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El Govern crea 750 noves places del cos de Mossos 
d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la 
Generalitat  
 

• L’Executiu ha aprovat un decret llei i una oferta d ’ocupació pública 
que entra en vigor avui mateix i que crea 1.000 nov es places en 
l’àmbit de la seguretat i les emergències 
 

• Aquesta iniciativa serà d’aplicació immediata i té per objectiu 
pal·liar el dèficit estructural dels cossos de Bomb ers i Mossos 
d’Esquadra 
 

El Govern ha aprovat un decret llei que autoritza la creació de 750 places del 
cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya aquest 2018.  
 
Amb l’aprovació d’aquest decret, el Departament d’Interior podrà començar a 
pal·liar el dèficit estructural en les plantilles dels dos cossos. Aquest dèficit fa 
que sigui inajornable la creació de noves places i l’aprovació immediata d’una 
oferta parcial d’ocupació pública per a una prestació adequada dels serveis 
públics de seguretat i emergències. La situació actual és fruit de les polítiques 
de contenció de la despesa que va haver d’aplicar l’Administració de la 
Generalitat en exercicis pressupostaris anteriors atenent la conjuntura 
econòmica i les directrius marcades pel Govern de l’Estat espanyol. 
 
En aquest context, el Departament d’Interior incideix en la necessitat de procedir 
amb urgència a l’ampliació de la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, per tal 
de reforçar el cos fins a assolir el nombre d’efectius marcat en la Junta de 
Seguretat de Catalunya l’any 2006, Segons aquest acord, era necessari que el 
cos tingués 18.267 agents. Fa set anys que no s’ha graduat cap nova promoció 
a l’Escola de Policia de Catalunya. Aquesta convocatòria també permetrà 
estabilitzar l’ocupació temporal de places de l’escala de suport del cos policial. 
 
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, les places permetran cobrir les 
mancances estructurals que arrossega el cos. Aquestes mancances estan 
recollides en el Pla estratègic 2017-2022 i estan agreujades per l’envelliment 
del cos. Degut a la crisi econòmica, es va patir un període de vuit anys durant 
el qual no es va realitzar cap convocatòria. Mentre que l’any 2010 el cos 
comptava amb 2.610 agents, avui en té 2.356. 
 
Taxa de reposició acumulable en sectors prioritaris  
 
L’aprovació d’aquesta oferta parcial d’ocupació pública es pot realitzar d’acord 
amb la possibilitat que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018. En funció d’aquesta Llei es poden acumular 
les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a 
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les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers, com a sectors 
que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa 
l’article 19, apartat sis, de l’esmentada Llei.  
 
Aquesta norma, que en el seu article 19 regula l’oferta d’ocupació pública, 
permet una taxa de reposició d’efectius per a determinats sectors del 100%, 
entre els quals inclou el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis 
(article 19.u.3.G). Així mateix, l’apartat 1.5 de l’article 19 permet una taxa de 
reposició d’efectius del 115% en relació amb els cossos de policia autonòmica.  
 
La citada llei estableix que “la taxa de reposició d’un o diversos sectors o 
col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. 
A aquests efectes es consideren prioritaris, per a totes les administracions 
públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. 
Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els 
sectors prioritaris”. 
 
En aquest sentit, la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 
places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes 
de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i esdevé 
una necessitat imperiosa a la qual cal donar compliment de manera inajornable 
abans de la finalització de l’any 2018.  
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El Govern aprova la més gran oferta pública d’ocupa ció 
amb 15.000 places per enfortir l’estabilitat labora l en el 
si de la Generalitat 
 

• Avui s’ha aprovat la convocatòria de 10.000 llocs d e personal 
docent i 5.000 més de personal d’administració i tè cnic. En el sector 
salut s’han convocat ja prop de 10.000 places i en faltaran 5.000 més 
de docents que es convocaran aquest 2019. En total,  el Govern 
impulsa una oferta d’ocupació de 30.000 places 
 

• Es vol reduir, així, la taxa de temporalitat per so ta del 8% i 
estabilitzar la plantilla de la Generalitat  
 

• Mai abans la Generalitat havia aprovat una oferta p ública tan àmplia 
a causa de les restriccions imposades per l’Estat e n matèria de 
contractació en el sector públic 
 

El Govern ha aprovat una oferta d’ocupació pública de 15.018 places que té 
com a objectiu incrementar l’estabilitat de l’ocupació a l’Administració de la 
Generalitat. L’oferta inclou 10.010 places de funcionaris de cossos docents 
(mestres i professors) i 5.008 places més de personal d’administració i tècnic 
funcionari i laboral. 
 
En total són 30.000 places. A les 15.000 d’avui, cal sumar-hi les 9.307 ofertes 
per l’Institut Català de la Salut i 5.000 places més de mestres i professors que 
s’aprovaran en els propers mesos. 
 
Mai abans el Govern havia convocat una oferta tan àmplia, a causa de les 
restriccions imposades per l’Estat en matèria de contractació en el sector públic. 
Des del 2011, el govern espanyol limitava l’oferta d’ocupació pública i la 
incorporació de nou personal. No va ser fins al 2017, que la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat va obrir la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per 
a les administracions públiques, a fi d’estabilitzar l'ocupació temporal per a 
aquelles places ocupades de forma temporal i ininterrompuda almenys en els 
tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.  
 
Aquesta possibilitat es va concretar a Catalunya el 16 de juny del 2017 a través 
d’un acord entre el Govern i els sindicats majoritaris en el marc de la Mesa 
General de Negociació de la Funció Pública. 
 
Més estabilitat, més qualitat i millor servei al ci utadà 
 
L’oferta pública s’emmarca en el procés d’estabilització i consolidació de 
l’ocupació a l’Administració de la Generalitat amb l’objectiu de reduir per sota 
del 8% la taxa de temporalitat, avui situada en un 36%. D’aquesta manera, 
doncs, aquestes places no comporten un increment de la plantilla, sinó que es 
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tracta de places ja existents que han estat ocupades de forma temporal i sense 
interrupció almenys des del 2013.  
 
Les convocatòries dels processos de selecció es faran successivament a partir 
del 2019 i en el termini màxim de tres anys. El sistema de selecció serà el de 
concurs obert. Es valorarà, en la proporció que determini cada convocatòria, els 
serveis prestats en llocs d’igual o similar categoria i el nivell de les competències 
digitals, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o equivalent. 
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El Govern posa en marxa la Comissió Rectora del 
Sistema de Formació i Qualificació Professionals 

 
• A través d’aquest òrgan s’impulsaran les actuacions  necessàries 

per al disseny i posada en funcionament de l’Agènci a Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 
 

El Govern ha aprovat l’acord per posar en funcionament la Comissió Rectora 
del Sistema de Formació i Qualificació Professionals que, tal i com estableix la 
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, és l’òrgan 
de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de Formació 
Professional a Catalunya. Les principals funcions que té assignades són: 
 

• Determinar els objectius prioritaris i els criteris de planificació estratègica 
i desenvolupament del sistema de formació i qualificació professionals 

• Establir els criteris generals per al desplegament dels centres de 
formació professional integrada, la formació en alternança i dual. 

• Aprovar el programa de gestió anual de l'Agència Pública de Formació i 
Qualificació Professionals de Catalunya. 

 
Membres de la Comissió Rectora 
 
La Comissió Rectora, que estarà adscrita al Departament de la Presidència, 
estarà presidida pel president de la Generalitat o la persona en qui delegui (està 
previst fer aquesta delegació al conseller d’Educació). Estarà integrada pels 
membres següents: 
 
- En representació de la Generalitat, en formaran part un representant de 
cadascun dels següents departaments: Presidència; Educació; Treball, Afers 
Socials i Família; i Empresa i Coneixement. També en formarà part el president 
executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya. 
 
- En representació de les organitzacions empresarials que han obtingut la 
condició legal de més representatives a Catalunya, sis membres que aquestes 
proposin. 
 
- En representació de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició 
legal de més representatives a Catalunya, sis membres que aquestes proposin. 
 
Impuls al disseny i posada en funcionament de l’Agè ncia Pública de 
Formació i Qualificació professionals de Catalunya 
 
S’aprofita aquest acord per impulsar la resta d’òrgans de govern del sistema de 
formació professional. D’aquesta forma, l’acord de Govern faculta el president 
del Consell Català de Formació Professional, a impulsar i fer el seguiment de 
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les actuacions necessàries per al disseny de l’Agència Pública de Formació i 
Qualificació Professionals de Catalunya, i la redacció dels seus estatuts, fins a 
l’aprovació d’aquests i la posada en funcionament de l’Agència, en coordinació 
amb tots els departaments i unitats d’aquests implicades. 
 
Així mateix, l’acord de govern estableix un règim transitori de determinats 
aspectes organitzatius fins a l’entrada en funcionament de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Fins a l’entrada en 
funcionament de l’Agència Pública, el Consell Català de Formació Professional 
(CCFP) donarà suport tècnic a la Comissió Rectora i el seu president actuarà 
com a secretari de la Comissió Rectora. 
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El Govern aprova l’estratègia de dades obertes de l a 
Generalitat i l’adhesió a la Carta Internacional de  Dades 
Obertes 
 

• La Generalitat promou l’obertura per defecte de tot es les dades 
públiques i subscriu els principis de la Carta Inte rnacional de Dades 
Obertes en el marc de l’ Open Data Charter 
 

• El Departament d’Acció Exterior, Relacions Instituc ionals i 
Transparència lidera i impulsa l’estratègia de dade s obertes de la 
Generalitat a través de la Direcció General de Tran sparència i Dades 
Obertes 

 
L’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya aprovada avui pel 
Govern té l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a totes les 
dades de la Generalitat i el seu sector públic amb la voluntat de seguir en la línia 
de la transparència i la reutilització social de la informació pública.  
 

La finalitat principal de l’estratègia és dotar la ciutadania de les eines 
necessàries per tal que s’impliqui directament en la gestió pública, així com 
potenciar el valor social per mitjà de l’ús de dades obertes per part de diferents 
col·lectius de la societat. 
 
En aquest sentit, el Govern ha acordat subscriure els principis de la Carta 
Internacional de Dades Obertes promoguda per la xarxa internacional Open 
Data Charter, sorgida a través de la col·laboració de més de 70 governs i 
organitzacions de tot el món, i que té l’objectiu d’integrar la cultura i la pràctica 
d’obertura de dades als governs. Aquesta carta estableix que les dades han de 
ser obertes per defecte, actualitzades i exhaustives, accessibles i utilitzables, 
comparables i interoperables, que millorin la governança i la participació 
ciutadana i que promoguin el desenvolupament inclusiu i la innovació. 
 
Amb la voluntat de donar la màxima difusió a les dades de les administracions 
públiques catalanes, la Generalitat també promourà la integració del seu catàleg 
de dades obertes al Portal europeu de dades (www.europeandataportal.eu), 
que dona accés a les dades obertes d’institucions o entitats del conjunt de la 
Unió Europea.  
 
L’estratègia aprovada preveu que el Portal de dades obertes de la Generalitat 
faciliti i serveixi per impulsar la implementació d’eines d’anàlisi de la informació 
seguint criteris territorials o sectorials. Per això, sempre que sigui possible, 
s’incorporaran variables geogràfiques o informació sobre gènere per poder 
potenciar la implementació i avaluació de les polítiques de gènere. A més, per 
tal d’assolir una integració plena de les dades que reflecteixi la realitat del país, 
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la Generalitat promourà la incorporació de dades procedents dels ajuntaments 
i la resta d’ens de les administracions locals.  
 
La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) 
s’encarregarà de fer el seguiment del pla estratègic de dades obertes i 
n’afavorirà l’execució. Des de la Direcció General de Transparència de Dades 
Obertes del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència es promouran les mesures organitzatives i es definiran els 
criteris necessaris per l’obertura de dades i la seva qualitat. Per això, es donarà 
suport als departaments de la Generalitat i al sector públic en la publicació de 
dades, l’adaptació de formats, el manteniment del Portal de dades obertes i en 
l’ús d’eines per a la visualització i l’anàlisi de dades.  
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El Govern pren diversos acords econòmics per a l’in ici 
de l’ATL pública 
 

• El Govern ha aprovat tres acords en relació amb la nova empresa 
pública que començarà a funcionar l’1 de gener de 2 019 

 
• Els acords fixen l’adscripció dels passius a la nov a ATL pública i 

els recursos per liquidar el contracte i garantir l ’activitat inicial de 
l’empresa 

 
El Govern ha pres diversos acords per garantir el finançament inicial de la nova 
ATL pública, l’empresa adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat que 
a partir de l’1 de gener de 2019 gestionarà la xarxa en alta del sistema Ter-
Llobregat, que dona servei a més de 140 municipis i 5 milions de persones en 
l’àmbit de la Regió Metropolitana de  Barcelona. 
 
El Govern ha aprovat avui tres acords que donen així forma al nou ens, seguint 
amb allò establert en el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix 
la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la 
Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. 
 
Retorn del passiu 
 
El primer dels tres acords de Govern ha servit per fixar l’adscripció dels passius 
assumits per la Generalitat de Catalunya l’any 2012, xifrats en prop de 387 
milions d’euros. La nova ATL assumeix aquest passiu, que haurà de retornar 
en  els terminis acordats, atès que alhora se li adscriuen uns actius per prestar 
el servei d’abastament en alta i que aquest servei es finança amb càrrec a una 
tarifa. 
 
Liquidació i garantia de servei 
 
Els altres dos acords de Govern fixen les condicions i el finançament per liquidar 
el contracte de l’actual concessionària, d’una banda, i garantir les activitats de 
la nova ATL des dels seus inicis.  
 
En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) transferirà a la Generalitat 
de Catalunya els recursos necessaris per fer front a les obligacions de 
naturalesa econòmica que es derivin de la liquidació del contracte, atès que va 
ser la Generalitat, a través de l’òrgan de contractació (titular del Departament 
de Territori i Sostenibilitat), qui va licitar el contracte de concessió de la gestió 
del servei de proveïment d’aigua. Aquesta transferència haurà de ser retornada 
per la nova ATL a l’ACA en un període de 36 mesos. 
 



 

 

Acords de Govern. 20.12.2018  

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

 

11 

Pel que respecta als recursos necessaris per a garantir les despeses operatives 
inicials i el correcte funcionament durant els primers mesos del servei 
d’abastament de la nova ATL,  l’ACA transferirà una xifra propera als 38 milions 
d’euros a la nova ATL pública, que seran retornats en un termini màxim de 36 
mesos. 
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El Govern acorda prorrogar fins al setembre de 2019  els 
descomptes a la C-16 entre Sant Cugat i Manresa en els 
pagaments no telemàtics 
 

• A partir de l’1 de setembre de 2019, la bonificació  del 45% de dilluns 
a divendres feiners seguirà vigent si es fa el paga ment amb sistema 
telemàtic o amb l’aplicació gratuïta Satelise 
 

• La mesura s’aplica per ampliar el període d’adaptac ió a les 
persones usuàries i augmentar el nombre de benefici àries 
 

El Govern ha acordat l’aprovació del Projecte de decret de modificació del 
Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa 
per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista C-16 de 
Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa. L’acord suposa 
prorrogar fins a l’1 de setembre de 2019 la bonificació del 45% en el peatge de 
la C-16 en el tram Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa,  de dilluns a 
divendres no festius, per a totes les persones usuàries, incloses les que paguin 
amb targeta o en metàl·lic. Aquesta mesura dona resposta a la petició social 
per ampliar el període d’adaptació al pagament telemàtic i facilitar que més 
persones resultin beneficiades de les bonificacions, ja que el termini per poder 
gaudir de descomptes pagant en metàl·lic o amb targeta, s’acabava a finals 
d’aquest 2018 i a partir d’aleshores els usuaris només es podien beneficiar dels 
descomptes si pagaven amb sistema telemàtic o amb l’aplicació gratuïta 
Satelise.  
 
Amb la pròrroga aprovada no serà fins a l’1 de setembre de 2019, aquesta que 
bonificació seguirà vigent únicament si es fa el pagament del peatge mitjançant 
sistema telemàtic (tipus teletac) o l’aplicació gratuïta Satelise. 
 
El nou sistema de descomptes de la C-16 aprovat pel Decret 161/2015, que per 
a determinats moviments locals permet bonificacions de fins al 100%, incloïa 
que es podrien continuar beneficiant de la bonificació comercial del 45% de 
dilluns a divendres feiners per a tot tipus de vehicles les persones que 
utilitzessin un sistema de pagament dinàmic o l’aplicació gratuïta de mòbil 
Satelise.  
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El Govern aprova el Decret de reestructuració del 
Departament d’Educació, donant més rellevància a la  
innovació i a la transformació educativa 

 
• Educació crea dues noves direccions generals: Innov ació, Recerca 

i Cultura Digital; i Currículum i Personalització 
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament d’Educació. 
És una normativa que implica la reorganització d’algunes de les àrees del 
Departament, amb l’objectiu d’adaptar-les als objectius del Pla de Govern de la 
XII legislatura, a les demandes actuals en la provisió del servei educatiu i, 
alhora, a una millor gestió dels recursos interns.  
 
És amb aquesta finalitat que el nou decret estableix dues noves direccions 
generals: Innovació, Recerca i Cultura Digital; i Currículum i Personalització. La 
reestructuració dona especial rellevància a la transformació educativa, i és per 
això que es crea la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.  
 
Amb aquesta nova àrea es vol incidir en les polítiques d’innovació pedagògica i 
transformació educativa, una innovació que ja és present en molts centres 
educatius i que té per objectiu incrementar les oportunitats dels estudiants per 
tal que puguin assolir l’èxit educatiu en el marc de les noves competències. La 
direcció tindrà tres sub-direccions: Transformació Educativa, Innovació i 
Formació; i Recerca i Cultura Digital. 
 
D’altra banda, el Decret determina la nova Direcció General de Currículum i 
Personalització, que aplega dues direccions generals existents en l’anterior 
estructura com eren la d’Educació Infantil i Primària, i la d’ESO i Batxillerat. La 
Direcció General tindrà les competències d’ordenació curricular d’aquestes 
etapes educatives, per tal de garantir un sistema educatiu inclusiu que faciliti 
l’èxit educatiu i la personalització dels aprenentatges per a tots els alumnes. 
Alhora, la nova Direcció avaluarà les estratègies metodològiques, curriculars i 
organitzatives amb la finalitat de fer-ho possible.  
 
Totes aquestes reestructuracions fixades en el Decret no suposen incrementar 
els alts càrrecs del Departament d’Educació, que es mantenen en la mateixa 
xifra que amb l’anterior estructura.  
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El Govern aprova el Decret de reestructuració del 
Departament d’Empresa i Coneixement 

 
• Es crea la Direcció General de Planificació a la Se cretaria 

d’Universitats i Recerca, que també es responsabili tzarà de la 
coordinació i seguiments dels treballs del futur Pa cte Nacional 
per a la Societat del Coneixement 

   
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament 
d’Empresa i Coneixement amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència 
en el desenvolupament de les polítiques departamentals. 

 
Amb aquesta reestructuració es dona més rellevància a les polítiques 
d’universitats, recerca i innovació i es crea una tercera direcció general en 
el si de la Secretaria d’Universitats i Recerca que s’encarregarà, entre 
d’altres competències, de dirigir, impulsar i coordinar el futur Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement.  

 
Així mateix, la nova Direcció General de Planificació assumirà la 
planificació, anàlisi i avaluació del sistema d’universitats i recerca, a més de 
promoure i coordinar les actuacions vinculades a la internacionalització 
d’aquests àmbits. 

 
D’altra banda, el Decret també ajusta les funcions d’algunes unitats de la 
Direcció General d’Indústria per tal de donar resposta a l’aprovació i 
implementació del Pacte Nacional per a la Indústria. Així mateix, la Direcció 
General d’Energies, Mines i Seguretat Industrial passa a anomenar-se 
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera. 

 
Per últim, la reestructuració comporta que les entitats del sector públic 
s’adscriguin al Departament mitjançant les unitats directives de l’àmbit 
competencial que els correspongui. Sota el paraigua d’una secretaria 
sectorial o d’una direcció general, segons cada cas, l’objectiu és millorar la 
coordinació, així com l’eficàcia en la supervisió de les seves actuacions. 
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El Govern autoritza l’Agència de Residus de Catalun ya 
a concedir subvencions a ens públics per més de 43 
milions d’euros 
 

• Es finançaran obres al Garraf, al Gironès, al Bages , al Vallès 
Occidental i a la Noguera 

 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a 
concedir subvencions a diferents ens públics per a la construcció i millora de 
diferents infraestructures de gestió de residus per valor de 43,1 milions d’euros. 
En concret, les aportacions serviran per finançar les obres de clausura de l’antic 
abocador del Garraf; millorar la planta de valorització energètica de Campdorà, 
al Gironès; construir una planta de fracció resta al Bages; optimitzar el 
rendiment i la capacitat de la planta de compostatge de Can Barba, a Terrassa; 
i construir tres dics al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera, a 
Balaguer. 
  
24,6 milions per millorar la planta de valorització  energètica de Campdorà, 
al Gironès 
 
L’ARC aportarà fins a 24,6 milions en quatre anualitats a l’Ajuntament de Girona 
per a la millora de l’eficiència de la planta de valorització energètica de residus 
de Campdorà (Gironès). La inversió s’afegeix a la subvenció directa que l’ARC 
va atorgar el 2010 per finançar les actuacions prioritàries del projecte. Aquest 
cop, el finançament es durà a terme mitjançant el fons de Gestió del Cànon i de 
transferències de la Generalitat. 
 
Per la seva part, l’Ajuntament de Girona tramitarà, aprovarà i efectuarà la 
contractació de les actuacions, i obtindrà els permisos i llicencies urbanístiques, 
d’obres i ambientals necessàries. També haurà de vetllar perquè la instal·lació 
admeti la fracció resta i rebuig generat a la comarca del Gironès, a més dels 
municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, en la mesura que la planta disposi de 
capacitat. 
 
10,5 milions per construir una planta de fracció re sta al Bages 
 
L’ARC destinarà fins a 10,5 milions fins al 2023 al Consorci del Bages per a la 
construcció d’una planta de tractament de la fracció resta de residus municipals, 
que farà l’activitat de transferència durant la primera fase d’execució del 
projecte, i que s’integrarà en el conjunt d’infraestructures del Parc Ambiental de 
Bufalvent (Bages), i a l’adquisició d’una pala carregadora per a la seva operació. 
La infraestructura permetrà el màxim aprofitament i tractament correcte dels 
residus, previ a la disposició final del rebuig en el dipòsit controlat. 
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La planta es finançarà mitjançant el Fons de Gestió del Cànon i de 
transferències de la Generalitat. Mentre no es construeixi la nova planta del 
Bages, la fracció resta generada en aquesta comarca es traslladarà al Centre 
de Tractament de Residus (CTR) Vallès, per fer el tractament previ que exigeix 
la normativa europea.  
 
4,6 milions per optimitzar el rendiment i la capaci tat de la planta de 
compostatge de Can Barba, a Terrassa 
 
L’Agència subvencionarà la primera fase de la remodelació de la planta de 
compostatge i biometanització de Can Barba, a Terrassa (Vallès Occidental), 
gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. 
L’Agència destinarà 4,6 milions d’euros a optimitzar el rendiment i la capacitat 
de la instal·lació, que ha quedat obsoleta després d’uns vint anys de 
funcionament. 
 
Les obres han de servir per millorar el rendiment de la planta, reduint la quantitat 
de rebuig que genera i augmentant la capacitat i eficiència de tractament de la 
matèria orgànica, tant en el procés de biometanització com en els de 
compostatge i maduració. Actualment el procés de pretractament genera un 
rebuig aproximat del 40% dels residus orgànics que entren a planta i es destina 
a l’abocador. Com que aquest percentatge està per sobre del que es produeix 
en plantes de característiques similars, s’ha de remodelar la instal·lació per 
aconseguir els objectius de maduració i producció d’un compost de qualitat. 
 
Les principals actuacions que s’hi duran a terme són la substitució dels equips 
obsolets; la renovació de la línia de pretractament; la posada a punt de diversos 
elements de l’obra civil; l’actualització del sistema de control; la millora de 
l’aprofitament de calor de motors de biogàs pel procés de tractament biològic; i 
l’execució de sitges amb ventilació forçada per optimitzar el procés de 
maduració. 
 
3 milions per finançar la clausura de l’antic aboca dor del Garraf 
 
L’ARC atorgarà una subvenció de tres milions euros a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) per finançar la primera de les últimes sis fases dels treballs 
de clausura definitiva i restauració paisatgística de l’antic dipòsit controlat de la 
Vall d’en Joan, conegut popularment com a abocador del Garraf, en l’àrea de 
Begues (Baix Llobregat). El cost total de l’obra és de 27,7 milions d’euros i 
s’actuarà sobre una àrea d’uns 449.000 m2, corresponent a la part superior de 
la vall.  
 
Les dues últimes àrees que queden per condicionar es desenvoluparan en sis 
fases diferents, la primera de les quals és la que subvencionarà l’ARC i que 
consisteix a segellar els residus per evitar qualsevol risc per al medi ambient i 
evitar que les aigües pluvials s'infiltrin a les zones ja segellades. El finançament 
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provindrà del retorn del fons dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus municipals.  
 
400.000 euros es destinaran a construir tres dics al dipòsit controlat de residus 
municipals de la Noguera, a Balaguer 
 
L’ARC concedirà una subvenció directa al Consell Comarcal de la Noguera per 
millorar el dipòsit de residus municipals de Balaguer. En concret, s’hi construiran 
tres dics i es millorarà el vas i la torxa de biogàs. 
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El Govern aprova el Programa anual d'actuació 
estadística per al 2019 
 

• El programa inclou 323 actuacions, entre les quals destaquen 
l’Estadística dels estudis de població i els Sistem es de 
georeferenciació, elaborats a partir dels registres  estadístics de 
població i territori  

 
• Per primera vegada, s’elaboraran unes Projeccions d e població 

municipal i es disposarà dels resultats de l’Enques ta econòmica dels 
serveis d’atenció domiciliària 

 
El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2019 (PAAE 
2019), que inclou les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es 
realitzaran durant aquest any, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020. En total, els organismes que produeixen estadística oficial a Catalunya 
duran a terme 323 actuacions estadístiques. 
 
Durant el 2019, l’Idescat disposarà per primera vegada de resultats estadístics 
elaborats a partir dels nous registres estadístics de Població i de Territori de 
l’Idescat. Els registres estadístics són la base del sistema integrat d’informació 
estadística (SIIE) creat per la Llei d’estadística de Catalunya 23/1998.  Aquest 
sistema integrat permet un millor aprofitament dels registres administratius i 
estadístics per a finalitats estadístiques amb la consegüent reducció de càrrega 
per a les unitats informants i dels costos. Les primeres estadístiques elaborades 
a partir d’aquests registres seran l’Estadística dels estudis de població i els 
Sistemes de georeferenciació. 
 
En l’àmbit de les actuacions estadístiques consolidades, destaca la quarta 
edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població. Els resultats d’aquesta 
enquesta, que estaran disponibles el mes de juliol, permetran disposar d’una 
sèrie estadística de 15 anys per a l’anàlisi de l’evolució de la identificació 
lingüística i els usos del català i altres llengües.  
 
Durant el 2019, l’Idescat elaborarà per primera vegada Projeccions de població 
municipal que esdevindran una eina molt útil a nivell local per planificar 
decisions futures. Pel que fa a l’activitat econòmica, es disposarà de nous 
resultats estadístics procedents, per una banda, del Compte satèl·lit del turisme, 
que permetrà disposar del càlcul del PIB del sector turístic a Catalunya. I, per 
l’altra, del Compte de fluxos materials dels quals es poden derivar indicadors 
sobre la productivitat dels recursos naturals en relació amb el PIB.  
 
Enguany també s’obtindran els resultats de l’Enquesta econòmica dels serveis 
d’atenció domiciliària, que esdevé la primera enquesta que es fa a Catalunya 
sobre aquest sector i investiga els serveis que es realitzen a la casa d’una 
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persona que es troba en una situació de dependència per diferents motius i de 
l’Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 
 
L’estadística oficial dona resposta als requeriment s de l’Agenda 2030 a 
Catalunya 
 
Entre les actuacions estadístiques noves, que es troben en fases preparatòries 
o de treball de camp, cal remarcar la incorporació a l’estadística oficial dels 
Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), un sistema 
integrat d’indicadors per donar resposta als requeriments recollits en el Pla 
Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a 
referència els indicadors publicats per Eurostat.  
 
També s’executaran els treballs de camp de les Enquestes de la mobilitat 
quotidiana al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre i a l’Àrea de Ponent, 
així com els treballs preparatoris per a la Classificació catalana d’educació 2019 
i l’estudi de viabilitat de l’Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de 
llengua de signes catalana adreçada al col·lectiu de persones amb discapacitat 
auditiva. 
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El Govern aprova els criteris d’aplicació de la prò rroga 
dels pressupostos de la Generalitat del 2017 per al  2019 

 
• El decret permet garantir el funcionament de l’Admi nistració i la 

prestació dels serveis públics mentre no s’aprovi e l nou pressupost 
 
El Govern ha aprovat el decret que estableix els criteris d’aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2017 per al 2019 —atès que 
els pressupostos del 2018 no van entrar en vigor—, els quals seran vigents des 
del proper 1 de gener fins a l’aprovació i la publicació dels comptes per al 2019. 
El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de l’Administració i la 
prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no s’aprovi el nou 
pressupost.  
 

Els pressupostos prorrogats compleixen amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera fixats per la normativa vigent. 
Mentre duri la pròrroga pressupostària, les despeses de capítol 1 (despeses de 
personal) s’ajusten a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2018. 
Pel que fa a la resta de capítols (del 2 al 9), es prorroguen els crèdits inicials del 
2017, ajustats a l’estructura orgànica actual. 
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Aprovat el contracte programa del Departament de 
Territori amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 
 

• El Departament transferirà 83,4 milions d’euros a l ’Institut entre 
2019 i 2022 
 

• El contracte programa és l’instrument de planificac ió que regula els 
objectius tècnics a assolir en aquest període, així  com les relacions 
econòmiques entre els dos ens  
 

El Consell Executiu ha aprovat la subscripció del contracte programa 2019-2022 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC), que preveu transferències per un import total de 
83.430.180 euros. 
 
L’ICGC és una entitat de dret públic dependent del Departament de Territori i 
Sostenibilitat que exerceix les funcions de la Generalitat en matèria de 
geodèsia, cartografia, geologia i geofísica. El contracte programa és l’instrument 
de planificació que possibilita l’exercici d’aquestes funcions i que regula els 
objectius tècnics a assolir en el període, així com les relacions econòmiques 
entre ambdós ens.  
 
D’aquesta manera, l’ICGC es compromet, entre d’altres, a: 
 

• Complir els objectius tècnics establerts en el contracte programa 
• Potenciar la investigació per a l’aplicabilitat de les noves tecnologies en 

el camp de la cartografia i la geologia 
• Donar suport a la Generalitat i a d’altres entitats públiques en la 

realització de projectes, estudis o informes cartogràfics o geològics 
• Impulsar l’establiment d’una xarxa d’informació cartogràfica i geològica i 

millora els processos de consulta i de petició de dades 
• Establir mecanismes per facilitar la difusió i l’accessibilitat a la informació 

científica i tècnica en matèria cartogràfica i geològica.  
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Nomenaments 
 
Cèsar Puig Casañas, director general de Serveis Con sultius i Coordinació 
Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de C atalunya 
 
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i col·legiat del Col·legi 
d’Advocats de Tarragona des de l’any 1987.  
 
Ha estat cap del Servei Territorial de Joventut a Tarragona (1986-1989); cap del 
Servei Territorial de Defensa i Assessorament Jurídic a Tarragona (1988-1999); 
cap de la Unitat Territorial a Tarragona del Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
Catalunya (1999-2005); delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona 
(2000-2004); director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat ( des 
de juny 2011 al juliol 2015) i secretari general d’Interior (juliol 2015 a octubre 
2017).  
 
A l’Administració de la Generalitat, també ha estat funcionari del Cos Superior 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i funcionari del Cos d’Advocats 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
En l’àmbit privat ha estat soci i director de l’Oficina de Tarragona del despatx 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2005-2011); soci del despatx d’Advocats 
Josep Yxart de Moragas de Tarragona (1990-2000); i també ha fet exercici lliure 
de la professió d’advocat (1987-2000 i 2005-2011).  
 
En l’àmbit de la docència, ha estat director de l’Escola de Pràctica Jurídica del 
Col·legi d’Advocats de Tarragona (1999-2000); professor associat de la 
Universitat Rovira i Virgili, del Departament  de Dret Constitucional (2006-2011); 
professor de les set edicions celebrades del  Mestratge en Gestió i Dret Local 
organitzat per l’EAPC, la UAB i la URV (2003-2017); professor de l’Escola 
d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (1990-2005); professor 
de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Tarragona (1992-
2009); i professor del  Màster d’Accés a l’Advocacia (URV) (2009-2011). 
 
 
Maria del Mar Camacho Martí, directora general d’In novació, Recerca i 
Cultura Digital del Departament d’Educació 
 
És llicenciada en Filologia Anglesa i Alemanya per la Universitat Rovira i Virgili 
(1993). Doctora el 2006 per la mateixa universitat. Experta en Tecnologia 
Educativa. 
  
Fins ara, ha estat directora general d'Educació Infantil i Primària del 
Departament d’Educació.  
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Va treballar fent classes d’anglès i alemany a l’ educació secundària entre els 
anys 1994 i 2004. El curs 2004-2005 es va incorporar com assessora tècnica 
docent a la Sub-direcció General de Formació del Professorat i Innovació 
Educativa des d’on va implementar un programa de formació de Llengües i TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) arreu del territori. Aquest 
programa va donar lloc a la seva tesi doctoral: Teacher training in ICT-based 
settings: Design and implementation of an on-line instructional model for English 
language teachers.  Al llarg d’aquests anys (2005-09) va impartir formació i va 
elaborar materials docents sempre al voltant de l´ús educatiu de les TIC. 
  
Des de 2006 és professora del Departament de Pedagogia de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV. Actualment imparteix classes i 
cursos en diferents programes de màster, doctorat i postgrau relacionats amb 
la tecnologia educativa. 
  
És autora de diverses publicacions sobre les TIC en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’ús en educació del Mobile Learning i les 
tecnologies emergents com a eines que ens ajuden a transformar, enriquir i 
ampliar l’experiència de l’aprendre. El 2013 va realitzar una estada com Visiting 
Scholar a la UNESCO de París, contribuint en el desenvolupament i 
implementació del Mobile Learning en institucions educatives d’ arreu del món, 
en especial en iniciatives relacionades amb la formació del professorat. El 2011 
va editar la primera publicació en llengua castellana sobre Mobile Learning 
(Mobile Learning en España, Portugal y América Latina) Des de llavors ha 
impulsat nombroses iniciatives vinculades a l’ús de les tecnologies mòbils i 
l’adquisició de competències en el marc de projectes de col·laboració entre 
centres d’educació primària i secundària i la universitat. Ha dirigit tres tesis 
doctorals i ha estat la investigadora principal d’un projecte d’implementació de 
tauletes a l'educació impulsat des de l’INTEF (Ministeri d’ Educació, Madrid) 
entre els anys 2016 i 2018. 
  
Al llarg de la seva carrera ha impartit conferències, i seminaris tant d’àmbit 
nacional com internacional. Autora de més de 55 publicacions acadèmiques i 
de divulgació científica, destaca un capítol de llibre sobre Innovació i cultura de 
canvi per a l’Anuari del Sistema Educatiu de la Fundació Bofill (curs 2015) i dos 
capítols de llibre recentment publicats per l’ITU (International 
Telecommunication Union, de Nacions Unides) al voltant del Mobile Learning i 
l’adquisició de competències en el marc del s. XXI. (2017 i 2018). 
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Josep Vallcorba Cot, director general de Currículum  i Personalització del 
Departament d’Educació 

  
És llicenciat en Filosofia i Lletres i màster en Supervisió i Avaluació  de Centres 
Educatius. Mestre de primària i professor de secundària. Ha estat director 
d’institut, inspector d'educació i inspector en cap adjunt. 
  
Del 2004 al 2011 va ser sub-director general al Departament d’Educació i va ser 
el responsable de dissenyar i aplicar les polítiques d'educació i immigració 
concretades en el Pla per a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social (Pla 
LIC 2004) amb les aules d'acollida, el projecte plurilingüe,  el projecte de 
convivència  i els plans educatius d'entorn. Ha treballat com a inspector 
d’educació i, fins ara, ha estat director general de d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Educació.  
  
 
Francesc Vilaró Casalinas, secretari general del De partament de Cultura 
 
És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i màster en 
Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals per la Universitat Pompeu 
Fabra, IDEC. A més ha cursat el programa de Postgrau en Desenvolupament 
Directiu per Esade i l’EAPC, i el curs sobre la Unió Europea, del Ministeri d’Afers 
Exteriors i l’EAPC, entre d’altres. 
 
És funcionari del cos superior d’administració general de la Generalitat de 
Catalunya. Ha desenvolupat la part principal de la seva carrera professional 
com a cap del Servei de Formació i Suport Idiomàtic del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (1988-1997), on, entre d’altres, va coordinar les 
tasques de normalització lingüística en els sectors de l’arquitectura, l’obra 
pública i el transport, i també la publicació de diversos diccionaris, com el 
Diccionari visual de la construcció o el Diccionari de carreteres. Així mateix, va 
impulsar la recuperació de la llengua catalana en la toponímia i la senyalització 
viària. 
 
També ha estat cap del Servei d’Informació i Documentació del Departament 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (1997-2000), on va 
col·laborar en projectes destacats de sistemes d’informació als ciutadans com 
per exemple l’Hipermapa de Catalunya; i cap del Gabinet Tècnic, Departament 
de Territori i Sostenibilitat (2000-2016), des d’on va continuar treballant en la 
creació de sistemes d’informació al ciutadà en matèries com ara el transport 
públic o posant en marxa les polítiques de transparència del Departament. 
 
Durant aquest període ha estat patró de la Fundació del Museu Marítim de 
Barcelona (2011-2016), membre del Comitè Executiu de l’empresa Ports de la 
Generalitat (2011-2016) o del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (2016- fins ara), entre d’altres. 
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També va ser secretari de la Comissió de Toponímia de Catalunya , des de la 
qual va coordinar la publicació del Nomenclàtor oficial de toponímia major de 
Catalunya. 
 
Actualment, i des del 2016, és  cap del Gabinet Tècnic del Departament de 
Cultura, des d’on ha col·laborat en projectes d’internacionalització de la cultura 
catalana com l’Smithsonian FolkLife Festival o el Projecte de la Unió Europea 
d’Agermanament en matèria d’audiovisual i comunicació, amb el Ministeri de la 
Cultura i la Comunicació del Marroc, del qual és cap de projecte júnior en 
representació de la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’àmbit acadèmic i docent, ha estat professor-consultor de la Universitat 
Oberta de Catalunya als Estudis de Documentació i Comunicació, on ha impartit 
l’assignatura Tècniques de gestió i comunicació (2000-2016) i ha publicat 
manuals per a l’assignatura. També ha impartit diversos cursos i ha publicat 
articles sobre: internet i administració pública, màrqueting de serveis públics, 
llengua catalana o toponímia. 
 
 
Josep Andreu Clariana, director de la nova ATL públ ica 
 
És enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de 
Barcelona, i diplomat en Economia i Direcció d’Empresa per IESE. 
 
Durant la seva trajectòria professional, ha estat vinculat a la Generalitat en 
diverses etapes, en càrrecs relacionats amb l’execució de projectes i obres 
d’infraestructures, i la gestió d’aigua. En aquest sentit, l’últim càrrec que ha 
ocupat és el de responsable dels Serveis Territorials de Transports de 
Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, des de juliol de 2018. 
 
Abans, des del maig de 2016 va ser director d’explotació de sanejament a 
Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de 
l’Aigua, dirigint a nivell estratègic i pressupostari les operacions de gestió, 
manteniment, conservació i explotació de les 7 estacions depuradores d’aigües 
residuals (EDAR) i 37 estacions de bombeig d’aigües residuals (EBAR), dins de 
l’àmbit territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB). 
 
Entre gener del 2000 i octubre de 2004 va ser director de l’àrea d’inspecció i 
control de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquí va desenvolupar tasques 
de responsable de l’alta inspecció, control de qualitat i quantitat de les aigües 
superficials, subterrànies i marines de tot Catalunya, així com de la gestió i 
explotació dels embassaments i estacions depuradores d’aigües residuals de 
Catalunya i projectes relacionats amb les obres hidràuliques. 
 
Prèviament entre setembre de 1989 i maig de 1995, va dirigir el Servei Territorial 
de Transports de la Demarcació de Barcelona, dins la Direcció General de 
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Transports de la Generalitat de Catalunya, entre maig del 1995 i setembre de 
1996 va ser subdirector general de Prevenció, a la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya, i 
entre octubre de 1996 i gener del 2000 va ser sub-director general de 
Programació i Explotació a la Junta d’Aigües de Catalunya. 
 
Així mateix, ha ocupat diversos càrrecs en empreses privades vinculades a 
obres d’enginyeria i gestió de l’aigua, principalment. Destaca el de director de 
producció i depuració del sector aigua i sanejament al Grup Agbar, entre octubre 
del 2004 i octubre de 2005, i el de director tècnic en aquest mateix grup, entre 
novembre de 2005 i abril de 2008. 
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Altres acords  
 
El Govern subscriu un conveni amb l’Estat per pal·l iar danys causats a les 
zones afectades per situacions d’emergències  
 
El Govern aprova el conveni marc entre les administracions de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya per articular la cooperació de les dues administracions 
per subvencionar la restitució o reparació d’infraestructures, d’equipaments i 
d’instal·lacions de qualsevol entitat local, com a conseqüència d’una catàstrofe 
natural. El conveni tindrà una vigència de quatre anys prorrogables a fins a 
quatre anys addicionals. Per al seguiment i control d’aquest conveni marc es 
constituirà una Comissió Mixta formada per dos representats de la Secretaria 
d’Estat de Política Territorial i dos representants de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern subscriu, dins d’aquest acord marc, un conveni específic amb l’Estat 
per pal·liar els danys causats com a conseqüència dels últims temporals que 
van tenir lloc entre el 15 i el 23 de gener de 2017 a Catalunya. En aquest 
conveni, dotat amb 1.103.640 euros, es poden acollir tots els ens locals afectats 
sempre i quan l’Estat els hagi declarat com a zona afectada greument per una 
emergència de protecció civil dins l’àmbit territorial de Catalunya.  
 
Les subvencions seran de fins al 50 per cent del cost total del projecte; i la 
convocatòria, la instrucció, la resolució, el pagament i el posterior control, així 
com la regulació de tot el procediment la durà a terme el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i 
de Relacions amb l’Aran.  
 
 
El Govern destina 500.000 euros a la Unió de Consel ls Esportius de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 500.000 euros a la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya (UCEC) amb l’objectiu de finançar les activitats 
dutes a terme per aquesta entitat esportiva i donar suport, així, a l’activitat de 
l’esport escolar del país i als aspectes comuns dels consells esportius agrupats 
en aquesta entitat. 
 
Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport 
(CCE) i que també finançarà les activitats formatives i de promoció dutes a 
terme per la UCEC durant l’any 2018, es vol potenciar el desenvolupament del 
Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya, amb els programes dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya, el Pla Català d’Esport a l’Escola i l’Esport 
Blanc Escolar, impulsats per Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de 
la UCEC.  
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La subvenció ha de permetre també optimitzar recursos per tal que l’esport 
escolar pugui arribar al màxim nombre d’infants i adolescents de totes les 
comarques i poblacions de Catalunya, especialment aquells i aquelles amb 
unes condicions socioeconòmiques més vulnerables, així com potenciar 
accions per fomentar l’esport popular com a via per democratitzar l’activitat 
física a Catalunya i evitar que cap persona en quedi exclosa. 
 
L’aportació del Govern ajudarà també a continuar promovent conjuntament 
entre el CCE i la UCEC un model d’esport en edat escolar basat en els valors 
educatius de l’esport, en el foment dels hàbits saludables i en la introducció 
progressiva d’una oferta poliesportiva destinada a les etapes d’iniciació 
esportiva. 
 
 
El Govern col·labora en el finançament de l’ampliac ió de Museu de la 
Conca Dellà  
 
El Govern ha aprovat que el Departament de Cultura, a través de la seva Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), col·labori amb l’Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà en el finançament de l’ampliació del Museu de la Conca Dellà.  
 
L’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà i la Generalitat de Catalunya han decidit 
impulsar nous esforços en les respectives polítiques culturals i de promoció 
territorial, mitjançant un acord que permetrà l’ampliació de la superfície 
expositiva del Museu de la Conca Dellà, en un 75%. Serà a través d’un edifici 
de l’Ajuntament rectangular annex, a tocar de l’actual museu, que disposarà 
d’un nou discurs expositiu, més modern i de major abast. L’edifici permetrà 
ampliar el Museu de la Conca Dellà a partir de la rehabilitació i dotació de les 
instal·lacions i serveis museogràfics. L’aportació a aquesta projecte es 
materialitzarà en el període 2019-2020 i tindrà un import total de 300.000 euros, 
que es faran efectius en dues anualitats.  
 
El Museu de la Conca Dellà-Parc del Cretaci està situat al poble d'Isona, al sud 
de la comarca lleidatana del Pallars Jussà. El centre museístic recrea la 
possibilitat de fer un viatge en el temps per descobrir una zona que temps enrere 
va ser ocupada per la cultura romana, i molt abans, habitada per alguns dels 
darrers dinosaures que van habitar la terra. El Parc Cretaci és un projecte de 
desenvolupament local a partir del patrimoni integral de la Conca Dellà, que 
ofereix una descoberta d’aquest territori en els seus diferents àmbits temàtics: 
jaciments paleontològics, restes arqueològiques, edificis historicoartístics i el 
mateix entorn natural que el compon. 
 
El Museu està dividit en diferents àmbits. Al soterrani hi ha el celler, on s'explica 
la importància de la vinya des d'època romana fins a meitat del segle XX. A la 
planta baixa, que és la de l'entrada, es mostren les característiques fonamentals 
del marc geogràfic i la riquesa cultural i natural de la Conca Dellà, a través dels 
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diferents pobles que la integren. I seguint l'escala del temps, nexe d'unió de les 
col·leccions del Museu, ens traslladem 2.000 anys enrere fins al primer pis, al 
moment en el qual Isona era una important ciutat romana de l'interior de 
Catalunya. Es pot veure l'evolució cronològica de la ciutat romana d'Aeso, 
conèixer com era i qui hi vivia. Al segon pis, l’entorn recreat es remunta fins al 
període Cretaci, 65 milions d'anys enrere, quan els dinosaures eren alguns dels 
animals que vivien a la zona. Les restes paleontològiques que es veuen 
permeten explicar com era la vida i l'entorn dels dinosaures i com han arribat 
fins als nostres dies. 
 
L’aportació destinada al Museu de la Conca Dellà es va veure afectada per 
l’aplicació de l’article 155 i la seva tramitació s’ha vist endarrerida fins ara, que 
pot ser aprovada pel Govern.  
 
 
El Govern contribueix al finançament de la nova seu  del Museu de les 
Cultures del Vi  
 
El Govern ha aprovat que el Departament de Cultura, a través de l’ l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), financi la nova seu del Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya amb una aportació de 600.000 euros.  
 
L’operació es materialitzarà en dues anualitats, entre l’any vinent i l’any 2020, i 
es formalitzarà a través d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i la Fundació Vinseum, que s'encarregarà de la direcció del projecte 
museogràfic, de la supervisió de l'execució del projecte i la contractació de les 
obres i els serveis. 
 
El Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, amb seu a Vilafranca del 
Penedès, és un museu de titularitat pública gestionat per una fundació amb 
personalitat jurídica, participada per l'Ajuntament de Vilafranca. Va ser el primer 
museu del vi fundat a l’Estat, l’any 1945. El seu objectiu és divulgar la cultura 
del vi des de les més diverses manifestacions de l’art, les humanitats i les 
ciències i, a la vegada, conservar, difondre i fomentar l’estudi del patrimoni 
vitivinícola català. La seva programació cultural i educativa aprofundeix en el 
caràcter holístic de la història del vi i el converteix en un centre cultural del vi de 
referència local i nacional. 
 
L’any 2000, el Museu de Vilafranca-Museu del Vi va necessitar una nova 
estructura interna que li permetés renovar-se i adaptar-se, i d’aquesta manera, 
es va constituir com a fundació privada. Aquest canvi va proporcionar al museu 
una estructura jurídica definida i va permetre integrar els diversos sectors 
socials i institucionals que habitualment donaven suport al museu.   
 
El centre té en marxa un projecte de reforma i ampliació de la seva seu que vol 
renovar la seva imatge i la de la plaça Jaume I, on està ubicat. El projecte preveu 
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l’obertura d’un nou accés principal i la creació d’un carreró entre la Capella de 
VINSEUM i obra nova que reproduirà els antics corralons de la Vilafranca 
medieval i que donarà accés al vestíbul. L’exposició estable ocuparà les plantes 
primera, segona i tercera del nou edifici. 
 
L’aportació destinada a la reforma del Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya es va veure afectada per l’aplicació de l’article 155 i la seva tramitació 
s’ha vist endarrerida fins ara, que pot ser aprovada pel Govern.  
 
 
El Govern autoritza la inversió de 2,4 milions per a la construcció i 
equipament de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues  

 
El Govern ha aprovat que el Departament de Cultura col·labori amb 
l’Ajuntament de les Borges Blanques per finançar la construcció i l’equipament 
de la nova seu de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, per al període 2019-2021, 
per un import de 2.416.968 euros. 
 
L’any 2016 l’Ajuntament de les Borges Blanques, mitjançant una subvenció del 
Departament de Cultura va encarregar la redacció del projecte executiu de la 
seu de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues a l’arquitecte Lluís Guasch Fort, 
d’acord amb els criteris constructius de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, amb l’objectiu que sigui un equipament dotat de les condicions 
tècniques, estructurals i de seguretat adients per a la seva funció. La inversió 
total prevista per a la construcció i equipament d’aquest arxiu és de 2.416.968 
euros. 
 
La comarca de les Garrigues és una de les comarques que encara no disposa 
d’arxiu central i la seva construcció permetrà culminar pràcticament la Xarxa 
d’Arxius Comarcals (XAC).  
 
Des de la recuperació de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de 
Catalunya, el Departament de Cultura ha endegat la construcció i entrada en 
funcionament d'un arxiu comarcal a cada capital de comarca, en col·laboració 
amb l'Administració local. 
 
La Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) és un projecte que ja fou plantejat i 
començat a executar per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1932, amb 
Agustí Duran i Sanpere (1887-1975) al capdavant. Fou bandejat sota el 
franquisme i substituït per una organització arxivística de base provincial.  
 
Actualment, la XAC està formada per 38 arxius i hi treballen més d’un centenar 
de professionals que garanteixen, arreu del país, la conservació i l'accés als 
documents, en tots els suports. La xarxa compta amb més de 120 quilòmetres 
de documents dipositats, més de 7 milions de fotografies i gestiona un dipòsit 
digital amb més de 20 milions de documents digitalitzats. La xarxa d’arxius 
comarcals conserva els documents de l'Administració de la Generalitat al 
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territori, a de l’Administració de justícia, de més de 450 ajuntaments i consells 
comarcals i els registres públics i dels serveis de l’Estat corresponents a la 
comarca. 
 
Els arxius comarcals són un valor essencial de la societat per a l’accés de 
ciutadans i institucions a la documentació històrica, pública i privada, i també 
una peça clau en l'impuls de la transparència i el bon govern de les 
administracions públiques.  
 
Els arxius comarcals són una part estructural del Sistema d'Arxius de Catalunya, 
del qual també formen part altres arxius públics, singularment els d'àmbit 
municipal, i privats; i contribueixen a l'equilibri territorial en l'àmbit del patrimoni 
mitjançant tota l'activitat cultural que se’n deriva, que és molt diversa. La seva 
pertinença a la XAC els converteix en actors de l'acció de Govern de la 
Generalitat en matèria d'arxius i de cultura. 
 
 
 
 
 


