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El Govern dona el vistiplau al pla que marcarà les 
polítiques d’habitatge a Catalunya en els propers 15 
anys 
 

 L’Executiu enllesteix el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, que 
inclou mesures perquè d’aquí a 15 anys, el 15% del parc 
d’habitatge es destinarà a polítiques socials als 152 municipis 
inclosos a les àrees de forta demanda acreditada, on viu prop del 
80% de la població de Catalunya 
 

 El Govern preveu així impulsar polítiques públiques d’habitatge 
social per arribar al doble de famílies a què s’arriba actualment, ja 
sigui a través del parc públic en lloguer social, fomentant altres 
sistemes de tinença d’habitatge o incrementant els ajuts socials 

 
El Govern de la Generalitat ha donat el vistiplau aquest matí al Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge (PTSH) elaborat per la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. Aquest Pla s'ha de convertir en el full de ruta que ha d’inspirar les 
polítiques que s’engeguin els propers 15 anys a Catalunya en aquest àmbit, 
amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge a les noves generacions de 
joves i a les noves llars que es creïn durant aquests anys.  
  
Es tracta d’un document estratègic que apunta grans objectius i les mesures 
més adients per territoris i necessitats que s’hi detectin en cada moment. 
L’avantprojecte del Pla s’ha presentat aquests darrers mesos arreu del territori 
amb la voluntat de recollir la participació de tots els agents implicats i generar 
un consens ampli amb els plantejaments que proposa. Un total de 80 
ajuntaments, entitats i organitzacions de l’àmbit de l’habitatge hi han fet 
aportacions. 
  
Les línies d’actuació previstes en el Pla s’han elaborat d’acord amb un informe 
del Centre d’Estudis Demogràfics segons el qual es desprèn que fins a l’any 
2030 es formaran 880.000 noves llars a Catalunya. Així, el Pla preveu que les 
administracions puguin impulsar polítiques públiques d’habitatge social per 
beneficiar unes 315.000 d’aquestes noves llars, ja sigui a través del parc 
públic en lloguer social, fomentant altres sistemes de tinença d’habitatge o 
incrementant els ajuts socials relacionats amb l’habitatge, per arribar al doble 
de famílies a què s’arriba actualment. 
  
En aquest sentit, el pla elaborat per la Generalitat preveu que les 
administracions impulsin l’ampliació del parc de lloguer social a destinat a 
lloguer, ja sigui construint nous habitatges públics, adquirint-ne o mobilitzant el 
parc existent cap al lloguer social (amb la previsió d’arribar amb aquest 
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sistema a incrementar el parc públic en més de 130.000 habitatges). En segon 
lloc, l’Administració haurà de promoure la construcció d’habitatges amb 
protecció oficial de compravenda i de tinences intermèdies (per cobrir així més 
de 140.000 habitatges). Finalment, el Govern preveu també ampliar i crear 
nous ajuts al pagament del lloguer. 
  
  
Un 15% d’habitatge públic destinat a polítiques socials 
  
Entre els principals objectius del PTSH hi ha aconseguir que, en els propers 
quinze anys, el 15% del parc d’habitatge es destini a polítiques socials als 152 
municipis inclosos a les àrees de forta demanda acreditada, on viu prop del 
80% de la població de Catalunya i on es crearan la majoria de les noves llars. 
Aquesta xifra s’assolirà per la via del lloguer social del parc públic, la 
compravenda o els ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge.  
  
Més enllà del 15% d’habitatge públic als municipis on hi ha una demanda més 
forta d’habitatge social, amb l’aplicació de les mesures plantejades pel Pla 
Territorial Sectorial de l’Habitatge arreu del territori, el país tindria un 5% dels 
seus habitatges en mans de les administracions per a polítiques socials. 
Aquesta xifra aproparia Catalunya a les mitjanes del sud d’Europa.  
  
  
Diferents tipologies de zones d’actuació arreu del territori 
  
Per facilitar que les administracions puguin arribar a percentatges de parc 
públic social, s’han definit diversos territoris i zones d’actuació. Entre d’altres 
hi ha la definició de l’àrea de tanteig i retracte i de l’impost sobre 
habitatges buits. Aquesta àrea agrupa 233 municipis, i hi viu el 89% de la 
població del país, on les administracions tenen dret preferent a adquirir 
habitatges que es venguin les entitats financeres al municipi per ampliar el 
parc públic de lloguer social. També és una àrea on les societats i entitats 
financeres han de pagar l’impost pels pisos que tinguin buits. Dins d’aquesta 
àrea també hi ha inclosos els 152 municipis on hi ha una alta demanda 
acreditada d’habitatge social. 
  
El PTSH preveu mesures per a 46 municipis preferents, amb més de 5.000 
habitants i capitals de comarca, on viu el 5,2% de la població de Catalunya i 
on també caldrà en aquests anys desplegar mesures per facilitar l’accés i el 
pagament de l’habitatge. Així mateix, s’impulsaran mesures en 33 municipis 
on es promourà la rehabilitació estructural d’edificis en barris amb 
majors dèficits. Finalment, el Pla preveu que es despleguin mesures 
específiques per als municipis rurals. 
  
A banda del gran objectiu d’assolir ampliar el parc social de les 
administracions catalanes per assolir estàndards europeus, el pla territorial 
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dibuixa plans específics per a zones rurals, per a gent gran, per fer front 
al sensellarisme i per fomentar l’habitatge de lloguer. 
Procés de participació 
  
La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya van iniciar els treballs tècnics de redacció del Pla el 2015. Des de 
mitjans de juny fins a finals de juliol d’enguany s’ha dut a terme arreu del 
territori el procés de participació prèvia de l’avantprojecte del pla. El contingut 
del Pla, que es pot consultar en aquesta pàgina web, s’ha presentat en 16 
jornades informatives per tot Catalunya, que han comptat amb la participació 
de més de 80 ajuntaments de les àrees de demanda forta i acreditada, així 
com entitats i organitzacions relacionades. Actualment, el Pla es troba en 
tràmit del procés d’avaluació ambiental. Es preveu que pugui ser aprovat 
finalment a mitjans de 2018. 

  

 
  

https://goo.gl/rYyz96
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El Govern aprova el Pla de Ciutadania i Migracions 
2017-2020 per construir una societat més inclusiva 
 

 El Pla es basa en la lluita contra les ideologies d'odi, així com en 
l'acollida i la inclusió de les persones refugiades 

 
El Govern ha aprovat aquest dimarts el Pla de Ciutadania i Migracions 2017-
2020, el qual es basa en la interacció en una societat diversa i cohesionada, la 
inclusió social de tothom així com la lluita contra les ideologies d'odi, l'acollida i 
i la inclusió de les persones refugiades i la gestió integral de les polítiques de 
ciutadania i migracions.  
 
Per assolir l'objectiu de construir una societat més inclusiva, el Pla té previst 
executar una despesa de 246,5 milions d'euros durant el 2017, 16 milions més 
que l'any 2016. En la seva aprovació, l'Executiu ha reconegut l'esforç de la 
societat catalana en l'acollida de les persones immigrants i s'ha refermat amb 
la plena ciutadania com a objectiu.  
 
Estructurat en 44 programes i 435 actuacions específiques, del Pla en destaca 
l'actualització del Pacte Nacional per a la Immigració, basat en una adaptació 
a Catalunya dels principis de l’interculturalisme proposats pel Consell 
d’Europa; la promoció de la presència de la diversitat als espais comunicatius i 
públics; l'impuls dels espais d’interacció; la prevenció i erradicació de la 
violència masclista, la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats; el 
reconeixement de títols universitaris, acadèmics i experiència professionals; el 
Pla de suport a les treballadores de la cura de persones i llars; el programa 
Arrela’t de formació i inserció laboral contra la irregularitat; la lluita contra la 
irregularitat sobrevinguda; el suport a les famílies immigrades en 
l’acompanyament educatiu del seus fills i filles; l'èxit escolar per a tothom, amb 
independència de l’origen familiar; la promoció de l’aprenentatge de la llengua 
catalana per a persones immigrades, amb especial atenció a l’alfabetització; 
l'inventari de recursos i habitatges per a l’acollida de persones refugiades; el 
desplegament de l'Agència de les Migracions de Catalunya; el Servei de 
Primera Acollida i el Programa Català de Refugi: mentoria, habitatge i suport 
econòmic amb la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Actualment, el 80% de les persones amb nacionalitat estrangera a Catalunya 
fa més de 5 anys que hi viu i el 40% en fa més de 10. Per aquest motiu, cal 
posar el focus en la mobilitat social de tothom amb independència del seu 
origen i especialment en la generació dels fills i filles de la immigració. Així, 
mentre que en els darrers 20 anys s'han consolidat els fonaments del model 
català de convivència, el nou Pla aborda el repte d'actualitzar aquest model 
per construir de manera positiva el sentit de pertinença a la societat catalana, 
el sentit de responsabilitat cívica i la plena ciutadania. 
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Resposta als atemptats del 17A des de les polítiques de ciutadania  
 
El Pla de Ciutadania i Migracions 2017-2020 inclou també una resposta al 
debat generat després dels atemptats del 17A des de l’àmbit social i preventiu, 
fruit del treball interdepartamental i de les primeres consultes amb entitats i 
ajuntaments. El seu desplegament serà conduït pel Govern conjuntament amb 
totes les administracions catalanes i la societat civil. 
 
En primer lloc, es proposa la realització d’un estudi independent per entendre 
amb profunditat la naturalesa i les característiques del procés de captació per 
part de l’extremisme violent  dels autors dels atemptats i per identificar els 
factors de risc socials que hi hagin pogut tenir un paper rellevant.  
 
En segon lloc, un reforç de les actuacions necessàries per a aprofundir en la 
inclusió, -reduint la bretxa de desigualtat per raó d’origen-, en la interacció, -
creant una pertinença compartida-, en el reconeixement de la diversitat i en 
l’abordatge de la lluita contra les ideologies de l’odi. 
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El Govern aprova el nou reglament de l’Impost sobre 
les estades en establiments turístics 
 

 El text regula i desenvolupa les novetats introduïdes amb 
l’actualització del tribut com la figura de “l’assistent en la 
recaptació” o els nous supòsits d’exempció per causa de força 
major i per motius de salut 
 

 L’Impost s’haurà de liquidar semestralment, i no trimestralment 
com es feia fins ara 

 
El Govern ha donat aquest dimarts llum verda al nou reglament de l’Impost 
sobre estades en establiments turístics que va ser aprovat pel Parlament el 
passat 28 de març i que grava l’estada de les persones físiques en els 
establiments turístics de Catalunya (hotels, apartaments, càmpings, cases 
rurals, creuers, etc.). 
 
El tribut, creat l’any 2012, va ser modificat pel Govern en la Llei 5/2017, del 28 
de març, després de quatre anys d’aplicació. L’objectiu de la revisió ha estat 
actualitzar-lo per donar resposta als canvis que s’han produït durant els 
darrers temps en el sector turístic, millorar-ne la gestió i situar-lo en la línia del 
que ja tenen les principals ciutats del món. 
 
El nou reglament aprovat avui, i que substitueix al fins ara vigent (Decret 
129/2012, de 9 d’octubre), regula les novetats introduïdes i complementa tots 
aquells aspectes de caràcter més tècnic o procedimental de la Llei 5/2017. La 
finalitat és millorar l’eficiència de la gestió, simplificar i reduir les càrregues 
administratives i incrementar la seguretat jurídica per a tots els agents 
afectats.  
 
Així per exemple, el nou text desenvolupa, com a obligat tributari, la nova 
figura de “l’assistent en la recaptació” per a aquelles empreses o operadors de 
plataformes tecnològiques que fan d’intermediaris entre  el titular de 
l’establiment i la persona que s’allotja. D’acord amb el reglament, el director de 
l’ATC serà l’encarregat d’habilitar als “assistents” mitjançant una resolució i 
després d’haver aprovat una auditoria prèvia que avali el procés d’assistència. 
Un cop superat aquests tràmits, els assistents signaran un conveni amb l’ATC 
que els permetrà actuar com a “assistents en la recaptació” per un període de 
4 anys, prorrogables fins a un màxim de 4 exercicis addicionals.    
 
També es concreten els dos nous supòsits d’exempció de l’impost previstos 
en la Llei i que venen referits a les estades efectuades per causes de força 
major, és a dir, per catàstrofes naturals o actes violents que així ho declari 
l’administració corresponent; i les estades realitzades per motius de salut, en 
què el contribuent haurà d’aportar una declaració responsable i un certificat 
del centre mèdic.  
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Pel que fa als creuers turístics, el reglament estableix que les autoritats 
portuàries de Catalunya han de remetre a l’ATC, per via telemàtica, la relació 
d’embarcacions de creuer turístic que ha amarrat durant l’any anterior en el 
port del qual tenen encarregada la gestió, amb el detall del nombre de 
passatgers en trànsit així com les dates d’inici i final d’amarratge.  
 
Autoliquidació agregada: el pagament en un sol tràmit  
 
Respecte a les novetats sobre la liquidació de l’impost, destaca l’anomenada 
“autoliquidació agregada”, és a dir, la possibilitat que s’ofereix als operadors 
d’efectuar el pagament en un sol tràmit de les quotes meritades del tribut 
referides a cadascun dels seus establiments o equipaments turístics. 
D’aquesta manera el Govern dona resposta a una demanda del sector turístic 
de facilitar i simplificar els tràmits de l’impost.  
 
Finalment, el text també recull les modificacions ja aprovades pel Govern el 
passat mes de juny que afecten al calendari de la liquidació del tribut, que ha 
passat de ser trimestral, a haver-se de liquidar dos cops a l’any: de l’1 d’abril 
al 30 de setembre del mateix any; i de l’1 d’octubre al 31 de març de l’any 
següent. Així mateix es fixen els terminis de la presentació i l’ingrés de 
l’autoliquidació entre els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any; i 
entre l’1 i el 20 d’abril, per al segon. 
 
Aquest nou Decret, que deroga el Decret 129/2012, de 9 d’octubre, i el Decret 
60/2017, de 13 de juny, consta d’un article únic, una disposició derogatòria i 
una disposició final i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.  
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El Govern crea la Comissió d’avaluació i seguiment de 
l’acord per a la millora de la qualitat de l’aire a la 
conurbació de Barcelona 
 

 S’encarregarà d’avaluar i fer el seguiment del grau d’assoliment 
dels compromisos adoptats en l’acord 
 

El Govern ha aprovat crear la Comissió d’avaluació i seguiment dels 
compromisos adoptats en l’Acord polític per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 
a la conurbació de Barcelona. Aquest Acord, subscrit el passat 6 de març 
entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals, estableix 
els compromisos entre les diferents institucions per reduir un 30% les 
emissions vinculades al trànsit a la zona en el termini de 15 anys. 
 
L’òrgan, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, i amb el suport tècnic 
i administratiu de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 
tindrà caràcter deliberatiu i de participació. S’encarregarà d’avaluar i fer el 
seguiment del grau d’assoliment dels compromisos adoptats en l’Acord, a més 
d’impulsar actuacions de caràcter transversal entre els diferents organismes 
per millorar la qualitat de l’aire. A més de la presidència, tindrà 20 vocalies: 
 

 Un/a representant del Departament d’Interior. 

 Un/a representant del Departament de Salut. 

 Un/a representant del Departament d’Empresa i Coneixement. 

 Un/a representant del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge. 

 Un/a representant de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 Un/a representant de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat. 

 Un/a representant de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme. 

 Un/a representant del Servei Català del Trànsit. 

 Un/a representant de l’Autoritat Portuària de Barcelona. 

 Un/a representant del consorci Autoritat del Transport Metropolità. 

 Un/a representant de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Un/a representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 Un/a representant de la Diputació de Barcelona. 

 Un/a representant de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà. 

 Tres representants de l’Associació Catalana de Municipis dels quals un 
en representació dels municipis de més de 100.000 de l’Àmbit-40, un 
dels municipis de menys de 100.000 habitants de l’Àmbit-40 i un dels 
municipis de l’àrea d’influència de l’Àmbit-40 que han adoptat l’Acord. 

 Tres representants de la Federació Catalana de Municipis dels quals un 
en representació dels municipis de més de 100.000 de l’ Àmbit-40, un 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/declaracio_barcelona/Acord-politic-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-....pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/declaracio_barcelona/Acord-politic-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-....pdf
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dels municipis de menys de 100.000 habitants de l’Àmbit-40 i un dels 
municipis de l’àrea d’influència de l’Àmbit-40 que han adoptat l’Acord. 

 
En funció dels temes a tractar, es podrà convidar a participar-hi d’altres 
entitats, amb veu però sense dret a vot.  
 
Posar fre a la contaminació atmosfèrica 
 
Un dels principals problemes ambientals actuals, de caràcter global, és la 
contaminació atmosfèrica a les grans aglomeracions urbanes, que té 
incidència directa en la mortalitat i la salut de la població. La conurbació de 
Barcelona (Àmbit-40) no n’és una excepció, ja que s’hi concentren nivells 
d’òxid de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10) per damunt dels 
llindars legislats per la Unió Europea  i dels que recomana l’Organització 
Mundial de la Salut. 
 
Els estudis realitzats posen en relleu que, a la conurbació de Barcelona, la 
contaminació urbana es deu a causes estructurals i, per tant, les mesures que 
cal aplicar també ho han de ser. Ocasionalment, es produeixen episodis breus 
d’alta contaminació, que requereixen una resposta ràpida i específica per 
aturar-los. 
 
Per afrontar aquest problema, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, que desplega un seguit 
d’actuacions en tots els sectors, especialment en el de la mobilitat, en l’àmbit 
dels 40 municipis declarats com a zona de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric (municipis de l’Àmbit-40), a les comarques del Barcelonès, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per al contaminant 
diòxid de nitrogen i per a les partícules. 
 
Atesa la complexitat dels orígens de la contaminació de l’aire i la dispersió de 
les competències per actuar, no n’hi ha prou amb l’acció del Govern de la 
Generalitat per assolir els objectius fixats en el Pla, sinó que és imprescindible 
la implicació activa de les administracions locals i metropolitanes i la 
col·laboració responsable de l’Estat. Per aquest motiu, el passat mes de març 
es va celebrar una cimera de Qualitat de l’Aire, convocada per la Generalitat 
de Catalunya i amb l’assistència de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els representants de 
la major part dels ens locals de l’Àmbit-40 i de l’àmbit d’influència, on es va 
adoptar l’acord institucional del qual avui s’ha creat la Comissió d’avaluació i 
seguiment. 

 
 

 

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/09/15/09/15/f2ba1788-3fbb-4f97-a87c-9f2fd3ef32ee.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/tramitacio_aprovacio/documents/acord_govern_gov_127_2014_aprovacio_pamqa.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/tramitacio_aprovacio/documents/acord_govern_gov_127_2014_aprovacio_pamqa.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/docs/decret_226_2006.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/docs/decret_226_2006.pdf
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El Govern inicia la tramitació del decret que regularà 
l’ús d’armes al cos d’Agents Rurals  

 

 L’Executiu ha donat llum verda a la consulta pública prèvia a 
l’elaboració del projecte de decret del Reglament d’Armes del Cos 
d’Agents Rurals  
 

 En el procés de consulta pública perquè s‘hi puguin proposar 
aportacions i esmenes 

 
El Govern ha donat llum verda a la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un 
projecte de decret per aprovar el reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals. 
Aquest reglament té per objecte regular les armes, de foc o no, així com el seu 
ús, l’establiment de mesures de control, normes d’administració i mesures de 
seguretat necessàries que cal adoptar. Tot això per tal de garantir l’exercici de 
les funcions del cos amb seguretat, eficàcia i eficiència i d’acord amb la 
normativa vigent en matèria d’armes. 
 
L’objectiu principal de la tramitació del decret és desplegar el reglament previst 
a la disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, que fins 
aquesta legislatura no s’havia fet, de manera que reculli en un sol text el 
contingut de les disposicions que actualment regulen l’ús  de les armes per part 
del cos i desenvolupi disposicions que millorin la seguretat dels agents rurals. 
 
A partir de les properes setmanes, dins el procés de tramitació del decret, 
s’obrirà un procés participatiu de 15 dies al portal Participa.gencat.cat que 
servirà per recollir opinions i propostes en relació amb la regulació de l’ús de les 
armes al Cos d’Agents Rurals. 
 
Amb la futura norma es donarà compliment a ala moció 35/XI del Parlament de 
Catalunya i és un  pas mes en el compromís del Govern per potenciar el cos 
d’agents Rurals com eina imprescindible en la funció de vigilància i control, de 
protecció i prevenció  integrals del medi ambient de la policia administrativa, 
especial i judicial. 
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Altres Acords del Govern 

 
El Govern aprova el Decret de reestructuració del Departament de 
Cultura 

El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració del Departament de 
Cultura, amb el qual es vol assolir una major flexibilitat i eficàcia en la seva 
gestió. La nova estructura permet una delimitació més clara dels àmbits 
competencials de les unitats que integren el Departament, alhora que li aporta 
un marc organitzatiu més eficaç. 

El Decret reorganitza les competències atribuïdes a la Direcció General de 
Creació i Empreses Culturals, que passa a denominar-se Direcció General de 
Cooperació Cultural i que assumeix competències en matèria de biblioteques, 
concentrant així les actuacions departamentals en matèria de cooperació 
cultural amb les altres administracions públiques. 

En el marc d’aquesta redistribució competencial, el Decret també redefineix 
les relacions del Departament de Cultura amb la Institució de les Lletres 
Catalanes i amb l’Institut Català de les Empreses Culturals, que passen a 
relacionar-se de forma directa amb el conseller de Cultura. 

Pel que fa a la resta d’unitats directives, la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni recupera el nom de Direcció General del 
Patrimoni Cultural i continua exercint les competències que li atribueix la Llei 
del patrimoni cultural català. Així mateix, la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals, que manté totes les competències 
de promoció de la cultura popular i tradicional, passa a denominar-se Direcció 
General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. 

 
El Govern autoritza garantir l’aval de l’ICF al grup Celsa 

El Govern ha autoritzat els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda i d’Empresa i Coneixement a garantir l’aval que l’Institut Català de 
Finances (ICF) ha atorgat al grup Celsa. D’aquesta manera, es vol mantenir 
l’activitat industrial de l’empresa.  

Amb aquest acord, es garanteix l’equilibri patrimonial de l’ICF pel 
menyscabament tant de capital com d’interessos que es puguin derivar de la 
formalització per l’ICF de l’allargament del termini d’un aval, fins a un termini 
final no superior a 31 de desembre de 2017, a favor de Barna Steel, SA, o 
qualsevol empresa del grup CELSA com a garantia davant de proveïdors de 
fins a un import màxim de 20 milions d’euros. 

 

El Govern aprova un import d’1.650.000 euros per a la construcció de 
l’Escola Sant Iscle de Vidreres 

El Govern ha aprovat avui autoritzar un import d’1.650.000 euros per a la 
redacció, direcció i execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sant 
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Iscle de Vidreres. Es tracta d’una escola d’1 línia que permetrà l’escolarització 
d’alumnes d’infantil i primària. La col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l’Ajuntament de Vidreres a través d’un conveni fa possible 
avançar en la construcció de l’escola. La inversió econòmica que es distribuirà 
en anualitats posteriors: 2017:  30.000,00 €; 2018: 500.000,00 €; 2019; 
500.000,00 €; 2020: 620.000,00 €. 

 
El Govern destina 1,2 milions d’euros a impulsar el Museu d’Art [Modern 
i Contemporani] a la Casa Pastors de Girona 
 
El Govern ha aprovat destinar 1,2 milions d’euros a l’Ajuntament de Girona, 
mitjançant l‘Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), per al 
finançament de les obres de rehabilitació de l’edifici Casa Pastors com a 
Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona, i per a la dotació de les 
instal·lacions i dels seus serveis museogràfics. Aquesta aportació s’atorga en 
el marc d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, 
l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona i es concedirà en el període 
2017-2020. 
 
La Casa Pastors de Girona serà, doncs, la seu de la secció d’art modern i 
contemporani del Museu d’Art de la ciutat. Es tracta d’una aposta perquè el 
nou equipament es configuri com un centre amb un rol nacional en l’àmbit de 
l’art modern i contemporani. El nou museu permetrà, per primera vegada a 
Girona, mostrar àmpliament les col·leccions d’art modern i contemporani en 
un únic espai de caràcter permanent. 
 
El projecte museístic, que té la complicitat del Bisbat de Girona, es vincula a 
l’actual Museu d’Art de la ciutat, ubicat al Palau Episcopal, conformant un únic 
Museu d’Art amb dues seus diferenciades. L’actual Museu d’Art de Girona, 
amb importants fons d’art del Bisbat i de la Diputació de Girona, té un abast 
cronològic ampli que arriba fins a la contemporaneïtat, si bé està limitat per 
l’espai físic de l’edifici i per  la seva exposició permanent, que finalitza a 
primers del segle XX. La futura seu a Casa Pastors permetrà enllaçar amb 
aquest relat i abordar de manera àmplia l’art català dels segles XX i XXI, amb 
una mirada especial als moviments artístics i al fenomen i paper de la crítica 
de l’art en la configuració de la modernitat artística i amb una mirada més 
transversal i conceptual, que donarà peu a introduir totes les arts i incloure 
l’arquitectura, el disseny o la fotografia, però també la música, la dansa, el 
teatre o la literatura. 
 
Les tres administracions implicades en el projecte de la Casa Pastors 
preveuen destinar al projecte, en quatre anys, una inversió de 4,4 milions 
d’euros, dels quals 2 milions corresponen a la Diputació de Girona; 1,2 
milions, al Departament de Cultura, i els 1,2 restants, a l’Ajuntament de 
Girona. A més, la Generalitat cedeix l’ús de l’edifici, que és de la seva 
titularitat. 


