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El Govern regula el procediment d’integració de 
centres educatius municipals o privats a la xarxa 
de la Generalitat 
 

 Aquesta norma facilitarà al Govern donar resposta de forma urgent 
a les necessitats d’escolarització actuals 
 

 Alhora, la mesura permetrà al Departament d’Educació la creació 
d’un nou centre educatiu sense haver d’instal·lar mòduls 
prefabricats o construir un nou edifici 

 

 El decret llei preveu que el personal docent que treballi en el centre 
s’integri en el de nova creació d’acord amb la normativa laboral del 
dret de successió d’empresa 

 
El Govern ha aprovat avui un decret llei que regula el procediment d’integració 
de centres educatius d’altres titularitats a la xarxa de centres públics de la 
Generalitat, com és el cas de centres de titularitat d’ens local o privada. Es durà 
a terme només en els casos en què hi hagi necessitats d’escolarització, a 
sol·licitud del centre, i existeixi el mutu acord entre aquest i el Departament 
d’Educació. A través del decret llei, el Govern vol donar resposta urgent a les 
necessitats d’escolarització actuals. 
 
Aquesta regulació, prevista a la Llei d’educació de Catalunya (LEC), permetrà 
al Departament d’Educació assumir centres eductius que actualment són de 
titularitat municipal, com per exemple algunes de les escoles d’educació 
especial. Així mateix, es podria utilitzar per integrar algunes escoles privades a 
la xarxa pública. Concretament, la LEC ho preveu en l’article 45, que regula la 
incorporació de centres i llocs escolars a la prestació del Servei d’Educació de 
Catalunya i inclou la possibilitat d’integrar centres a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat per mitjà de llei del Parlament. 
 
Incorporació del personal docent 
 
Pel que fa al personal docent que treballi en el centre, s’integrarà en el nou 
centre d’acord amb la normativa laboral del dret de successió d’empresa. Així, 
els que tinguin contracte laboral indefinit passaran a treballar com a personal 
laboral fins que la plaça s’extingeixi. A més, a causa del redimensionament de 
la plantilla del centre de nova creació, serà necessària la incorporació de nou 
professorat, ja sigui personal funcionari de carrera o bé personal docent interí, 
que tindrà el vincle de funcionari interí i formarà part de la borsa de treball del 
Departament. 
 
Pel que fa als alumnes que cursin estudis en el centre que s’integrarà a la xarxa 
pública de la Generalitat, tindran plaça reservada, tot i que seran les famílies 
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les que escolliran si continuar o no l’escolarització dels alumnes en el nou 
centre. En aquest sentit, les famílies hauran de tenir en compte el nou projecte 
educatiu que s’oferirà en el centre de nova creació. 
 
Enfortir el sistema educatiu 
 
La norma aprovada avui pel Govern permetrà al Departament d’Educació la 
creació d’un nou centre educatiu sense haver d’instal·lar aules prefabricades o 
bé construir nous edificis, amb les dificultats que comporta el fet de trobar sòl 
públic i la limitació de recursos econòmics. A més, es donarà compliment a 
diverses iniciatives parlamentàries que insten el Govern a activar els processos 
d’integració a la xarxa pública de centres de titularitat d’ens locals. I d’aquesta 
manera, s’enfortirà de manera immediata el sistema educatiu. 
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El Govern aprova el Programa d’activitats del Pla de 
seguretat viària per al 2019 

 

 El Programa conté les accions que administracions, institucions i 
entitats que integren la comissió s’han compromès a dur a terme 
per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya  
 

 L’objectiu general del Programa és reduir un 45% el nombre de 
víctimes mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010 

 

El Govern ha aprovat el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 
2019, el qual va rebre l’informe favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària el passat 15 d’abril. Aquest Programa conté les accions que 
administracions, institucions i entitats que integren la Comissió s’han 
compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a 
Catalunya.  
 
El Programa d’activitats concreta les accions previstes per a aquest any en 
relació amb el Pla de seguretat viària 2017-2019, aprovat el juny de 2017, el 
qual estableix l’objectiu general de reduir un 45% el nombre de víctimes mortals 
l’any 2019 respecte de l’any 2010.  
 
Les activitats d’aquest Programa s’engloben dins de sis objectius estratègics 
del Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020:  

 

1. Protegir els usuaris de la mobilitat i controlar eficaçment de les conductes 
de risc 

2. Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i 
interurbanes) i crear entorns de mobilitat transversals 

3. Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la 
mobilitat segura 

4. Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de 
seguretat viària que permetin la consecució de resultats 

5. Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital 
6. Impulsar la Recerca + desenvolupament + innovació en la seguretat 

viària 

 

Del programa d’enguany, que és un esforç col·lectiu del Servei Català de 
Trànsit, els altres departaments de la Generalitat, així com de l’Administració 
local i  les entitats i associacions implicades en la seguretat viària, en destaquen 
aquestes accions:  

 

 Fer proves d'alcoholèmia aleatòries i l’anàlisi posterior 
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 Dur a terme una prova pilot al carril bus-VAO de la C-58 per analitzar la 
segregació de motocicletes als accessos de les grans ciutats 

 Senyalitzar els revolts perillosos com a mesura de prevenció d’accidents 
de motoristes  

 Continuar implementant formació avançada per a motoristes (cursos 
pràctics de la formació 3.0)  així com accions complementàries  

 Analitzar les dades sobre la sinistralitat de la gent gran i estudiar-ne les 
causes 

 Proposar millores en el procés de renovació del permís de conduir 

 Sensibilitzar els professionals i dissenyar materials per a la seguretat en 
la mobilitat de les persones grans 

 Fer cursos de seguretat viària a l’entorn laboral adreçats a treballadors 
de l’Administració 

 Fer formació de formadors de mobilitat segura en línia per al 
professorat de primària i secundària 

 Instal·lar noves estacions de preses de dades (ETD), majoritàriament 
fora de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona  

 Estudiar els trams de més concentració d’accidents de la xarxa viària 
catalana per a la posterior instal·lació de radars de tram  

 Participar en la iniciativa del Catalunya Living-Lab per a la promoció del 
desenvolupament i la implantació del vehicle autònom a Catalunya 

 Elaborar nous plans locals de seguretat viària i fer-ne el seguiment i 
l’avaluació 

 Mantenir i millorar el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de 
Trànsit (SIAVT) 

 Realitzar campanyes de sensibilització sobre el perill de les distraccions 
en la conducció i també sobre una convivència segura entre conductors 
i ciclistes  
 

El Servei Català de Trànsit té les competències de gestió del trànsit i la 
circulació de vehicles i la seguretat viària a Catalunya i una de les seves 
funcions és impulsar cada tres anys el Pla de Seguretat Viària amb la fixació 
d’objectius de reducció de les víctimes. La concreció anual d’aquests plans es 
realitza a través dels programes d’activitats, els quals han de ser sotmesos a 
l’informe previ de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i a la 
posterior aprovació per part del Govern de la Generalitat.  
 
En aquest sentit, s’està treballant en la definició dels objectius i continguts 
generals del Pla de seguretat viària 2020-2022 i fent els treballs preparatoris 
per definir l'estratègia de seguretat viària catalana per al proper decenni 2021-
2030. 
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El Govern aprova l’acord entre Interior i els 
representants sindicals sobre les condicions laborals 
dels Bombers de la Generalitat  

 

 L’Acord, amb una vigència fins al 2022, serà efectiu a partir del dia 
1 de juny i permet afrontar el període de Campanya Forestal amb 
una millor resposta operativa dels Bombers 
 

 El document signat pel Departament d’Interior i els representants 
sindicals va ser ratificat pel 70% de la plantilla dels parcs de 
bombers i normalitza les relacions laborals amb el Cos 
 

 El Govern assumeix el compromís de continuar treballant en altres 
reclamacions dels Bombers de la Generalitat i incorporar-les a 
l’Acord en funció de la disponibilitat pressupostària existent 

 
 
Aquesta acció és una mostra més del compromís de l’Executiu per revertir la 
precària situació del Cos de Bombers i se suma a altres mesures 
implementades, com la compra de 90 camions pesants per un import de 40 
milions d’euros i els 9,3 milions d’euros invertits en la millora en parcs de 
bombers i materials per als efectius.  
 
El Govern ha aprovat l’acord que van signar el passat divendres el Departament 
d’Interior i els representants de les organitzacions sindicals representatives de 
la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les 
condicions laborals dels funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat. 
 
L’Executiu dona compliment, així, al compromís del Departament d’Interior amb 
les organitzacions sindicals, per tal que l’Acord pactat entri en vigor el dia 1 de 
juny.  
 
Aquest Acord, que s’ha assolit gairebé deu anys després de negociació 
col·lectiva, amb una intensificació dels treballs entre ambdues parts a partir del 
juny de l’any passat, va ser ratificat pel 70% de la plantilla dels parcs de 
bombers.  
 
Amb l’aprovació d’aquest Acord, el Govern assumeix el compromís de revertir 
aquesta situació del Cos de Bombers, tenint en compte la disponibilitat 
pressupostària actual. La millora de les condicions laborals augmentaran la 
pròpia seguretat dels bombers i, per extensió, permetran donar una millor 
resposta operativa dels Bombers de la Generalitat. 
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Eixos bàsics de l’Acord: 
 
Convocatòria de 1.000 places de bombers funcionaris 
 
Els propers 4 anys, fins al 2022, Interior convocarà 1.000 places de bombers de 
l’escala bàsica. La primera d’aquestes convocatòries, de 250 places, ja està en 
marxa i s’estan realitzant les proves de selecció.  
En aquesta línia, es preveuen tres noves ofertes d’ocupació pública de la 
Generalitat, de 250 places cadascuna, els anys 2020, 2021 i 2022.  
 
 
Adequació de la plantilla: promocions internes 
 
La correcció del dèficit de plantilla actual del Cos de Bombers i la seva 
adequació es dona també en l’àmbit de les promocions internes de les diverses 
categories dels Bombers de la Generalitat. L’Acord preveu realitzar 
convocatòries per als propers quatre anys de: 
 
2019: 194 places de bomber de 1ª, 117 places de caporal, 63 places de sergent 
i 50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector 
 
2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 d’oficial i 7 d’inspector 
 
 
Jornada anual de treball i altres punts de l’Acord 
 
L’Acord recull la jornada anual de caràcter obligatori de 1.688 hores per als anys 
2019 i 2020, amb especificació de les guàrdies de 24 hores a realitzar. També 
recull les jornades de formació obligatòria i les hores destinades a revisió 
mèdica i proves de capacitació física, per als bombers i comandaments. La 
jornada anual del 2021 es reduirà fins a 1.664 hores i 1.640 l’any 2022. 
 
Les guàrdies complementàries de reforç d’estiu seran 2 per bomber que realitza 
tasques operatives, de caràcter voluntari i seran planificades en horari de 7 a 
21 hores amb una retribució en concepte de gratificació extraordinària. 
 
Pel que fa a les hores extraordinàries, s’estableix l’adaptació en 2 trams del seu 
preu, per adequar-la al preu d’hora ordinària. En cas d’activació per cobrir 
situacions d’M0, M2 i ME, es reconeixeran automàticament 2 hores 
extraordinàries efectives a comptar des de l’activació del servei. També es 
crearà una bossa de compensació d’hores extraordinàries. 
 
S’ha acordat també un complement de cobertura de mínims de parcs i d’altres 
unitats operatives, que serà transitori i temporal fins al 31 de desembre de 2020 
i compensarà l’activació dels efectius per garantir la cobertura de mínims de les 
unitats operatives i parcs. Serà un complement de caràcter universal i homogeni 
per a tots els grups i categories, i condicionat a la prestació efectiva dels serveis 
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planificats ordinaris. El seu import, 1.680€ anuals, es percebrà en 12 
mensualitats, sempre que els professionals realitzin totes les jornades 
ordinàries planificades. 
 
L’Acord també recull i regula aspectes com la compensació per assistència a 
judicis relacionats amb el servei, els desplaçaments entre parcs de bombers i 
la seva limitació, els permisos i llicències, la carrera professional o l’impuls i el 
compliment de les obligacions en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Així 
mateix es crea una Comissió de la Segona Activitat, per revisar l’actual situació 
de funcions, adscripcions, jornada i horaris en aquest àmbit. 
 
Igualment, Interior revisarà els imports de cobertura d’assegurança en cas de 
mort i per invalidesa entre tot el col·lectiu. 
 
Finalment, l’Acord crea una comissió paritària de seguiment de la implantació i 
execució, que es reunirà de forma ordinària un cop l’any, tot preveient les 
reunions extraordinàries que es considerin.  
 
L’Acord és una mostra més del compromís del Govern de la Generalitat de 
revertir la precària situació en què es trobava el Cos de Bombers. Aquesta se 
suma a altres accions ja dutes a terme pel Departament d’Interior amb la compra 
de 90 camions pesants per un import de 40 milions d’euros i els 9,3 milions 
d’euros invertits en la millora en parcs de bombers i materials per als efectius.  
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El Govern aprova la memòria de l’Avantprojecte de llei 
de l’Agència Catalana de Comerç, Artesania i Moda 
 

 Aquesta iniciativa normativa, de caràcter estrictament 
autoorganitzatiu, respon a la necessitat d’adequar l’actual Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) a la normativa 
estatal bàsica de règim jurídic del sector públic 
 

 Així mateix, es vol garantir que els recursos de l’Administració 
s’utilitzen d’una manera encara més eficient, amb una entitat que 
tingui una estructura orgànica més senzilla, per tal de facilitar la 
simplificació administrativa i agilitar la presa de decisions 

 

 La futura llei no tindrà cap impacte pressupostari o de plantilla en 
l’administració de la Generalitat, en general, ni en particular, en 
l’actual Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) 

 
El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
l’Agència Catalana de Comerç, Artesania i Moda (ACCAM). Amb aquest acord, 
el Consell Executiu dona llum verda a la tramitació d’aquest avantprojecte de 
llei de caràcter autoorganitzatiu, per tal d’adequar l’actual Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda (CCAM) a la normativa estatal bàsica.  
 
En primer lloc, la futura llei vol donar resposta al requeriment legal d’adequar 
l’actual Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) —ens 
depenedent del Departament d’Empresa i Coneixement per al 
desenvolupament de les polítiques de promoció del comerç, els serveis 
comercials, l’artesania i la moda creat al 2009— a les previsions de la normativa 
estatal bàsica de règim jurídic (Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic). 
 
En segon lloc, es vol garantir que els recursos de l’Administració s’utilitzen d’una 
manera encara més eficient, amb una entitat que tingui una estructura orgànica 
més senzilla, per tal de facilitar la simplificació administrativa i agilitar la presa 
de decisions, requisits cabdals perquè l’execució de les polítiques de promoció 
sigui més ràpida i eficient.  
 
Així mateix, es vol seguir promocionant el comerç, l’artesania i la moda 
disposant d’una entitat que serveixi d’instrument per a l’execució de les 
polítiques en matèria de promoció i impuls dels sectors del comerç, l’artesania i 
la moda, amb l’objectiu de fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests 
sectors a escala nacional i internacional.  
 
Aquesta iniciativa, de caràcter estrictament autoorganitzatiu, no tindrà cap 
impacte pressupostari o de plantilla en l’administració de la Generalitat, en 
general, ni en particular, en l’actual Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM).  
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El Govern aprova l’actualització del “Nomenclàtor 
oficial de toponímia de Catalunya” 
  

● Aquesta edició del Nomenclàtor revisa 227 topònims 
  
El Govern ha aprovat la nova actualització del Nomenclàtor oficial de toponímia 
de Catalunya, d’acord amb la proposta impulsada per la Comissió de Toponímia 
de Catalunya, que ha revisat  227 formes toponímiques generals, 40 formes 
toponímiques noves, 169 modificacions i 18 supressions, totes referenciades 
sobre cartografia a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. La Comissió de Toponímia va acordar, el desembre de 2014, de 
realitzar una revisió general de diversos noms de lloc del Nomenclàtor per 
proposar-ne la forma oficial o per esmenar algunes referències de localització. 
Aquest procés de revisió, completat a finals de 2018, ha comptat amb la 
supervisió preceptiva de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut d’Estudis 
Aranesi. 
 
El Nomenclàtor és l’obra de referència oficial en toponímia en llengua catalana 
per a l’edició de cartografia, la retolació, les guies de viatge i altres productes 
informatius. Recull topònims d’àmbit general, que són competència del Govern 
de la Generalitat, i també els topònims corresponents a nuclis i entitats de 
població, que són competència dels municipis.  
 
La primera edició de l’obra, que recopila actualment més de 52.000 noms de 
llocs, va ser aprovada per Acord de Govern el 22 de juliol de 2003. El 24 de 
març de 2009 el Govern va aprovar-ne la segona edició, que representava una 
actualització general amb la incorporació de 13.000 topònims nous. 
 
La Comissió de Toponímia 
 
Adscrita al Departament de Cultura des de 2012, la Comissió de Toponímia va 
ser creada l’any 2001 pel Govern per vetllar per la toponímia de Catalunya i és 
l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels 
topònims de Catalunya, sempre d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut 
d’Estudis Catalans i de l’Institut d’Estudis Aranesi. Els topònims són part del 
patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya, per això la Comissió de Toponímia 
també és l’encarregada d’adoptar les mesures pertinents per tal de difondre la 
toponímia oficial i els estudis de toponímia en general que es duguin a terme. 
 
La Comissió de Toponímia actua com a òrgan de coordinació entre entitats i 
institucions amb competències en el camp de la toponímia. La integren el 
Departament de Cultura, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, 
que n’exerceix la presidència; el Departament de Territori i Sostenibilitat, per 
mitjà de la Secretaria General i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; 
el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per mitjà de la 
Direcció General d’Administració Local; el Departament de la Vicepresidència i 



 

 

Acords de Govern. 28.05.2019  

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

 

11 

d'Economia i Hisenda per mitjà de l’Institut d’Estadística de Catalunya. També 
integren la Comissió l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
així com el Conselh Generau d’Aran.  
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El Govern aprova renovar el seu suport a FiraTàrrega 
 

 La Fira és el mercat de les arts escèniques més important del sud 
d’Europa, i compta amb més de 800 professionals acreditats    

 

 Enguany, el mercat estratègic de les arts escèniques de carrer 
tindrà lloc entre el 5 i el 8 de setembre 

 
El Govern ha acordat concedir una subvenció a la Fira de Teatre al Carrer de 
Tàrrega per a l’organització de la 39a edició de FiraTàrrega, el principal mercat 
d’arts escèniques del sud d’Europa, que enguany tindrà lloc entre el 5 i el 8 de 
setembre. La subvenció, que anirà a càrrec de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, del Departament de Cultura, es concedeix per un import màxim de 
400.000 euros. 
 
Amb una cinquantena d'espectacles, i 250 funcions concentrades en quatre 
dies, FiraTàrrega és el principal aparador de l’activitat escènica catalana i 
internacional, amb una programació eclèctica que promociona els artistes 
emergents i que compta amb una gran afluència de públic. Les xifres de la 
programació artística de la Fira -30 estrenes, 10 coproduccions, un ampli 
programa de suport a la creació, prop de 9.000 entrades venudes i més de 
30.000 m2 d’ocupació escènica i 25 espais repartits per tota la ciutat-, així com 
l’aposta diferencial per les arts de carrer, visuals i els formats insòlits, fan de 
Tàrrega el principal epicentre per a les arts escèniques del país, i permeten 
ubicar el territori al món difonent valors com la creativitat, l’equilibri territorial, la 
cultura, la modernitat i la professionalitat.  
 
FiraTàrrega és, des de la seva creació, el principal mercat de les arts 
escèniques de Catalunya i del sud d’Europa, amb un espai professional de prop 
de 800 m2 i 70 estands, més de 800 professionals acreditats –quasi un 20% 
dels quals, internacionals- i 450 entitats programadores. Amb tota l’activitat 
professional concentrada a la Llotja i un ampli programa d’activitats per als 
professionals inscrits, FiraTàrrega és alhora un agent multiplicador de mercat i 
un hub exportador, i s’ha consolidat com la gran plataforma per a la contractació 
teatral i un espai de referència pel seu lideratge internacional i la promoció 
territorial. L’espai Pro és l’àgora de trobada de directors de festivals, productors, 
distribuïdors, institucions, serveis escènics, mitjans de comunicació i 
programadors nacionals i internacionals, que hi troben l’espai ideal per al debat 
i l’intercanvi, però també per a la negociació i la compravenda d’espectacles i 
produccions de qualitat. A més, la participació de FiraTàrrega en diferents 
xarxes internacionals, així com la seva presència capdavantera a les grans cites 
internacionals de les arts escèniques de carrer d’arreu del món són una porta 
oberta que facilita l’accés als mercats internacionals de les companyies i 
empreses teatrals catalanes, així com un impuls a l’exportació, la difusió i la 
promoció en circuits estatals i internacionals de les seves produccions. 
  



 

 

Acords de Govern. 28.05.2019  

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

 

13 

El Govern aprova donar suport al Mercat de Música Viva 
de Vic 
 

 Creat el 1989, el MMVV és el mercat estratègic del sector musical a 
Catalunya    

 

 La 31a edició del Mercat se celebra del 18 al 21 de setembre de 2019 
 
El Govern ha acordat avui concedir uns subvenció a l’Organisme Autònom de 
Fires i Mercats de Vic per a l’organització del Mercat de Música Viva de Vic, que 
enguany assoleix la seva 31a edició entre el 18 i el 21 de setembre. La 
subvenció, que anirà a càrrec de l’Institut Català de les Empreses Culturals, del 
Departament de Cultura, es concedeix per un import màxim de 360.000 euros. 
 
Amb aquest ajut, l’ICEC reconeix el paper del Mercat de Música Viva de Vic 
com a esdeveniment de referència per a tots els sectors de la música del país, 
així com a pol d’atracció de programadors nacionals i internacionals, que cada 
any viatgen a la capital d’Osona per la qualitat de les propostes artístiques que 
s’hi programen i per la capacitat del mercat d’impulsar les contractacions 
professionals.  
 
Amb prop de 70 concerts programats en aquesta 31a edició i un doble vessant 
de festival i mercat, el MMVV propicia, d’una banda, una programació artística 
d’estils molts variats i de caràcter marcadament lúdic i festiu a diferents espais 
de la ciutat; de l’altra, el MMVV programa activitats i actuacions adreçades als 
professionals que posen el focus en les estrenes, el rigor i el risc artístic, la 
personalitat dels intèrprets o bandes i la capacitat d’atracció de programadors 
nacionals i internacionals. En total, del conjunt de la programació del 2019 un 
50% dels grups o solistes programats són catalans; un 25%, de l’estat espanyol 
i un 25% internacionals. 
 
Com a mercat, el MMVV acull, cada any, més de 750 professionals, dels quals 
aproximadament un 25% venen de fora de Catalunya. Amb una zona 
professional ubicada en l’espai de l’Atlàntida i l’objectiu de consolidar-se com a 
referent internacional i com a fòrum de compravenda de productes i projectes 
musicals, el Mercat dissenya cada any un programa d’activitats que inclou 
jornades, rodes de premsa, sessions de treball, speed meetings i trobades de 
networking, així com presentacions i showcases restringits només per als 
professionals –entre els quals intèrprets, mànagers, discogràfiques, editors, 
promotors, periodistes especialitzats, empreses de serveis i programadors. De 
fet, l’espai professional del MMVV és el punt de trobada principal dels 
programadors musicals de tot Catalunya, i cada any aconsegueix atreure més 
programadors internacionals. 
 
En els últims anys, a més, el Mercat ha fet un esforç important 
d’internacionalització, i participa a les principals xarxes internacionals de música 
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i a festivals, fires i trobades musicals arreu del món. Aquesta presència 
internacional del MMVV a diversos fòrums musicals ajuda a promocionar la 
música i les empreses musicals catalanes internacionalment i a exportar 
projectes musicals a Europa, el Canadà i Llatinoamèrica, entre altres. 
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Nomenaments 
 
Francesc Xavier Cuadras Morató, director de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) 
  
Nascut a Igualada l’any 1965. 
  
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona i doctor en Economia per la University of York (Regne Unit).  
  
Des de l’any 2001 i fins avui, ha estat professor titular del Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i director de 
l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) (2005-2019), centre 
universitari adscrit a la UPF. A la UPF ha exercit, entre d’altres càrrecs, com a 
sotsdirector del Departament d’Economia i Empresa (2015-2018) i de cap 
d’estudis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2000-2002). 
També és professor afiliat de la Barcelona Graduate School of Economics. 
Entre el 1993 i el 2003 ha estat Visiting Scholar a la University of Pennsylvania 
(EUA) i a la University of Rochester (EUA) l’any 1995. 
  
La seva docència i recerca abasta diferents camps, com la macroeconomia, el 
mercat de treball i l’economia política. Ha publicat diversos llibres i articles 
científics en revistes espanyoles i internacionals. També ha dirigit i ha participat 
en nombrosos projectes de recerca de caire competitiu. Ha col·laborat amb les 
agències d’avaluació de la recerca universitària de la Junta d’Andalusia (2016-
2019) i el Govern espanyol (2015-2017). L’any 2006 va rebre el Premi 
d’Investigació del Consell Econòmic i Social de l’Estat.  
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Altres Acords de Govern 

 

El Govern acorda la modificació dels Estatuts de 
l’empresa pública Forestal Catalana 

 

El Govern ha aprovat la proposta de la modificació dels Estatuts de l’empresa 
pública Forestal Catalana, SA,  per adaptar-los a les noves directives del 
Parlament Europeu. 

Es proposa modificar l’article 1 dels estatuts socials als efectes d’adaptar-lo a 
les noves previsions de l’article 32 de la Llei estatal de contractes del sector 
públic i s’estableixen les tarifes aplicables a la gestió dels encàrrecs. 

La modificació de l’article 2 pretén configurar Forestal Catalana SA, com a 
entitat pública centrada en la gestió del medi natural, en la accepció més àmplia 
possible, incloent també la gestió i adjudicació dels processos de licitació 
referents a obres forestals.  

 
 


