) i de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega (Urgell). 
 
Nucli de Palau-sator 
 
El nunci de Palau-sator ha estat declarat bé cultural d’interès nacional en la 
categoria de Conjunt Històric, i se n’ha delimitat l’entorn de protecció. El nucli 
de Palau-sator es troba emplaçat al mig de la plana al•luvial de la dreta del riu 
Daró, al sector pròxim a l'estany de Pals, en un territori que ha estat la font 
tradicional de riquesa d'aquests pobles de marcat caràcter agrícola i ramader. 
El conjunt s’origina al voltant del castell anterior al segle X.  
 
En l’actualitat es conserven la torre que dona nom al poble, fita visual enmig 
del plàcid paisatge horitzontal de l’Empordanet, i diversos vestigis de la 
primera muralla. Una segona muralla d’època medieval, amb el portal de la 
Torre de les Hores al sud i el portal nord, reformada amb l’addició de dues 
torres circulars durant el segle XVI, embolcalla un nucli dens de carrers 
concèntrics al voltant de la fortificació originària. L’altre element vertebrador de 
l’estructura del nucli és l’església de Sant Pere. Documentada des del segle 
XII, es troba fora muralles vora el camí de Peratallada i dona origen al barri del 
Raval, el primer creixement del poble vers la plana. Tots aquests elements, 
sorgits arran dels condicionants orogràfics i dels camins de Peratallada, 
Ullastret i Fontclara, han mantingut l’interès històric, arquitectònic i urbanístic, i 
fan del nucli de Palau-sator un conjunt susceptible de ser estudiat, protegit i 
preservat. 
 
El conjunt històric està constituït pel nucli urbà que, per la seva significació 
històrica, urbanística, arquitectònica, tipològica i ambiental, cal protegir 
especialment. Es fa una delimitació del conjunt històric que suposa una 
ampliació respecte de la que es va fer en l'expedient incoat l'any 1984, ja que 
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incorpora el barri del Raval, que es va desenvolupar a l'entorn de l’església de 
Sant Pere, així com aquelles edificacions antigues exteriors al nucli però amb 
front al carrer dels Extramurs (Mas Riera, Mas Pou, Ajuntament), que per la 
seva disposició o les seves característiques arquitectòniques es consideren 
consubstancials a l'estructura urbana històrica característica de Palau-sator.  
 
Així doncs, el conjunt delimitat inclou el major nombre d’edificis històrics de 
diverses èpoques i també els carrers i els espais urbans, públics i privats, que 
permeten explicar l’evolució històrica de la població, a més del subsol de la 
zona delimitada, per la informació històrica que puguin aportar.  
 
Església de Sant Joan Baptista 
 
El Govern també ha acordat declarar l’església de Sant Joan Baptista, a 
Vinaixa (Garrigues), bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
Monument Històric, i delimitar-ne l’entorn de protecció. L’església es pot 
considerar un exemple singular de l’arquitectura religiosa catalana de transició 
entre el romànic i el gòtic. 
 
Es té constància documental de la seva existència des del 1154, ja que 
apareix esmentada en una butlla papal adreçada a l’arquebisbat de 
Tarragona. De fet, es tracta de l’església medieval més ben documentada 
d’aquest arquebisbat perquè se’n conserven bona part dels contractes d’obra, 
dels quals es desprèn que l’actual església va ser iniciada el 1301 i finalitzada 
el 1316. També es coneix que el projecte era de R. de Labossa i que va ser 
construïda pel mestre d’obres R. Piquer. 
 
Bona part de les obres d’art de l’església van ser destruïdes durant la Guerra 
Civil, però a la sagristia encara es conserven algunes restes de pintures 
romàniques. Al Museu Diocesà de Tarragona i al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya es conserven, fragmentàriament, parts dels retaules realitzats per 
Guillem Seguer, Ramon de Mur i Bernat Martorell. 
 
Església de Santa Maria de l’Alba 
 
Finalment, el Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, en la 
categoria de Monument Històric, l’església de Santa Maria de l’Alba, a Tàrrega 
(Urgell), i  delimitar-ne l’entorn de protecció.  
 
L'església de Santa Maria de l’Alba és d’una sola nau amb capelles laterals 
comunicades entre si segons la tipologia jesuïta derivada de Gesú de Vignola, 
a Roma. La singularitat de l’església és notable en el context del patrimoni 
arquitectònic català, ja que permet conèixer i veure el procés de disseny i 
d’edificació d’una església barroca construïda de nova planta, alhora que 
permet la confluència decorativa amb les arts pictòriques del segle XX i XXI. 
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El primitiu temple medieval va ser construït al segle XII. Entre els segles XIII i 
XIV es va construir l’església gòtica que va persistir fins a l’any 1672, quan el 
campanar va caure sobre la nau central i les capelles. El mateix any 1672 es 
va encomanar al tracista fra Josep de la Concepció el projecte i la construcció 
d’una nova església, que va ser projectada en estil barroc. El 1696 es va 
inaugurar el nou temple, que es va acabar el 1742. El campanar es va enllestir 
el 1760 i, posteriorment, es van construir les capelles dels Dolors, de les 
Santes Espines i del Roser. Entre 1936 i 1939, l’església va patir diversos 
bombardejos, amb la consegüent destrucció dels béns mobles. A partir de 
1940 es van construir i reparar el cimbori del creuer i totes les voltes 
enderrocades i malmeses.  
 
A l’església inicial se li van afegir la capella dels Dolors (1704) i la del Roser 
(1724), actualment anomenada capella de la Mare de Déu de Montserrat, que 
van ser també projectades per fra Josep de la Concepció. 
 
La façana principal, que segueix la composició originària de tres cossos, es va 
acabar al segle XX. L’any 1968, la portalada atribuïda a Pere Costa que havia 
de donar accés a un gran cor interior va ser traslladada a l’exterior.   
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Nomenaments 
 
Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra  
 
Nascut a Barcelona el 1958.  
 
És doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Després d’exercir de docent a la UAB, l’any 1995 es va incorporar com a 
professor al Departament d’Humanitats de la UPF on, des del 2003, és 
catedràtic de filosofia. 
A la Universitat Pompeu Fabra ha exercit els càrrecs de vicedegà (1997-2000) 
i degà (2000-2001) de la Facultat d’Humanitats, vicerector de Doctorat i 
Postgrau (2001-2005) i vicerector de Professorat (2005-2009), i president del 
Consell d’Estudis i vicepresident executiu de l’Institut d’Educació Contínua 
(IDEC). 
 
Ha estat membre del Col·legi de Filosofia de Barcelona (1980-1990) i director 
de l’Institut d’Humanitats de Barcelona, a més de professor convidat a la 
Universitat Paris VII (Denis Diderot) (1996). 
 
Ha estat codirector de la revista L’Avenç, col·laborador i membre del consell 
editorial de diferents col·leccions científiques internacionals dedicades a la 
literatura del Renaixement i a la Filosofia i és membre numerari de la Secció 
de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. Del 2005 al 
2009, va presidir el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC). 
 
Casals va ser reelegit en les eleccions que van tenir lloc el passat 4 d’abril i 
iniciarà el seu segon mandat, i últim, segons preveuen els estatuts de la UPF. 
 
 
Pere-Joan Cardona, president del Consell d'Administració de l’Agència 
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