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El Govern impulsa la llei de simplificació
administrativa de la Generalitat i els governs locals,
que agilitza les relacions entre les administracions, la
ciutadania i les empreses


El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya



El text s’ha elaborat d’acord amb el món local, i un dels seus
objectius és modificar la normativa sectorial i local catalana per
clarificar les obligacions imposades



Ha de servir perquè la ciutadania i les empreses obtinguin una
millora en els procediments d’autorització i control de les
activitats econòmiques, agilitzar-los i fomentar la reactivació
econòmica



La simplificació també permet aconseguir una millor gestió dels
recursos econòmics, tècnics i humans de les administracions
locals i de la Generalitat

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya. Aquesta iniciativa legislativa s’emmarca en
la reforma de l’Administració que està duent a terme el Govern i neix amb la
voluntat d’introduir canvis substancials que permetin agilitar les relacions entre
la Generalitat i l’Administració local i entre les administracions, la ciutadania i
les empreses.
L’Avantprojecte de llei s’ha elaborat d’acord amb el món local i té l’objectiu
principal d’establir una sèrie de criteris per clarificar i simplificar les obligacions
imposades a les administracions públiques catalanes i, consegüentment, a la
ciutadania i a les empreses. La llei també ha de reclamar una adaptació de la
normativa sectorial i que els governs locals simplifiquin els procediments
regulats a les pròpies ordenances i reglaments.
L’exigència de la simplificació de l’activitat administrativa ha de servir perquè
la ciutadania i les empreses obtinguin de les administracions una millora en la
tramitació dels procediments d’autorització i control de les activitats
econòmiques, la qual cosa ha de repercutir en una major eficiència de
recursos, en un estalvi econòmic i en una reducció de terminis a fi de fomentar
la reactivació econòmica i potenciar l’ocupació.
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D’altra banda, la simplificació també permet aconseguir una millor gestió dels
recursos econòmics, tècnics i humans de les administracions locals i de la
Generalitat.
Facilitar la gestió de tràmits i millorar els procediments
Els objectius principals de la llei són:


Simplificar la intervenció administrativa en l’activitat dels operadors
econòmics, per evitar restar competitivitat i eficiència en l’activitat
econòmica.



Facilitar la gestió dels tràmits a la ciutadania i a les empreses, per
guanyar eficiència dintre de la pròpia Administració amb la
corresponent reducció de despeses. En aquest sentit, caldrà reforçar la
introducció de tecnologies de la informació i de la comunicació en la
gestió dels governs locals, especialment en la relació amb els ciutadans
i les empreses, i impulsar les finestretes úniques.



Homogeneïtzar els requisits necessaris per desenvolupar una mateixa
activitat econòmica en tot el territori i cohesionar normes sectorials
dictades en virtut d’àmbits competencials diversos.



Reformar aspectes concrets de diferents lleis sectorials autonòmiques
que possiblement estableixen unes obligacions excessives per a les
administracions locals i revisar-ne el finançament.



Modificar la legislació amb incidència local que pugui donar resposta
immediata a les necessitats dels ciutadans i dels operadors econòmics,
introduint el principi de simplificació de l’activitat administrativa i de
reducció de càrregues administratives.



Establir bases de cooperació de la Generalitat amb els governs locals
en la gestió dels procediments administratius i en el control posterior de
les activitats.

Modificar la normativa sectorial i local catalana
L’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa s’articula
entorn de tres eixos vertebradors per mitjà dels quals es pretén fer efectiva la
reforma.
En primer lloc, es proposa la modificació de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. En
aquest marc, es preveu la clarificació del concepte d’autorització
administrativa, així com els de declaració responsable i comunicació.
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En segon lloc, es proposa la modificació del Text refós de la Llei de règim
local, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. En aquest sentit, es
preveu, entre altres mesures, l’adaptació del règim de control administratiu
local de l’activitat econòmica i la reforma de procediments concrets per tal
d’agilitar-los.
En tercer lloc, es preveu la modificació transversal d’aspectes concrets de la
legislació sectorial a efectes de simplificar els procediments regulats en les
relacions interadministratives i en les relacions amb la ciutadania i les
empreses.
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El Govern aprova el Pla general de seguretat de
Catalunya 2014-2015, amb 184 actuacions per vetllar
per la convivència i prevenir i reduir la delinqüència


El document situa el ciutadà com a destinatari principal de les
polítiques de seguretat



El Pla també vol afavorir els mecanismes de comunicació i
participació ciutadana i ampliar els coneixements de la ciutadania
en l’àmbit de la seguretat a la llar i l’autoprotecció en el medi
natural



Es dotarà la Policia de Catalunya d’un codi deontològic i es
regularan les funcions de les persones voluntàries de protecció
civil



També es fomentarà l’aprenentatge d’idiomes dels membres dels
cossos de seguretat i emergències

El Govern ha aprovat el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015,
que inclou actuacions específiques per garantir la seguretat de les persones,
els béns i el medi ambient.
El document situa el ciutadà com a destinatari principal de les polítiques de
seguretat, concretades en 184 actuacions per vetllar per la convivència i la
tranquil·litat ciutadana i prevenir i reduir la delinqüència. El contingut del Pla
s’ha desenvolupat en 4 eixos: servei a la ciutadania, planificació, coordinació, i
formació i recerca, i en 40 objectius estratègics.
Servei a la ciutadania
El servei a la ciutadania és l’eix central al qual s’orienten tots els esforços,
subratllant el compromís amb la seguretat de les persones com un dels
objectius del Govern. En aquest àmbit, el Pla inclou mesures per vetllar per la
convivència i la tranquil·litat ciutadana i per prevenir i reduir la delinqüència.
També es milloraran les eines en la lluita contra la delinqüència organitzada.
La protecció de les víctimes és una prioritat del Pla, i per aquest motiu es
reforçaran les mesures de protecció i assistència a la víctima, així com a
l’entorn familiar de les persones desaparegudes.
El Pla també vol afavorir els mecanismes de comunicació i participació
ciutadana i ampliar els coneixements de la ciutadania en l’àmbit de la
seguretat a la llar i l’autoprotecció en el medi natural. Així mateix, es reforçarà
l’estratègia de prevenció comunitària i s’afavorirà el gaudi segur dels
espectacles públics i de les activitats recreatives.
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Encara en l’àmbit del servei al ciutadà, es vol reforçar la prevenció, la gestió i
la resposta en cas de situacions d’emergència, així com l’autoprotecció de les
persones. Finalment, el Pla també inclou mesures per reduir l’accidentalitat a
la xarxa viària catalana .
Planificació
L’eix de la planificació agrupa tots els objectius que incideixen sobre els
recursos organitzatius, humans o materials. En el camp normatiu,
s’actualitzarà la normativa de l’àmbit de la seguretat a les noves necessitats
socials i es dotarà la Policia de Catalunya d’un codi deontològic. Pel que fa a
la Policia, s’adequarà la plantilla de la Policia de la Generalitat - Mossos
d'Esquadra (PG-ME) a les necessitats del servei, se’n garantirà la qualitat i se
n’ampliaran les competències.
En el Pla també s’estableix la millora de l’organització i la gestió dels Bombers
de la Generalitat; l’adequació de l’equipament i mitjans d’aquest cos a les
necessitats del servei, i la revisió i actualització dels plans d’emergència. Així
mateix, s’organitzaran els recursos i es regularan les funcions de les persones
voluntàries de protecció civil.
Per últim, es dotarà el Servei Català de Trànsit d’instruments i mecanismes de
gestió orientats a l’excel·lència i es desenvoluparan eines de planificació,
anàlisi i avaluació.
Coordinació
Aquest eix inclou tant el treball de coordinació que el Govern porta a terme per
manament legal, com el treball relacionat amb els diferents actors de la
seguretat. Els objectius inclosos en aquest àmbit passen per millorar
l’assessorament tècnic dels cossos de la Policia de Catalunya; impulsar les
eines de coordinació dels cossos de Policia de Catalunya; consolidar els
mecanismes de control i col·laboració amb el sector de la seguretat privada;
reforçar la projecció internacional de la PG-ME i reforçar les relacions amb
l’Administració de justícia.
A més a més, en el Pla s’inclouen l’organització dels recursos i les funcions de
les persones voluntàries de protecció civil i el reforçament de la col·laboració
amb diferents actors de l’àmbit de les emergències.
Pel que fa a la seguretat viària, es vol involucrar i coordinar entitats públiques i
privades en la millora de la mobilitat segura i la projecció internacional del
Servei Català de Trànsit.
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Formació i recerca
Aquest eix inclou els objectius estratègics relacionats amb la formació dels
professionals i cossos de seguretat, la recerca en els àmbits de la seguretat,
les emergències i l’acostament del coneixement de la seguretat a la
ciutadania.
Així, es desenvoluparan estudis de formació universitària i superior a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), s’hi potenciarà la gestió del
coneixement i es desenvoluparà el Centre de Lideratge d’aquest Institut.
També es fomentarà l’aprenentatge d’idiomes dels membres dels cossos de
seguretat i emergències i es fomentarà les relacions internacionals en l’àmbit
de la formació en seguretat i emergències.
Altres objectius del Pla són apropar a la ciutadania el coneixement sobre
seguretat i emergències i fomentar la recerca en els àmbits de la seguretat i
les emergències, així com facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg
del cicle vital i impulsar la investigació i la recerca en matèria de seguretat
viària.
Un treball col·lectiu i participatiu
El Pla recull el treball conjunt dels diferents departaments de la Generalitat en
pro de la seguretat, entesa com un bé social, que exigeix el treball i la
col·laboració de diferents òrgans del Govern; i empra un concepte de la
seguretat ampli i obert, que inclou tant la seguretat ciutadana com la seguretat
civil, la seguretat viària i la seguretat en altres àmbits, com els espectacles
públics i activitats recreatives.
L’elaboració del Pla pressuposa un exercici de reflexió i anàlisi, que s’inicia
amb una diagnosi de la situació de partida, mitjançant la qual s’identifiquen els
problemes i necessitats de l’àmbit de la seguretat, i els recursos de què es
disposa per abordar-los. A partir d’aquí es prioritzen els objectius a assolir i es
dissenyen les actuacions per implementar-los.
Aquesta tasca de reflexió es porta a terme de manera col·lectiva i
participativa. D’una banda, es compta amb el criteri dels professionals del
Departament d’Interior dels diferents àmbits de la seguretat, que assenyalen
les situacions i problemàtiques que detecten en el seu dia a dia, i identifiquen
les tècniques i pràctiques que més bons resultats aporten a partir de
l’experiència i de l’intercanvi amb experts d’altres països i de les aportacions
de la recerca.
L'elaboració del Pla ha tingut en compte les línies estratègiques del
Departament, que el conseller Ramon Espadaler va presentar a la Comissió
d’Interior del Parlament el 20 de febrer de 2013; les recomanacions del
Consell de Seguretat de Catalunya; l’anàlisi de l’estat de la seguretat de les
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diferents unitats directives i les dades de l’Informe de seguretat de Catalunya i
de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya.
Directrius de les polítiques de seguretat
D’altra banda, d’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya, el Pla estableix les directrius per
a les polítiques públiques de seguretat per tal de facilitar la coordinació i la
integració d’esforços entre les diferents administracions. Es tracta de línies
de treball expressades de forma prou àmplia perquè se’n puguin fer
concrecions diferents, en funció de les característiques de les poblacions a
què s’adrecen, i perquè siguin prou flexibles per permetre la innovació i la
pluralitat d’iniciatives en l’abordatge de les problemàtiques de seguretat.
Concretament s’han definit 4 directrius:
1.
2.
3.
4.

Desenvolupament de polítiques preventives
Col·laboració dels diferents actors de la seguretat
Protecció dels col·lectius vulnerables
Implicació de la ciutadania

Al Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015 també s’inclou l’annex
Guia per a l’elaboració de plans locals de seguretat, amb els criteris tècnics
per a l’elaboració de plans locals i regionals de seguretat. La Guia ha estat
elaborada per un grup de treball per encàrrec de la Comissió de Policia de
Catalunya, i amb l'informe favorable d’aquest òrgan acordat en la reunió de 12
de desembre de 2013.
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El Govern aprova el decret que regula el funcionament
de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries
per reforçar-ne la solvència i la transparència


Es pretén recuperar la funció originària de les seccions de crèdit,
que és el finançament de l’activitat productiva de la cooperativa,
preservar els interessos dels seus socis i protegir el model
cooperatiu



Aquest decret complementa les
pressupostos de la Generalitat 2014

mesures

incloses

en els

El Govern ha aprovat el decret que regula el funcionament de les seccions de
crèdit de les cooperatives agràries. L’objectiu de la norma, que modifica el
marc regulador existent fins ara, és reforçar la solvència d’aquestes entitats,
millorar-ne la transparència i centrar la seva activitat en l’àmbit agrari.
D’aquesta manera, es vol recuperar la funció originària de les seccions de
crèdit –el finançament de l’activitat productiva de la cooperativa- i, al mateix
temps, preservar els interessos dels seus socis i protegir el model cooperatiu.
La voluntat del Govern és remarcar que les seccions de crèdit són una part
integrant de les cooperatives agràries i evitar així que la seva activitat
financera es confongui amb les tasques pròpies de les entitats bancàries.
En aquest sentit, el decret preveu algunes mesures com, per exemple, limitar
la dimensió de la secció de crèdit en relació amb la resta de la cooperativa.
Per això, els actius totals de la secció de crèdit no podran superar en 6
vegades els actius de la resta de la cooperativa. Per aconseguir-ho, les
entitats hauran de seguir un pla d’actuació anual. El text els dóna fins al
desembre del 2018 per adaptar-se a la normativa.
En la línia de reforçar-ne la solvència, es passa d’11 a 9 vegades la capacitat
d’obtenir passiu exigible per a la cooperativa en relació amb els seus recursos
propis, amb un període d’adaptació fins al desembre del 2016. És a dir, fins a
aquesta data, les cooperatives podran optar o bé per augmentar els recursos
propis capitalitzant millor la cooperativa, o bé per reduir la dimensió de la seva
secció de crèdit. En cas de no complir reiteradament amb el nou reglament i
no presentar un pla d’acció viable, la Generalitat podrà imposar la liquidació
ordenada de la secció de crèdit de la cooperativa.
Pel que fa a la millora de la transparència i la protecció dels interessos dels
socis, la nova norma fixa, entre d’altres mesures, que el pla economicofinancer de la secció de crèdit haurà de ser aprovat per l’assemblea general
de la cooperativa. Fins ara aquest pla, en el qual s’inclouen les inversions,
només havia de comptar amb el vistiplau del consell rector.
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Un total de 100 cooperatives amb seccions de crèdit
Amb el decret que s’aprova avui, el Govern reforça la normativa vigent en
matèria de seccions de crèdit. Un procés que ja va començar amb un paquet
de mesures incloses als pressupostos de la Generalitat 2014 i a la llei
d’acompanyament amb l’objectiu de preservar els estalvis dels socis, de
mantenir l’activitat productiva agrària i de protegir el model cooperatiu.
En aquest sentit, els pressupostos de la Generalitat per al 2014 inclouen una
línia d’avals de fins a 15 milions d’euros per facilitar l’obtenció de finançament
a la cooperativa per a la liquidació ordenada de la secció de crèdit. El Govern
avalarà fins al 75% d’aquestes operacions financeres, mentre que les
garanties del 25% restant aniran a càrrec dels membres del consell rector o
dels mateixos socis de la cooperativa, de manera que seran coresponsables
de l’operació.
Per la seva banda, la Llei de mesures fiscals i financeres limita les seccions de
crèdit exclusivament al sector agrari. Actualment a Catalunya hi ha 100
cooperatives amb secció de crèdit activa que desenvolupen la seva activitat
en el món agrari.
Aquesta Llei també revisa i actualitza el règim sancionador per a aquelles
cooperatives que incompleixin la normativa amb sancions que poden portar a
la baixa obligada de la secció de crèdit. Si es dóna aquest supòsit, la mateixa
Llei ja estableix un mecanisme de liquidació ordenada amb el nomenament
per part del Departament d’Economia i Coneixement d’un liquidador que
conduiria el procés.
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El Govern aprova noves mesures de flexibilitat horària
i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal
de l’Administració


S’amplien els supòsits de flexibilitat horària per motius de
conciliació i s’estableixen 25 hores anuals de flexibilitat
recuperable per a assumptes personals, entre altres mesures



La modificació significa un pas decidit cap a uns horaris més
flexibles, que s’adapten a les necessitats actuals de la societat

El Govern ha aprovat la modificació del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre
jornada i horari del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, que
afecta el conjunt de treballadors del col·lectiu d’administració i tècnic. La
modificació significa un pas més cap a uns horaris més flexibles –que ja es va
iniciar amb l’aprovació del Decret vigent fins ara-, adaptant-se a l’evolució de
les necessitats actuals de la societat.
Mesures de flexibilització i conciliació
Les mesures que incorpora el nou decret són les següents:


Avançar cap a la flexibilització total de la gestió de la jornada laboral,
mantenint una permanència obligada del personal de 9 a 14 hores, de
dilluns a divendres, i possibilitant la realització del temps restant de
jornada setmanal (37,5 hores) de manera flexible, supeditat a les
necessitats del servei.



S’amplien els supòsits de flexibilitat horària que ja existien al Decret del
2012, establint-ne els següents:
 Fins a trenta minuts després de l’inici de l’horari de
permanència obligada, per als empleats que tinguin al seu
càrrec un familiar, fins al primer grau de consanguinitat o
afinitat, amb discapacitat legalment reconeguda. Per
exemple, conviure amb pares, sogres, fills o cònjuges amb la
condició legal de discapacitat del 33% o superior. D’aquesta
manera, es pot atendre millor els requeriments, habituals o
esporàdics, associats a la seva cura, com ara acompanyarlos a un centre de dia, a rehabilitació, atendre una necessitat
sobrevinguda, etc.
 Fins a una hora diària després de l’inici de l’horari de
permanència obligada, per als empleats que tinguin la
condició legal de discapacitat. És a dir, empleats amb la
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condició legal de discapacitat del 33% o superior, com seria
manca o deteriorament d’òrgans vitals, discapacitats visuals
o de mobilitat...


S’estableixen 25 hores anuals de flexibilitat horària recuperable per
assumptes personals sense justificació i supeditades a les necessitats
del servei. Aquestes hores es gaudiran amb els mateixos criteris que el
permís per assumptes personals i s’hauran de recuperar, d’acord amb
les necessitats del servei, dins els quatre mesos següents al seu
gaudiment i, com a màxim, fins el 15 de gener de l’any següent.
 Per necessitats personals de l’empleat, sense necessitat de
justificar la causa (per exemple: passar la ITV o portar el cotxe al
taller; anar al notari o al procurador; enterraments de familiars
llunyans o amics; presència en el domicili quan tens una avaria
domèstica...)



Les hores de lliure disposició corresponents a les tardes no
recuperables anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis
poden gaudir-se durant tot l’any i amb els mateixos criteris que el
permís per assumptes personals. Fins ara, aquestes hores s’havien de
gaudir durant la mateixa setmana o la setmana posterior a la festivitat a
la qual estaven associades.
 S’amplia el moment de gaudiment de les hores (unes 7 hores i
30 minuts anuals en jornada ordinària) a tot l’any, com si fos el
permís d’assumptes personals.



S’amplien a set els dies de vacances que podran gaudir-se de manera
independent i aïllada durant tot l’any natural, sempre d’acord amb les
necessitats del servei.
 Tot i mantenint els dies de vacances anuals, es possibilita que
es puguin demanar fins a 7 dies de forma aïllada (així es podrien
demanar 3 setmanes seguides i 7 dies –junts o separats– durant
la resta de l’any natural).

Una evolució sostinguda envers major flexibilitat
Amb l’aprovació del Decret 56/2012, es va fer un primer pas envers la millora
de la conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral, possibilitant que,
dins un marge horari determinat, l’empleat públic pogués modelar el seu horari
setmanal –respectant l’horari de permanència obligada de 9 a 14 hores-, amb
una pervivència anual de la tria efectuada. Per bé que això ja va significar un
avenç important respecte a l’horari rígid aleshores vigent, l’evolució dels nous
models de treball i les circumstàncies canviants de la pròpia societat, van fer
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aflorar la necessitat d’avançar cap a una major flexibilitat en la gestió de la
jornada de treball.
Així, amb el decret que s’ha aprovat, s’amplia al màxim aquesta flexibilitat, de
tal manera que complint amb la jornada setmanal de 37,5 hores, i amb la
permanència obligada de 9 a 14 hores, es permet una distribució de la jornada
restant que es pugui adaptar a les necessitats de conciliació i de flexibilitat,
conjugada amb les necessitats del servei. Així, amb aquestes noves mesures
s’avança cap a un nou paradigma de la gestió de l’horari laboral tendent a la
racionalització dels horaris i a una major adequació als horaris europeus.
De la mateixa manera, el decret amplia les possibilitats de disposar d’una
flexibilitat recuperable que amplia la capacitat de l’empleat públic de fer front a
necessitats familiars i personals sobrevingudes o de ràpida resposta, sense
que la prestació del servei es vegi menystinguda.
Aquestes mesures s’incardinen en el pla de reforma de l’Administració de la
Generalitat, que aposta per un treball per objectius, en el qual els empleats
públics disposen de més llibertat per fixar el seu horari en atenció a les seves
circumstàncies familiars o personals. Aquesta major flexibilitat repercuteix de
manera clara en la qualitat de vida dels nostres treballadors, i això reverteix
directament en la millora de la pròpia organització i, paral·lelament, en la
millora del servei públic.
Altres mesures ja en vigor
D’altra banda, cal recordar que des de finals del 2013 estan en vigor altres
mesures de conciliació com ara que la durada mínima de la llicència per
assumptes propis sense retribució s’estableix en un dia (fins aleshores
s’havien d’agafar de 10 en 10). També s’interpreta el permís per cura de fill
amb càncer o altra malaltia greu de manera que la continuació del tractament
o la cura del menor després de l’alta hospitalària té la consideració d’ingrés
hospitalari.
Així mateix, durant el 2014 el personal de la Generalitat podrà gaudir d’un dia
més de permís retribuït i no recuperable que compensa el fet que l’1 de
novembre coincideix amb dissabte.
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El Govern adapta el títol de grau superior de direcció
de cuina a les necessitats del sector


Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la
formació professional establerta a la LOE

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle
formatiu de grau superior de direcció de cuina, amb l’objectiu d’adaptar-lo a
les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la
formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se
n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el
catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració
dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional.
El nou currículum del cicle de grau superior de direcció de cuina amplia
continguts relacionats amb noves maquinàries, productes i eines que ha
incorporat recentment el sector. Per exemple, pel que fa a noves maquinàries,
preveu en el temari informació dels forns de convecció, mixtos programats o
de màquines de buit i buit compensat. Pel que fa als productes, inclou els de
4a i 5a gamma o d’altres productes ultracongelats. El temari també incorpora,
en l’àmbit de les eines, programes informàtics per al control i registre de
processos de producció o de gestió. Així, el currículum dóna resposta a les
noves estructures organitzatives i productives que exigeix el sector de la
restauració.
El nou cicle també preveu les necessitats professionals generades per
l’expansió i consolidació d’empreses de restauració col·lectiva -centres
sanitaris, centres escolars, empreses o centres d’oci- i de les «empreses de
restauració moderna» o «neorestauració», que demanen professionals
capacitats per aconseguir i proporcionar elevats estàndards de qualitat, en el
producte i en el servei, d’acord amb la creixent exigència del client.
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Altres acords de Govern
El Govern declara bé cultural d’interès nacional el jaciment del Fondo
d’en Roig de Cunit i la zona paleontològica de Fumanya, a Fígols i
Vallcebre
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de
zona arqueològica, el jaciment ibèric del Fondo d’en Roig, a Cunit (Baix
Penedès), i, en la categoria de zona paleontològica, els jaciments de Fumanya
nord, Fumanya sud, Mina Esquirol, Cingles del Boixader i Mina Tumí, a Fígols
i Vallcebre (Berguedà).
El jaciment ibèric del Fondo d’en Roig és un assentament de caràcter rural,
destinat a funcions de producció i emmagatzematge agrícola i amb un espai
d’hàbitat, que hipotèticament hauria estat ocupat només de forma temporal
per un grup reduït de persones vinculades de forma estable a un poblat proper
jeràrquicament més important a la Cossetània.
Els jaciments de Fumanya nord, Fumanya sud, Mina Esquirol, Cingles del
Boixader i Mina Tumí, a Fígols i Vallcebre, representen la superfície
paleontològica més extensa coneguda pel registre fòssil de dinosaures de
Cretaci superior a Europa i es troben entre els tres jaciments principals amb
restes fòssils d’icnites (impressió fòssil d’un animal o traça de la seva activitat)
d’arreu del món. La continuïtat estratigràfica dels afloraments permeten
considerar-los com un únic i gran jaciment que s’estén al llarg d’un quilòmetre.
La zona paleontològica, localitzada entre els termes de Fígols i Vallcebre, ha
proporcionat més de 3.500 icnites de dinosaure, distribuïdes en una superfície
aproximada de 38.000 metres quadrats, que conformen el conjunt de
Fumanya.
Així mateix, donada la qualitat, abundància i bon estat de conservació de les
restes fòssils, els jaciments van merèixer ser inclosos en l’expedient presentat
a la UNESCO com a candidatura de Jaciment d’icnites de Dinosaure de la
Península Ibèrica, per a la seva inclusió en la Llista de Patrimoni Mundial.
El Govern executa treballs de millora de la seguretat viària per valor de
535.000 euros
El Govern ha impulsat l’execució de treballs per garantir la seguretat viària a la
T-330 a Horta de Sant Joan. Aquestes tasques, que començaran de manera
imminent, consistiran en la protecció d’un mur de la carretera, amb un
pressupost de 200.000 euros. Es preveu que els treballs, que poden
comportar alguna afectació puntual al trànsit, tinguin una durada de dos
mesos.
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D’altra banda, en la reunió del Govern s’ha informat de la pròxima finalització
de dues actuacions més de millora de la seguretat viària: el sanejament i
neteja d’uns despreniments que es van produir a la C-13 entre Llavorsí i Rialp
i la reparació i reconstrucció d’un mur d’escullera i la consolidació d’un
terraplè, a la C-31 al seu pas pel terme municipal de Sitges. En el primer cas,
la inversió ha estat de 250.000 euros i en el segon, de prop de 85.000.
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