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El Govern aprova impulsar el projecte BioClúster 
d’Innovació i Salut  

• És un projecte estratègic de país que té per objectiu consolidar i 
potenciar la recerca i la innovació biomèdica a través d’un potent 
ecosistema que atregui empreses del sector de la salut  

• S’estima que crearà prop de 50.000 llocs de treball i facturarà més 
de 7.000 milions d’euros, cosa que suposarà l’1,86% del PIB anual 
de Catalunya 

• El projecte s’emmarca dins l’àmbit del Pla Director Urbanístic 
Biopol Granvia, que preservarà Cal Trabal i inclourà la rehabilitació 
de masies patrimonials 

El Govern ha aprovat impulsar el projecte BioClúster d’Innovació i Salut, que 
s’instal·larà al hub biosanitari de l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’un 
projecte estratègic de país que té per objectiu potenciar i consolidar la 
recerca i la innovació biomèdica a través d’un potent ecosistema que atregui 
empreses del sector de la salut.  

El projecte té una clara vocació de promoure una economia basada en el 
coneixement i la innovació, afavorint la localització de noves empreses 
relacionades amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la indústria 
farmacèutica i de serveis en un entorn privilegiat, ja que en la mateixa àrea 
d’influència hi ha l’Hospital Universitari de Bellvitge; l’Institut Català 
d’Oncologia; la Universitat de Barcelona – Campus Bellvitge; l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Bellvitge i l’Hospital pediàtric Sant Joan de Déu, a 
Esplugues de Llobregat. 

Gran impacte econòmic 

Aquest projecte estratègic tindrà un gran impacte econòmic per a Catalunya: 
s’estima que facturarà més de 7.000 milions d’euros, cosa que suposa una 
contribució al PIB català de més de 4.500 milions, que es tradueix en l’1,86% 
del Producte Interior Brut (PIB) anual de Catalunya; unes rendes salarials de 
més de 1.700 milions d’euros i la creació de gairebé 50.000 llocs de treball.   

Alhora, el BioClúster estarà alineat amb les polítiques i estratègies de país 
de desenvolupament en salut, així com amb els quatre eixos transversals del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència impulsat pel Govern, i amb les 
polítiques palanca amb capacitat d’arrossegament sobre l’activitat i 
l’ocupació de Catalunya. 

El Projecte BioClúster d’Innovació i Salut s’emmarca en l’àmbit del Pla 
Director Urbanístic Biopol Granvia, que està en tramitació, a través de 
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cinc departaments del Govern: Salut, Presidència, Empresa i Treball, 
Recerca i Universitats i Territori.  

Llum verda al nou Pla director urbanístic 

Pel que fa al nou Pla director urbanístic (PDU) Biopol Granvia que ha 
d’establir les directrius urbanístiques per desenvolupar aquest clúster de 
recerca biomèdica, es preveu que la Comissió territorial d’urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona l’aprovi inicialment aquest dijous, 15 de 
desembre.  
 
La missió del nou PDU és la transformació i ordenació del sòl per afavorir la 
implantació d’un nou pol d’activitat econòmica vinculat a la investigació, la 
recerca biomèdica i les ciències de la salut. Aquest clúster de recerca està 
cridat a convertir-se en un dels més importants del sud d’Europa i a tenir un 
fort impacte en el mercat laboral i en el PIB català. Comportarà, a més la 
millora i reordenació d’accessos a l’àrea metropolitana de Barcelona.  

 
 
Així, els objectius concrets del nou PDU són: 

• Aconseguir una major permeabilitat dels equipaments públics i de les 
zones d’activitat econòmica amb l’entorn, per millorar la integració 
territorial. 

• Adaptar les infraestructures, facilitant l’accessibilitat a ambdues 
bandes del tram renovat de la Granvia i millorant l’accés viari pel sud 
del continu urbà de Barcelona. 
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• Preservar l’ecosistema de Cal Trabal com a parc estratègic i 
connector amb el riu Llobregat, mantenint les condicions ambientals 
per a la preservació de la biodiversitat. Connectar les actuals zones 
verdes de l’Hospitalet amb la nova xarxa d’espais lliures que crearà el 
PDU i amb Cal Trabal. Rehabilitar les masies catalogades de Cal 
Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran; i incorporar-les al catàleg 
d’equipaments municipals. 

• Establir un model de mobilitat sostenible a la zona. 
• Incorporar estratègies per incrementar la resiliència davant les 

conseqüències del canvi climàtic, com l’ampliació de la cobertura 
verda, la permeabilitat per facilitar la recàrrega dels aqüífers i la 
preservació del caràcter agrícola de Cal Trabal. 

 
El nou PDU abasta una superfície total de 95,86 hectàrees del terme 
municipal de l’Hospitalet de Llobregat. D’aquesta superfície, 11,3 hectàrees, 
l’11,8% del total, es qualifiquen com a sòl d’activitat econòmica destinada al 
Biopol Granvia i es concentren fora de Cal Trabal, majoritàriament al sud de 
la Granvia, que és l’àmbit més urbanitzat. Es calcula que es podran edificar 
556.418 metres quadrats de sostre. 

 
 
Cal Trabal gaudirà d’una especial protecció mediambiental per garantir el 
seu paper de connector ecològic entre la ciutat i el riu, amb un espai de 
25,41 hectàrees, que tindrà la consideració de parc estratègic, ocuparà el 
26,5% de la superfície de l’àmbit que comprèn el nou PDU. Altres 24,59 
hectàrees (el 25,7% de la superfície total) seran també espais lliures i es 
distribuiran com a parcs urbans per tot l’àmbit del PDU. 
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També es resoldran els accessos al riu Llobregat per les dues bandes de la 
Granvia, aprofitant estructures existents i passos viaris que quedaran sense 
ús per crear recorreguts cívics i un sistema de passarel·les per connectar els 
espais lliures situats als costats de les infraestructures viàries.  
Precisament, el sistema viari ocuparà el 22% de l’àmbit. A més de la 
semicobertura de la Granvia i de la continuïtat del carrer Ciències com a nou 
eix vertebrador, el nou PDU proposa la reordenació de les parades i els 
recorreguts de les línies d’autobús i la creació d’una nova boca de metro a la 
parada de l’Hospital de Bellvitge. 
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Pel que fa als equipaments, ocuparan el 6% de la superfície total, més de 6 
hectàrees. S’inclou la rehabilitació de les masies catalogades de Cal Trabal, 
Cal Masover Nou i la Torre Gran. 
Un cop aprovat inicialment, el nou PDU se sotmetrà a informació pública i a 
audiència de l’ajuntament afectat, l’Hospitalet de Llobregat, i de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè tant la ciutadania interessada com 
les entitats i institucions puguin presentar-hi al·legacions. Les aportacions 
que es rebin es valoraran i, si s’escau, s’incorporaran al document que la 
comissió de l’Àmbit Metropolità aprovarà provisionalment. Després s’elevarà 
a la Comissió de territori de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, 
previsiblement el segon trimestre del 2023, i es publicarà al DOGC. 
L’administració actuant del nou PDU serà el Consorci per a la Reforma de la 
Granvia. 
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El Govern aprova el Projecte de llei del Codi de 
finances públiques de Catalunya i el llibre primer, que 
fixa les disposicions generals 

• Ordena en un codi únic les disposicions legislatives de les 
finances públiques de Catalunya, en un text de sis articles, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues 
disposicions finals  

• El nou Codi suposa una modernització legislativa, donat que 
actualment la legislació de Catalunya en l’àmbit de les finances 
públiques es compon de dos textos refosos aprovats l’any 2002 

El Govern ha aprovat avui el projecte de llei del Codi de finances públiques de 
Catalunya i el llibre primer, que en concreta les disposicions generals. El nou 
text legal pretén adequar, actualitzar i ordenar en un codi únic les disposicions 
legislatives relatives a les finances públiques de Catalunya.  

De forma similar a la que es va fer amb el Codi Civil i el Codi Tributari, aquest 
avantprojecte unifica en un text les diferents normes que afecten les finances 
públiques i la gestió del pressupost (patrimoni, pressupostos, compatibilitat, 
tresoreria, endeutament i garanties, subvencions i ajuts, control econòmic i 
financer i responsabilitat econòmica i financera). Més en concret, aquest 
impuls normatiu ordena i enumera els subjectes que conformen el sector 
públic de la Generalitat i estableix nous procediments de coordinació i revisió 
dels instruments que regeixen les relacions entre l’Administració de la 
Generalitat i el sector públic institucional.  

El text legal aprovat avui conté sis articles, una disposició transitòria, una 
disposició derogatòria i dues disposicions finals. L’article 1 estableix l’objecte 
de la llei, que és establir l'estructura del Codi de finances públiques de 
Catalunya i aprovar-ne el llibre primer; l’article 2, l’estructura del Codi; l’article 
3, la distribució interna dels llibres; l’article 4, la numeració dels articles; 
l’article 5, les normes de tramitació del Codi, i l’article 6, la disposició de 
l’aprovació del llibre primer. 

Pel que fa a la part final de la Llei, la disposició transitòria té per objecte 
determinar les entitats que integren el sector públic institucional de la 
Generalitat de Catalunya mentre no entri en vigor la Llei d’organització de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional. La 
disposició derogatòria té per objecte derogar determinades normes del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la disposició final primera 
habilita el Govern per al desplegament normatiu que correspongui, i, 
finalment, la disposició final segona disposa l’entrada en vigor de la llei. 
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El primer llibre concreta l’objecte i àmbit d’aplicació, els principis, les 
responsabilitats generals i els drets i les obligacions de la Generalitat de 
Catalunya.  

Codi obert 

El Codi de finances públiques de Catalunya s'elabora en forma de codi obert, 
mitjançant l'aprovació per llei dels diversos llibres que l'integren, que es 
divideixen en títols i, aquests, en capítols. Els capítols es poden dividir en 
seccions i aquestes, eventualment, en subseccions.  

Així, el Codi de finances públiques de Catalunya s’estructurarà en vuit llibres.  

- Llibre primer: que s’aprova en aquest avantprojecte, i que concreta les 
disposicions generals, ja explicades més amunt.  

- Llibre segon: relatiu al patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

- Llibre tercer: sobre la programació pressupostària i el pressupost de la 
Generalitat de Catalunya.  

- Llibre quart: relatiu a la comptabilitat de les finances públiques de la 
Generalitat de Catalunya.  

- Llibre cinquè: es refereix a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de 
les finances públiques de la Generalitat de Catalunya.  

- Llibre sisè: relatiu a les subvencions i els ajuts.  

- Llibre setè: sobre el control econòmic i financer.  

- Llibre vuitè: relatiu a la responsabilitat econòmica i financera. 

 

Modernització legislativa  

El nou Codi suposa una modernització normativa, donat que actualment la 
legislació de Catalunya en l’àmbit de les finances públiques es compon de dos 
textos refosos aprovats l’any 2002 per sengles decrets legislatius: el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre; i el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de 
l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 
24 de desembre, de l’altra. 

En conseqüència, aquestes dues disposicions de referència són dos textos 
refosos, cosa que deriva del caràcter especialment dinàmic de les normes 
reguladores de les finances públiques, que en la majoria dels casos són 
modificades per les lleis de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
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sector públic que acompanyen les lleis de pressupostos anuals de la 
Generalitat de Catalunya.  

En aquest sentit, aspectes com l’assumpció progressiva de competències per 
part de la Generalitat de Catalunya, el creixement i la diversificació del sector 
públic o la concepció del paper del sector públic i de la gestió pública són 
aspectes tan substancials que difícilment poden integrar-se en textos refosos 
de l’any 2002 que refonen lleis dels anys vuitanta i, per tant, del segle passat. 

Seguretat jurídica 

Finalment, l’elaboració del Codi de finances públiques de Catalunya suposa 
millorar la tècnica legislativa, atès que la seva actualització és automàtica, la 
qual cosa aporta una major seguretat jurídica, seguint l’exemple del Codi civil 
de Catalunya. Així mateix, aquesta iniciativa legislativa suposa una 
sistematització i una simplificació de les normes de comptabilitat i control de la 
gestió econòmica i financera que actualment es troben disperses en diferents 
normes i instruccions. 

Amb la nova llei quedarien derogats totalment o parcialment el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, i el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut 
de l’empresa pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre. 
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El Govern aprova la dotació de gairebé 129 milions 
d’euros per a impulsar la digitalització i les STEAM al 
sistema educatiu 
 

• Es tracta d’un recurs finalista provinent dels fons europeus Next 
Generation 

• Permetrà licitar les maletes audiovisuals, l’equipament de robòtica 
i els panells interactius per a tots els centres; les aules digitals 
vivencials per als centres d’educació especial així com 
l’equipament Maker per a 150 centres 

 
El Govern ha aprovat la dotació de 128.971.926 euros per iniciar la licitació del 
material que ha de permetre impulsar la digitalització i les STEAM (per les sigles 
en anglès de ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques) al sistema 
educatiu.  
 
L’objectiu d’aquesta mesura és fomentar la competència digital educativa de 
l’alumnat, professorat i dels centres educatius i, al mateix temps, desenvolupar 
la digitalització dels centres educatius catalans. D’aquesta manera, es vol 
promoure l’equitat educativa reduint l’escletxa digital de l’alumnat, definint la 
millora de les dotacions digitals de les aules i proporcionant capacitació tècnica 
als docents. 
 
El pressupost aprovat avui pel Govern prové dels recursos finalistes dels fons 
europeus Next Generation, una dotació que només es podia destinar a 
l’equipament digital, i es duran a terme a càrrecs futurs entre el 2023 i el 2025, 
de la manera següent: 
 

Any Import 

2023 18.041.529,18 € 

2024 102.535.474,69 € 

2025 8.394.922,13 € 

TOTAL 128.971.926,00 € 

 
El pressupost aprovat permetrà iniciar la licitació de les diferents actuacions que 
formen part de l’impuls digital: 
 

- Licitació de les maletes audiovisuals: per a tots els centres educatius 
públics i concertats. Aquestes maletes disposaran de materials com 
càmera de vídeo/fotografia, auriculars amb micròfon, trípode o taula 
mescladora de so.  
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- Licitació dels panells interactius: per a tots els centres educatius públics 
i concertats. Se subministrarà aquest equipament a tots els grups-aula. 

- Licitació de les aules digitals vivencials: per a tots els centres d’educació 
especial. Seran espais amb pantalles, taules de llum, impressores 3D, 
kits de robòtica i d’altres elements. 

- Licitació d’equipament Maker: per a 150 centres, més alguns dels centres 
del programa STEAMCat. Inclourà impressora, escàner i bolígraf 3D, kits 
de microcontroladors, talladora-gravadora làser, kit d’energia solar i nano 
ordinador, entre d’altres (projecte FAIG). 

- Licitació d’equipament de robòtica educativa: per a tots els centres 
educatius. Seran equips de robòtica personalitzats per a cada etapa i tots 
els centres educatius podran escollir diversos equipaments en funció del 
seu projecte. 

 
Tot aquest equipament arribarà als centres educatius a partir del setembre de 
2023, de la mà del suport i assessorament de les mentories digitals i amb 
subvencions a universitats, entitats i ajuntaments, per tal que formin el 
professorat dels centres sobre l'ús educatiu d'aquests equipaments. 
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El Govern autoritza l’ICAEN a destinar 968.000 euros a 
l’elaboració d’estudis per a la descarbonització dels 
sectors consumidors d’energia de Catalunya 

• L’Institut Català d’Energia prepararà un full de ruta perquè la 
indústria, el sector primari, el transport i l’àmbit domèstic i dels 
serveis puguin assolir la neutralitat en les emissions de diòxid de 
carboni l’any 2050 

El Consell Executiu ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a destinar 
968.000 euros procedents dels romanents de l’exercici 2021 a l’elaboració del 
full de ruta per a la descarbonització dels diferents sectors consumidors 
d’energia de Catalunya amb l’horitzó 2050. L’elaboració d’aquests documents 
s’insereix en el procés de transició energètica que ha iniciat Catalunya, i que 
té per objectiu assolir una societat descarbonitzada l’any 2050. 

Els recursos es destinaran a l’elaboració de quatre estudis que descriguin de 
manera detallada la demanda d’energia dels diferents sectors d’activitat 
(primari, industrial, transport i serveis i domèstic), i també una descripció 
acurada de les tecnologies específiques de cada sector utilitzades en els diferents 
processos demandants d’energia, principalment en els de tipus tèrmic. Els 
estudis també aprofundiran en les tecnologies de descarbonització existents o 
disponibles a futur que puguin implantar-se a curt, mitjà i llarg termini en cada 
sector.  

Aquests estudis s’elaboraran en col·laboració amb els principals agents 
econòmics i socials de cada sector a Catalunya. El resultat d’aquest treball 
conjunt ha de servir, entre d’altres, per analitzar la previsible evolució de 
l’activitat econòmica de cada sector amb l’horitzó de l’any 2050 i les 
evolucions dels processos productius i de les diferents tecnologies 
energètiques actuals i futures per a la descarbonització de cada sector. 

A partir d’aquests estudis, es podran dissenyar les principals polítiques 
energètiques i no energètiques que s’haurien d'emprendre a Catalunya per 
aconseguir que, des de la situació actual, cada sector assoleixi la 
descarbonització sense perdre competitivitat. Tot plegat es materialitzarà en 
forma de fulls de ruta sectorials per a la descarbonització. 

Catalunya està vivint una transició cap a un nou model energètic més net, 
democràtic i participatiu. El Govern va presentar a principis d’any la 
Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, un estudi que defineix que és 
possible assolir una societat descarbonitzada l’any 2050 si s’apliquen de 
manera intensiva diferents polítiques, estratègies i mesures per part de tota la 
societat en àmbits que van des de l’estalvi i l’eficiència energètica i les 
energies renovables fins a la recerca, l’educació o l’economia circular.  

 



 

 

Acords de Govern. 13.12.2022  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

13 

El Govern aprova un programa d’anàlisi de dades per 
al disseny dels processos de transformació de 
l’ocupació pública 

• Tindrà una durada de tres anys i preveu la incorporació de fins a 7 
persones 

El Govern ha aprovat la creació d’un programa temporal per a l'anàlisi de les 
dades relatives a la gestió de persones en l’àmbit de la funció pública. Aquest 
programa, adscrit a la Secretaria d’Administració i Funció Pública del 
Departament de la Presidència, s’emmarca en el procés de transformació de 
l’Administració i l’ocupació pública que està portant a terme el Govern per 
desplegar una administració moderna, eficient, professional i excel·lent al 
servei de les persones. 

Tindrà una durada de tres anys i preveu la incorporació de fins a 7 efectius, 
que faran tasques d’anàlisi de dades i de definició, emmagatzematge i gestió 
dels indicadors en l’àmbit de la funció pública i en matèria de gestió de 
persones generats pel conjunt d’administracions públiques catalanes. També 
col·laboraran en l’elaboració d’estudis i propostes a partir de l’anàlisi, 
visualització i interpretació d’aquestes dades. 

El programa respon als objectius de disposar de dades per a la presa de 
decisions i per a l’assoliment de projectes d’anàlisi a través de la incorporació 
de models d’intel·ligència artificial per arribar a la superació del model 
burocràtic, l’orientació a l’acompliment d’objectius i el redisseny dels sistemes 
de selecció per atraure talent i rejovenir les plantilles. També enllaça amb la 
futura llei d’ocupació pública, que ha de definir el model propi de funció pública 
a Catalunya basat en l’establiment d’un marc legal comú per a totes les 
administracions públiques catalanes. 

Per dur a terme amb èxit aquest procés de transformació, es requereix l’accés 
i el tractament d’un gran volum d’indicadors i dades públiques i la seva 
optimització i transformació en informació que permeti identificar les 
alternatives més viables per aconseguir els objectius establerts de la forma 
més eficient. 

En aquest context, la creació d’aquest programa esdevé imprescindible per 
incorporar perfils professionals experts per desenvolupar funcions i tasques 
específiques, de naturalesa estrictament temporal, i que representen una 
càrrega de treball addicional. 
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El Govern aprova un conveni entre Cultura i el Col·legi 
d’Arquitectes per tal que el seu Arxiu Històric 
esdevingui secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya  

• El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) compta amb una 
trajectòria de més de vuitanta anys, durant els quals s'ha 
consolidat com a referent d'arquitectura amb prestigi a escala 
nacional i internacional. 

El Govern ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Departament de 
Cultura i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la constitució de la seu 
de Barcelona de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya com a 
secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya.  

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) és una institució que compta 
amb una trajectòria de més de vuitanta anys, durant els quals s'ha consolidat 
com a referent d'arquitectura amb prestigi a escala nacional i internacional. 

El COAC, conscient de l’interès nacional i internacional del seu arxiu, està 
interessat en què la seu del seu Arxiu Històric a Barcelona esdevingui una 
secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya per garantir la conservació i 
pervivència de l’arxiu en el temps, més enllà de la pròia institució col·legial. 
També es vol potenciar el tractament, la digitalització i la difusió dels seus 
fons, per garantir-ne la conservació, segons les recomanacions internacionals. 
Així mateix, es dedicaran esforços per augmentar el nombre de consultes i la 
usabilitat dels fons, respectant sempre la seva idiosincràsia i els convenis pels 
quals els fons van ingressar a l’Arxiu del COAC.  

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) és el primer i principal arxiu històric de la 
Generalitat de Catalunya, integrat en el Departament de Cultura a través de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural. Té entre les seves funcions la 
recuperació de la documentació, tant pública com privada, que sigui rellevant 
per al coneixement de la història de Catalunya. 

L’Arxiu Històric del COAC va ser creat el 1969 per a preservar els fons antics 
que posseïa el Col·legi provinents de l’Associació d’arquitectes i iniciar 
després una col·lecció sistemàtica de tots els arxius d’arquitectes catalans 
notables conservats en els respectius àmbits familiars. Actualment, és un dels 
centres de documentació més importants d'Europa, que custodia els fons 
professionals de prop de cent arquitectes, l'obra dels quals esdevé fonamental 
per comprendre la història de l'arquitectura al nostre país.  

També disposa de l’Arxiu Fotogràfic, que es va crear l’any 2007 com a secció 
de l’Arxiu Històric del Col·legi, hereva de l’anterior Centre de Documentació 
d’Imatges, per recuperar el patrimoni fotogràfic dispers per totes les àrees del 
COAC, i evitar-ne la pèrdua o deteriorament per manca d’unes bones 
condicions de conservació i instal·lació. Entre altres fons, destaquen les tres 
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grans col·leccions d’imatges recollides des de la creació de l’Arxiu Històric i 
ordenades de forma temàtica, onomàstica i geogràfica, respectivament, i els 
fons de fotògrafs de gran rellevància en el nostre país. A més, l’arxiu del 
COAC també inclou la plataforma digital arquitecturacatalana.cat, que recull 
l’obra més destacada realitzada al nostre territori des de 1832 (any d’edificació 
de la primera xemeneia industrial de Barcelona, que s’estableix com a 
modernitat) fins a l’actualitat.  

A través del Decret 48/2019, el Govern de la Generalitat va obrir la possibilitat 
que arxius privats amb documentació prou rellevant, que formi part del 
patrimoni documental de Catalunya, puguin establir una relació especial de 
suport i col·laboració amb l’Arxiu Nacional, esdevenint-ne seccions. 

D’aquesta manera, el Departament de Cultura concretava la seva voluntat de: 

• Donar suport als grans arxius privats amb patrimoni documental 
necessitat de protecció. 

• Fomentar la normalització de les tasques de descripció, conservació, 
digitalització i difusió dels fons documentals aplegats en aquests arxius 
de gran rellevància. 

• Garantir que llur documentació sigui accessible, d'acord amb els 
principis de transparència i interès públic. 

Com a condició prèvia, el decret fixa que aquests arxius privats, que en tot cas 
mantindran l’autonomia en la seva gestió, haurien d’estar integrats dins el 
Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), pas que l’arxiu del COAC ja ha 
formalitzat. 

Així mateix, les noves seccions de l’Arxiu Nacional han de fer consultables els 
seus fons i documents a través del portal ‘Arxius en Línia’, el gran aparador 
conjunt dels arxius catalans. 

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Departament de Cultura consideren 
necessari establir una vinculació entre la seu de Barcelona de l’Arxiu Històric 
del COAC i l’ANC mitjançant la constitució del primer en secció de l’ANC. 
Aquest pas es justifica per l’elevat valor dels fons documentals conservats a la 
seu de Barcelona de l’Arxiu Històric del COAC, pel caràcter complementari 
dels fons del segle XX aplegats en ambdós centres i per la necessitat de 
proveir el COAC del suport necessari per poder realitzar adequadament les 
seves funcions i garantir la conservació del seu Arxiu. 

https://www.arquitecturacatalana.cat/
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El Govern dona suport a la construcció del nou Museu 
de Guissona i del Museu Carmen Thyssen de Sant 
Feliu de Guíxols 

• La construcció d’un nou edifici per al Museu de Guissona 
permetrà solucionar problemàtiques estructurals  

• El Museu Thyssen, ubicat al Monestir de Sant Feliu de Guíxols, es 
configura com un equipament destinat a l’art i a la creació en tots 
els seus vessants 

El Govern, a proposta de la consellera de Cultura, ha autoritzat l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de 
concurrència pública a l’Ajuntament de Guissona per un import d’1.180.000 
euros per al finançament del projecte de construcció del nou Museu de 
Guissona durant els anys 2022, 2023 i 2024. 

El Museu de Guissona forma part del conjunt arqueològic de Guissona 
juntament amb el parc arqueològic, un recinte museïtzat de gairebé dues 
hectàrees, on es conserven in situ les restes immobles de la ciutat romana de 
Iesso. Es tracta d’un jaciment únic a tota la demarcació de Lleida per les 
seves dimensions, característiques i importància històrica. Per aquest motiu, 
Iesso va ser una de les primeres ciutats romanes a ser declarada BCIN. 

El Museu de Guissona va ser registrat el 2016. Està ubicat als baixos de 
l’edifici històric de la Fassina i presenta un discurs monogràfic centrat en el 
passat romà de la vil·la. Forma part de la Xarxa territorial de Museus de les 
Terres de Lleida i Aran. 

Actualment, l’equipament presenta mancances relatives a les infraestructures i 
instal·lacions, així com problemes estructurals que comprometen la 
preservació dels seus béns arqueològics. La construcció d’un nou edifici 
permetrà solucionar aquestes problemàtiques i ajudarà a millorar la 
interpretació de l’espai arqueològic, l’accessibilitat i la qualitat de la visita.  

Reforma del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per al Museu Carmen 
Thyssen 

El Govern també ha autoritzat l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a 
concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, per un import de 2.100.057,04 euros, per finançar la 
reforma del Monestir de Sant Feliu de Guíxols i la museografia del Museu 
Carmen Thyssen, durant els anys 2022, 2023, 2024 i 2025.  

El Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, ubicat al Monestir de 
Sant Feliu de Guíxols, es configura com un equipament destinat a l’art i a la 
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creació en tots els seus vessants, des de l’exhibició i contemplació de l’art a 
l’aprofundiment especialment en la creació artística, la investigació i la difusió.  

El museu comptarà amb una important col·lecció d’obres de reconeguts 
artistes catalans de la pintura dels segles XIX i XX. En destaca el gènere 
paisatgístic i altres peces d’estil realista, modernista, noucentista, 
impressionista i postimpressionista, així com de la generació del 1917 i les 
avantguardes. També inclou escultures de Manolo Hugué, Josep Clarà i 
Xavier Corberó. 

La rellevància de la col·lecció fa necessari disposar d’una ubicació que hi 
estigui en consonància. Per això, l’objectiu de la intervenció és reformar el 
Monestir de Sant Feliu de Guíxols per acollir aquest nou equipament que 
conservarà, difondrà i valorarà les peces, a la vegada que les farà accessibles 
a tot tipus de públics. 

Aquestes actuacions s’emmarquen en el programa d’inversions que impulsa el 
Departament de Cultura per a millorar l’estat dels edificis i de les exposicions 
permanents dels museus, d’acord amb el Pla de Museus 2030. 
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Nomenaments 
Bernat Valls i Fuster director general d’Administració Local del 
Departament de la Presidència 

Nascut a Barcelona l’any 1964. 

Graduat Social per la Universitat de Barcelona, postgrau en direcció del 
desenvolupament econòmic local per la Universitat Pompeu Fabra i postgrau 
en direcció i gestió de fires per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha 
cursat la formació d’expert en desenvolupament local al Centre Internacional 
de Formació de l’OIT i altres formacions en desenvolupament local, avaluació 
de polítiques públiques, infraestructures, serveis i urbanisme comercial, 
màrqueting, gestió de pressupostos públics i desenvolupament directiu entre 
d’altres. Ha estat docent en postgraus sobre activitat comercial. 

La seva trajectòria professional s’ha centrat els darrers 23 anys al sector 
públic. Ha estat regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú (1999-2004), cap de relacions institucionals del Departament de 
Comerç, Turisme i Consum (2004-2006), director de l’Agència de promoció del 
comerç del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (2006-2007), cap 
de l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona (2007-2010 
i 2011-2013), tècnic de desenvolupament econòmic local de la Diputació de 
Barcelona (2013-2015 i 2021-2022) i director general d’Acció Cívica i 
Comunitària de la Generalitat de Catalunya (2016-2021). Ha estat també 
membre del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Consum (2007-
2008), membre del Consell general i del Comitè Executiu del Consorci de 
comerç, artesania i moda de Catalunya (2009-2011), membre del Consell 
d’Administració i del Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció Social (CIRE)(2016-2018), membre del Patronat de la Fundació La 
Marató de TV3 (2016-2021) i membre del Consell d’Administració de 
l’INCASÒL (2016-2021) i del Teatre Nacional de Catalunya (2016-2021), entre 
d’altres. 

Ha estat Diputat al Parlament de Catalunya al final de la VIII Legislatura i 
portaveu a la Comissió de treball, indústria, comerç i turisme (2010). 

És funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona. 
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