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El Govern aprova el Projecte de llei de l’Agència 
Catalana de la Inspecció de Treball 
 

• La nova Agència serà l’organisme mitjançant el qual el Govern 
exercirà les seves competències en matèria d’Inspecció de Treball 
un cop es faci efectiu el traspàs previst a l’Estatut 

 
• La previsió és que l’Agència integri inicialment 400 professionals 

 
• Es crea un nou Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Agència Catalana de la 
Inspecció de Treball, mitjançant el qual es crea aquest organisme autònom 
administratiu a través del qual el Govern de la Generalitat executarà les seves 
competències en matèria d’Inspecció de Treball.  
 
Amb l’aprovació d’aquest Projecte de llei i l’inici de la seva tramitació 
parlamentària el Govern organitza l’articulació dels seus serveis d’Inspecció 
de Treball per al moment que es faci efectiu el traspàs del personal i els 
mitjans materials de l’Estat que actualment executen aquesta competència i 
que quedaran adscrits a l’Agència, en compliment del que estableix l’Estatut. 
 
La creació d’aquesta agència, configurada com un organisme autònom, 
afavoreix l’autonomia tècnica de la Inspecció de Treball en separar els àmbits 
de decisió política dels àmbits d’execució. A més, la creació d’una agència 
reforça la separació entre l’òrgan d’inspecció i el de sanció i facilita 
l’establiment de mecanismes de cooperació estable amb la part no transferida 
de la Inspecció. 
 
L’Agència cooperarà i es coordinarà amb l’Administració General de l’Estat per 
garantir l’eficàcia de les tasques inspectores en totes les matèries de l’ordre 
social, a través de convenis de col·laboració o altres mecanismes de 
cooperació.  En aquest sentit, existirà una base de dades integrada i unitària 
del sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, que estarà 
interconnectada, a més, amb els registres i bases de dades dels organismes i 
entitats de les administracions públiques que siguin necessaris per a l’exercici 
adequat de les funcions d’inspecció. 
 
Tal com ja fa actualment la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l’Agència 
col·laborarà i donarà suport tècnic a l’Administració de Justícia i la Fiscalia 
quan sigui necessari. 
 
 
Un element clau per garantir la qualitat de l’ocupació i evitar la 
competència deslleial entre empreses 
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La Inspecció de Treball té un paper clau a l’hora de garantir la qualitat de 
l’ocupació de les persones treballadores, tant pel que fa a les condicions de 
seguretat i salut a la feina, com pel que fa a les condicions de treball -
contractació, cotitzacions socials, drets sindicals, etc.- en vetllar pel 
compliment de la normativa que regula les condicions de treball de la qual la 
societat s’ha dotat a través de la legislació i de la negociació col·lectiva.  
 
Amb la seva actuació la Inspecció de Treball evita que les empreses es vegin 
perjudicades per la competència deslleial d’aquells que volen participar en 
l’activitat econòmica sense respectar les normes que la regulen, amb la 
degradació del teixit social i econòmic que això comporta. 
 
L’Agència Catalana de la Inspecció de Treball garantirà, com l’actual Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, la concepció única i integral del sistema 
d’inspecció, així com la planificació de les actuacions i la combinació de 
polivalència i especialització en l’actuació inspectora. També queden 
garantides la confidencialitat de les denúncies i de les persones denunciants, 
així com l’autonomia tècnica en l’exercici de la funció inspectora, i la 
independència davant qualsevol influència exterior indeguda. 
 
Cal recordar que l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 ja reconeixia a la 
Generalitat de Catalunya la competència de la funció pública d’inspecció en 
l’àmbit laboral, però els serveis d’Inspecció de Treball i el personal funcionari a 
través del qual es fan les inspeccions s’han mantingut sota la dependència 
orgànica del Ministeri de Treball i Immigració, encara que la Inspecció actua ja 
avui sota la dependència funcional de la Generalitat.  
 
Amb el traspàs la Inspecció de Treball quedarà integrada dins el paraigua de 
la Generalitat, de la qual dependrà tant funcionalment com orgànica. Això 
facilitarà l’agilitat i l’adaptació de les tasques inspectores als reptes i als canvis 
en el teixit econòmic català, el principal valor afegit que aporta la proximitat. 
 
El passat 30 de juliol la Comissió Bilateral Estat – Generalitat va aprovar el 
traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat, tot i que actualment es 
treballa per tancar un acord definitiu sobre els termes d’aquest traspàs. Per 
preparar la integració de la Inspecció, amb els seus funcionaris, així com els 
seus equips i béns a l’estructura de la Generalitat s’ha de crear, mitjançant 
una llei, l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball. 
 
L’aprovació per part del Govern del projecte de llei suposa l’inici de la 
tramitació parlamentària d’aquesta llei, que ara es debatrà al Parlament de 
Catalunya i que, una vegada aprovada, permetrà exercir la competència 
catalana en matèria d’inspecció de treball. 
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400 persones s’integraran a l’Agència 
 
Pel que fa a la dotació de personal, la previsió és que en el moment de la seva 
posada en marxa la nova Agència compti amb un plantilla d’unes 400 
persones, entre les quals hi haurà els inspectors de Treball i Seguretat Social i 
els subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social, així com el personal 
d’administració i serveis que ara depèn orgànicament de l’Administració 
General de l’Estat. 
 
A banda, també s’integraran a l’Agència els tècnics habilitats que superin el 
curs formatiu de caràcter selectiu per integrar-se al Cos de Subinspectors de 
Seguretat i Salut Laboral, així com una part dels tècnics no habilitats dels 
Centres de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball. Aquests 
darrers realitzaran tasques de suport tècnic en matèria de vigilància i control 
del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. També 
s’integrarà el personal d’administració i serveis necessari per donar suport a la 
tasca del nou personal subinspector i del personal tècnic. 
 
Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral 
 
La creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball anirà 
acompanyada del reforç de les funcions de vigilància i control de la Generalitat 
en matèria de seguretat i salut laboral, mitjançant la creació d’un nou Cos de 
Subinspecció de Seguretat i Salut en el Treball. L’objectiu és reforçar la tasca 
inspectora i contribuir a la millora de les condicions de treball i de seguretat i 
salut de les persones treballadores 
 
Els subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball tindran la funció de 
comprovar el compliment i controlar l’aplicació de les normes sobre prevenció 
de riscos laborals. També s’encarregaran de comprovar si els accidents de 
treball i les malalties professionals s’han produït per manca de mesures 
preventives i oferiran informació i suport a les empreses i a les persones 
treballadores en relació a com donar compliment de forma adequada a la 
normativa, a semblança de les funcions que desenvolupen els inspectors de 
Treball i Seguretat Social en aquest àmbit. 
 
D’altra banda, els subinspectors de Seguretat i Salut Laboral podran fer 
requeriments a les empreses perquè adoptin les mesures preventives 
necessàries, així com aixecar actes d’infracció i proposar sancions si els 
incompliments que detectin de la normativa sobre seguretat i salut laboral ho 
justifiquen, així com ordenar la paralització o la prohibició de certs treballs 
quan aquests suposin un risc greu i imminent per a la salut de les persones 
treballadores. 
 
L’adopció d’aquestes mesures per part dels subinspectors estarà subjecta al 
posterior visat i ratificació per part de l’inspector de treball i seguretat social del 
qual depenguin. 
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Els actuals tècnics de Seguretat i Salut Laboral habilitats per fer tasques 
inspectores que superin un procés formatiu de caràcter selectiu podran 
integrar-se en aquest nou Cos autonòmic de creació específica per a la 
Generalitat de Catalunya –actualment el Departament de Treball compta amb 
75 d’aquests tècnics. 
 
Contracte de gestió amb objectius i previsió de resultats 
 
Les relacions entre l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball i el Govern, 
que s’estableixen a través del Departament de Treball, s’articularan mitjançant 
un contracte de gestió pluriennal, en el qual es definiran els objectius a assolir, 
així com els criteris d’actuació i els resultats previstos. En aquest contracte de 
gestió es recolliran les previsions dels recursos humans i materials que 
necessitarà l’Agència per assolir els seus objectius. El contracte de gestió 
inclourà instruments per fer el seguiment, control i avaluació de la seva 
aplicació, i la seva execució s’articularà a través de plans anuals d’actuació.  
 
La subscripció d’aquest contracte de gestió entre el Departament de Treball i 
l’Agència és una forma d’aconseguir una millora de la planificació, tant de les 
actuacions com dels recursos necessaris per fer-la possible. 
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El Govern crea una línia de préstecs destinada a 
empreses d’inserció i centres especials de treball 
 

• La línia està dotada amb 10 milions d’euros i té com a objectiu 
principal vetllar per la integració laboral de persones amb 
discapacitat i amb risc d’exclusió social 

 
• El Govern intenta pal·liar així les conseqüències de la crisi en les 

petites i mitjanes empreses que promouen objectius socials 
 

 
El Govern ha acordat crear una línia de préstecs per facilitar el finançament i 
l’activitat de les empreses d’inserció i els centres especials de treball. Amb 
aquesta nova iniciativa, que s’inclou en el conjunt de mesures impulsades pel 
Govern per contrarestar els efectes de la crisi, es vol donar suport a les petites 
i mitjanes empreses de caràcter social que tenen com a objectiu principal 
vetllar per la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc 
d’exclusió social. 
 
L’objectiu de la nova línia d’ajuts, per la qual el Departament de Treball i 
l’Institut Català de Finances formalitzaran un conveni de col·laboració, és 
facilitar el finançament de l’activitat econòmica d’aquestes empreses, que com 
a conseqüència de la situació econòmica actual, es troben amb dificultats de 
finançament alhora d’accedir al crèdit.  
 
Els destinataris d’aquesta línia, que comptarà amb una dotació de 10 milions 
d’euros, són les empreses d’inserció i els centres especials de treball amb seu 
a Catalunya. Els préstecs es destinaran a finançar inversions en actius fixos 
materials i immaterials, i a bestretes de subvencions i compromisos de 
pagament per contractes de l’Administració Pública. Les característiques i 
condicions dels préstecs variaran en funció del destí final de la inversió.  
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El Govern invertirà enguany més de 118 milions 
d’euros en el Pla de polítiques de dones 
 
 

• La dotació ha augmentat més del 243% respecte la inversió 
realitzada l’any 2005 en mesures per millorar la situació de les 
dones  

 
• Impulsar un marc favorable per a les dones repercuteix en 

l’increment de la competitivitat i la modernització de la societat  
 

• La inversió en polítiques de dones és una eina fonamental per 
consolidar i reactivar l’economia del país 

 
 
La dotació pressupostaria que el Govern atorga anualment al Pla de polítiques 
de dones 2008-2011, s’ha situat aquest any en més de 118.847.530 euros, 
una xifra que suposa un increment del 243% respecte la inversió en mesures 
per millorar la situació de les dones realitzada l’any 2005, que va ser de més 
de 34.578.900 euros.  
 
El Pla de polítiques de dones conté un total de 561 actuacions i l’objectiu final 
és aconseguir una relació més equilibrada entre dones i homes en tots els 
àmbits. La inversió en les polítiques de dones es manté com una de les 
prioritats bàsiques davant la situació actual i com a eina fonamental per 
consolidar i reactivar l’economia del país, ja que impulsar un marc favorable a 
les dones reverteix substancialment en l’increment de la competitivitat i la 
modernització de la societat. 
 
L’avenç en la igualtat d’oportunitats de dones i homes no només respon a una 
necessitat d’equitat, aprofundiment democràtic i justícia social, sinó també 
d’eficiència econòmica. Incrementar la inversió en les polítiques de dones 
afavoreix un desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible. 
 
En el context actual el Govern continua donant prioritat a la col·laboració amb 
els ens locals perquè realitzin polítiques que afavoreixin les dones. L’exemple 
és l’aportació de l’Institut Català de les Dones a les polítiques de dones que 
desenvolupen els ens locals, que ha suposat una inversió de 9.945.453 euros 
des de la creació, l’any 2005, d’una convocatòria de subvencions específica.  
 
Actuacions destacades de 2008 
 
A través d’aquestes subvencions l’any passat, l’Institut Català de les Dones va 
donar suport a 82 projectes de Serveis d’Informació i Atenció a les dones 
(SIAD) d’àmbit local. Això representa un increment de 61 projectes respecte 
les ajudes atorgades l’any 2005, quan es van subvencionar 21 SIAD. 
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A través d’aquesta mateixa convocatòria l’any passat es van recolzar 155 
projectes d’ajuntaments i consells comarcals per realitzar i desenvolupar plans 
locals de polítiques de dones, mentre que l’any 2005 el nombre de projectes 
que van sol·licitar aquesta ajuda va ser de 84.  
 
El Pla de polítiques de dones del Govern concreta les actuacions de 4 anys de 
tots els departaments del Govern pel que fa a polítiques de dones. Està 
organitzat en 6 línies estratègiques, 26 objectius generals i 113 objectius 
específics, i proposa l’aplicació transversal de la perspectiva de gènere i de 
les dones en totes les actuacions governamentals.  
 
Resum d’actuacions destacades per eixos 
 
Eix 1.  Transversalitat de les polítiques de dones a les administracions  
públiques 
 

− Tramitació de l’Avantprojecte de Llei per a una nova ciutadania i per 
a la igualtat de dones i homes 

− Creació de la figura de responsable de gènere a l’Administració de la 
Generalitat 

− Suport als ens locals i supramunicipals per elaborar, posar en marxa i 
desenvolupar plans de polítiques de dones  

− Promoció de plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en 
l'àmbit laboral a les empreses públiques i privades 

− Impuls de la incorporació de la perspectiva de gènere als 
pressupostos públics 

 
Eix 2.  Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals 
 

− Impuls a la formació en perspectiva de gènere i de les dones als 
professionals dels mitjans de comunicació  

− Potenciació de llicències d’estudis retribuïdes sobre pràctiques i 
investigació coeducativa 

− Potenciació del desplegament transversal de la coeducació en el 
desenvolupament dels currículums 

− Incorporació transversal de la coeducació a les activitats de formació 
del professorat 

− Impulsa que noies i nois realitzin les seves eleccions acadèmiques i 
professionals lliures de condicionaments sexistes. 

− Promoció de l'intercanvi d’experiències entre immigrades i grups de 
dones autòctones, especialment a l’àmbit rural i als barris urbans.  

 
Eix 3. Participació  
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− Creació d'un espai virtual per a difondre les activitats de les entitats i 
els grups de dones 

− Suport a les entitats de dones per a impulsar la participació i la 
creació de xarxes mitjançant l’accés a les tecnologies de la 
comunicació i la informació 

− Impuls de la presència de les dones en els òrgans consultius i 
d'assessorament de les administracions públiques 

 
Eix 4. Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps  
 

− Facilitació de la reincorporació de les dones al mercat de treball 
remunerat mitjançant la participació en diferents polítiques actives 
d'ocupació  

− Realització d'accions de formació professional ocupacional i afins, en 
sectors en els quals les dones estan subrepresentades 

− Accions de suport a l'emprenedoria femenina 
 
Eix 5. Qualitat de vida i cohesió social 
 

− Elaboració d'un Informe social sobre la situació de les dones a 
Catalunya 

− Impuls a la recerca sobre la situació de les dones a Catalunya 
− Impuls al desplegament de nous Serveis d’Informació i Atenció a les 

Dones i suport als ja existents 
− Creació d’eines de sensibilització i informació específiques sobre 

temes relacionats amb la qualitat de vida de les dones  
− Impuls a la formació i a la informació de les recluses i exrecluses  
− Promoció de l'activitat física dirigida a col·lectius femenins 
− Difusió d’eines i aplicatius tècnics i professionals per a promoure la 

sostenibilitat i innovació de l'habitatge amb perspectiva de gènere 
 

Eix 6. Intervenció integral contra la violència masclista 

− Desenvolupament d’estratègies d’informació, sensibilització i 
prevenció de violència masclista a nivell general i/o adreçades 
especialment a joves i col·lectius específics.  

− Difusió i implementació territorial del protocol marc per a una 
intervenció coordinada contra la violència masclista 

− Elaboració i implementació de programes de formació per a 
professionals que intervenen en l’abordatge de la violència masclista 

− Desplegament de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les 
dones en situacions de violència masclista 

− Suport econòmic i tècnic als ens locals en el desenvolupament de 
polítiques públiques per a l’abordatge de la violència masclista 
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− Promoció de mesures de formació ocupacional i d'inserció laboral de 
les dones que pateixen o surten de qualsevol situació de violència 
masclista 

 
 
La previsió pressupostària per al 2009 del Pla de Polítiques de Dones del 
Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 és la següent:  
 
 
Departaments i unitats orgàniques   Pressupost 2009

Departament de la Presidència 
  

230.000,00 €

Departament de la Vicepresidència (DGAR, ACCD, CC de l'Esport i S. Política 
Lingüística) 6.975.800,00 €

Departament d' Interior, Relacions Institucionals i Participació 
  

2.977.593,00 €

Departament de Governació i Administracions Públiques 
  

96.190,00 €

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
  

16.723.416,00 €

Departament de Justícia 
  

9.424.049,46 €

Departament d'Educació 
  

583.076,00 €

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
  

122.000,00 €

Departament de Salut 
  

14.471.541,82 €

Departament d' Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
  

37.120,00 €

Departament de Treball 
  

17.471.713,93 €

Departament d' Innovació, Universitats i Empresa 
  

465.562,40 €

Departament d'Acció Social i Ciutadania (inclosa la SJ) 
Institut Català de les Dones 

  

19.673.721,43 €
11.275.749,09 €

Departament de Medi Ambient i Habitatge 
  

18.320.000,00 €

Total   118.847.533,13 €

 
 
 



 

 

Acords de Govern . 28.04.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

11

El Govern estableix el calendari de trasllats a la Ciutat 
de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet 
 

• Els primers treballadors del partit judicial de Barcelona arribaran 
el 4 de maig i l’últim trasllat es realitzarà el 26 d’octubre d’aquest 
any 

 
• Les noves dependències del macrocomplex rebran més de 158.000 

caixes que contindran 80.000 metres lineals de documentació 
judicial 

 
• Els òrgans judicials tindran a la seva disposició un servei 

d’acollida durant les dues setmanes posteriors a la seva posada 
en marxa 

 
El Govern ha establert avui el calendari dels trasllats dels jutjats de Barcelona 
a la nova Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. L’ordre 
dels trasllats s’ha elaborat amb la participació activa dels representants del 
partit judicial de Barcelona per tal d’arribar a un consens que minimitzi 
l’impacte que una operació d’aquesta envergadura pot provocar sobre 
l’activitat judicial, amb especial atenció als serveis de guàrdia de les 
jurisdiccions d’instrucció, Violència sobre la Dona i Menors.  
 
Els primers treballadors del partit judicial de Barcelona que es traslladen a la 
Ciutat de la Justícia arribaran el 4 de maig i l’últim trasllat es realitzarà 
previsiblement el 26 d’octubre de 2009. El trasllat de les unitats, serveis i 
òrgans judicials del partit judicial de Barcelona s’ha planificat executar-lo en 29 
operacions logístiques. Aquestes operacions inclouen el trasllat de l’arxiu de 
tràmit -amb els assumptes que els treballadors tenen a la seva immediata 
disposició al seu lloc de treball-, l’arxiu de gestió de cadascun dels edificis 
judicials, les pertinences personals i el material comú.  
 
Els trasllats s’han planificat per ser realitzats preferentment en divendres tot i 
que també se n’han previst entre setmana, com és el cas de les unitats de 
serveis i òrgans judicials amb serveis de guàrdia, per tal d’evitar que 
coincideixin el trasllat i l’entrada o la sortida de l’òrgan judicial en servei de 
guàrdia.  
 
Per a l’execució de cadascuna d’aquestes operacions de trasllat s’ha definit un 
procediment d’actuació que durarà unes quatre setmanes. Les dues setmanes 
anteriors al trasllat dels treballadors es farà el repartiment de caixes, 
instruccions i etiquetes identificatives;  i les dues setmanes posteriors a la 
seva instal·lació a la Ciutat de la Justícia, els treballadors disposaran d’un 
servei d’acollida intensiva de suport a la seva tasca i gestió de les incidències 
que es puguin produir.   
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El trasllat de l’arxiu territorial i central es portarà a terme una vegada hagi 
finalitzat el trasllat de l’arxiu de gestió, l’arxiu en tràmit, les pertinences 
personals i els material comú de totes les unitats, serveis o òrgans judicials. 
 
80.000 metres lineals de documentació  
 
El volum de documentació judicial a traslladar és 80.000 metres lineals. Pel 
que fa a les caixes, es traslladaran, en cada operació logística, una mitjana de 
5.450 caixes entre documentació judicial, pertinences personals, material 
comú i equipament informàtic. Així, en el conjunt de les 29 operacions de 
trasllat, s’estima que es traslladaran un total de 158.050 caixes. 
 
El nombre de treballadors traslladats durant els propers cinc mesos serà de 
2.661 (no s’inclouen els cossos policials, el personal ja traslladat del partit 
judicial de l’Hospitalet ni els serveis centrals de l’Institut de Medicina Legal de 
Catalunya). En concret, es traslladaran 667 treballadors durant el mes de 
maig, 761 el mes de juny, 269 el mes de juliol, 339 el mes de setembre  i 625 
el mes d’octubre.   
 
Cal recordar que ja hi va haver un primer trasllat a la nova Ciutat de la Justícia 
de tots els jutjats de l’Hospitalet, de manera que ja estan en funcionament 5 
jutjats d’instrucció, 7 jutjats de primera instància i 1 Jutjat de Violència sobre la 
Dona a les noves dependències. 
 



 

 

Acords de Govern . 28.04.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

13

El Govern assumeix la gestió de les carreteres 
comarcals i cedeix la xarxa local a la Diputació de 
Girona 
 

• És previst que s’inverteixin 20 milions d’euros en els propers cinc 
anys per portar a terme millores a la xarxa viària gironina 

 
• Aquest conveni és fruit de l’aplicació de la Llei de carreteres 

aprovada el juliol passat, que clarifica les competències de cada 
administració sobre la xarxa viària local i comarcal 

 
 
El Govern ha acordat avui signar amb la Diputació de Girona el conveni per 
traspassar a la Generalitat les carreteres gestionades per la Diputació que 
pertanyen a la xarxa comarcal i cedir a la Diputació les carreteres de 
funcionalitat local. Aquest conveni és fruit del desenvolupament de la Llei de 
carreteres aprovada el juliol passat, que preveu que les carreteres locals 
siguin gestionades pels ens locals supramunicipals. 
 
El conveni aprovat avui suposa que el Govern assumeixi 50 quilòmetres d’11 
carreteres comarcals de la zona i que, per la seva banda, la Diputació de 
Girona assumeixi 125 quilòmetres de 16 vies locals. Aquest acord institucional 
beneficiarà els usuaris de la xarxa viària gironina ja que clarifica les 
competències d’ambdues administracions, Generalitat i Diputació, i acaba 
amb la interinitat jurídica sobre qui gestiona les carreteres locals.  
 
El conveni que s’impulsa avui és el primer que fa efectiu el traspàs de la gestió 
de la xarxa viària local ja que la Llei de carreteres ja està aprovada. 
Properament, és previst que s’adaptin a aquesta normativa els anteriors 
convenis signats el maig de 2006 amb la Diputació de Barcelona, l’agost de 
2006 amb la Diputació de Tarragona i l’abril de 2007 amb la Diputació de 
Lleida. Amb la resta de Diputacions s’havia signat un conveni de delegació de  
la gestió de les carreteres locals ja que encara no estava aprovada la Llei de 
carreteres i no era possible aprovar un traspàs.  
 
La Llei de carreteres estableix que el Govern de la Generalitat té la titularitat 
de les carreteres de les xarxes bàsica i comarcal de Catalunya, les que no 
estan reservades a la titularitat de l’Estat, i atribueix a les diputacions o als ens 
supramunicipals la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit 
territorial. 
 
Classificació de la xarxa viària 
 
Paral·lelament al procés de transferències, la Generalitat ha classificat la 
xarxa viària segons el trànsit que hi circula en diferents categories -xarxa 
bàsica, comarcal i local- per tal d’orientar la planificació de les actuacions 
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viàries en els propers anys. En aquest sentit, el Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya defineix també aquestes categories.  
 
De la mateixa manera que ja s’ha efectuat el traspàs a la Generalitat de les 
carreteres de la xarxa bàsica gestionades per la Diputació, ara es continua el 
procés amb la transferència de les carreteres que la Diputació gestiona i 
pertanyen a la xarxa comarcal. Per la seva banda, la Diputació de Girona 
podrà assumir aquelles carreteres que, per la seva funcionalitat local, poden 
ser gestionades d’una manera més eficaç.  
 
Carreteres que assumirà el Govern 
 
Segons el conveni acordat avui, el Govern, a través del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, assumeix les següents carreteres de la 
xarxa comarcal que actualment gestiona la Diputació de Girona: 
  

CTRA. ORIGEN FINAL Longitud 
(km) 

GIP-5121 C-150a, BANYOLES  N-260, CABANELLES  14,9
GIV-4033 GIV-4036, ALP  LP-4033, DAS  2,1
GIV-5264 C-38, CAMPRODON  SETCASES  11,2
GIP-6042 PERALADA  C-252, VILANOVA DE LA MUGA  4,1
GIV-6043 N-260, VILANOVA DE LA MUGA C-260,CASTELLÓ D'EMPÚRIES 3,3
GIV-6216 SANT PERE PESCADOR CASTELLÓ D'EMPÚRIES 6,9
GIV-6302 GI-624,TORROELLA DE FLUVIÀ L'ARMENTERA  2,4
GIV-6303 GIV-6302, L´ARMENTERA  GIV-6216, SANT PERE PESCADOR  2,7
GIV-5128 ENLLAÇ N-II I AP-7 (BORRASSÀ) INICI DE LA VARIANT DE BORRASSÀ 0,5

GIV-6703R2 C-250 a LA CREUETA (QUART) N-II ENLLAÇ AMB QUART 0,5
GIV-5121R GI-555 (MASSANES) C-35 (MASSANES) 1,3

 TOTAL KM 49,9
 
Carreteres que assumirà la Diputació de Girona 
 
La Diputació de Girona assumirà en els propers cinc anys les carreteres locals 
següents: 
 

CTRA. ORIGEN FINAL Longitud 
 (km) 

GI-400 GI-404, ALP  GIV-4033, ALP 3,6
GI-500 N-II, LA JONQUERA (GI-601) GI-501, AGULLANA (GI-504) 3,2
GI-501 GI-500, AGULLANA (GI-504) LA VAJOL 6,6
GI-504 GI-511, TERRADES GI-500, AGULLANA 14,5
GI-505 GI-501, LA VAJOL FRONTERA FRANCESA, AGULLANA 4
GI-510 GIP-5106, LLERS GI-511, TERRADES (GIV-5102) 6,5
GI-511 GI-510, TERRADES (GIV-5102) ALBANYÀ 11,7
GI-523 N-260, ARGELAGUER GIV-5232, TORTELLÀ 2,6

GI-530 GI-531, ACCÉS A ST. ANIOL DE 
FINESTRES SANT ANIOL DE FINESTRES 2,4

GI-532 GI-531, SANT MARTI DE N-141, BONMATI 10,7
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LLÉMENA 

GI-534 GIV-5341, VILOBÍ D'ONYAR GI-540, L'ESTANYOL (BESCANÓ) (GI-
533) 5,6

GI-542 C-63, ANGLÈS GI-541z, SANT HILARI SACALM (GI-
550) 24,4

GI-551 GI-550, SANT HILARI SACALM C-253, SANTA COLOMA DE 
FARNERS 20,3

GI-562 MAÇANET DE LA SELVA (Estació 
FFCC) (Antiga C-251), MAÇANET 2,1

GI-601 N-II, LA JONQUERA (GI-500) CANTALLOPS 5,7
GI-667 GI-661, CALONGE (inici enllaç) GIV-6612, CALONGE 1

 TOTAL KM 124,9
 
 
D’aquí cinc anys, període de temps establert al conveni, el Govern i la 
Diputació de Girona concretaran la manera com es transferiran els 290 
quilòmetres corresponents a les 36 carreteres restants que conformen la xarxa 
local gestionada encara per la Generalitat. 
 
20 milions d’euros per a la millora de la xarxa viària gironina 
 
L’acord aprovat avui també preveu el desenvolupament d’un Pla de millora a 
la xarxa viària gironina, amb una inversió de 20 milions d’euros en cinc anys; 
la Generalitat hi aportarà 15 milions d’euros i la Diputació de Girona, els 5 
milions d’euros restants. La comissió de seguiment que es crearà a partir del 
conveni concretarà les actuacions d’aquest Pla. Complementàriament, es 
preveu portar a terme les actuacions següents: 
 

• Treballs de condicionament de la GIP-6042, de Peralada a Vilanova de 
la Muga, amb variant sobre el ferrocarril de Barcelona a Portbou, amb 
una inversió prevista de 4 milions d’euros. 

 
• Nou pont sobre la Tordera (carreteres BV-6001 i GP-6831), entre els 

termes de Malgrat de Mar i Blanes, amb una inversió estimada de 4,7 
milions d’euros 

 
• Redacció i tramitació dels estudis de la variant de Sant Pere Pescador. 

 
 
Convenis signats amb la resta de Diputacions 
 
Diputació de Barcelona (maig 2006) 

- De Diputació a Generalitat: 420 km de 45 carreteres comarcals. 
- De Generalitat a Diputació:  315 km de 35 carreteres locals. 
- Aportació de 30 milions d’euros en 5 anys, cofinançats al 50%. 
 

Diputació de Tarragona (agost 2006) 
- De Diputació a Generalitat: 311km de 37 carreteres comarcals. 
- De Generalitat a Diputació:  396 km de 51 carreteres locals. 
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- Aportació de 10 milions d’euros en 5 anys, cofinançats al 50%. 
Diputació de Lleida (abril 2007) 

- De Diputació a Generalitat: 163 km de 17 carreteres comarcals. 
- De Generalitat a Diputació:  182 km de 22 carreteres locals. 
- Aportació de 30 milions d’euros en 5 anys: 17,5 milions d’euros, 

per part de la Generalitat, i 12,5 milions d’euros per part de la 
Diputació. 
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El Govern destinarà 4 milions d’euros a la nova 
residència i centre de dia per a gent gran de 
Palafrugell 
 

• El nou equipament de la Fundació Privada Palafrugell Gent Gran 
disposarà de 150 places residencials i 40 de centre de dia 

 
El Govern ha atorgat avui una subvenció de 4 milions d’euros per a la nova 
residència i centre de dia de gent gran amb dependència que la Fundació 
Privada Palafrugell Gent Gran està construint en aquest municipi del Baix 
Empordà. Aquesta aportació suposa més del 30% del cost total de 
l’equipament, que ascendeix a 12.988.987 euros.  
 
El nou equipament disposarà de 150 places residencials i 40 de centre de dia, 
de les quals quasi la meitat seran concertades amb el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania. El nou centre substituirà l’actual residència per a gent gran 
de la Fundació i incrementarà en un 70% el nombre de places residencials 
disponibles a Palafrugell.     
 
La nova residència i centre de dia s’ubica en el sector Pi Verd, en uns terrenys 
de 10.067 metres quadrats cedits per l’Ajuntament de Palafrugell. Es preveu 
que les obres estiguin enllestides a finals d’aquest any.  
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El Govern estableix els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats 
 

• El Decret aprovat adequa la gestió dels residus a Catalunya a les 
disposicions europees en matèria de medi ambient 

 
• La norma regula els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats i dóna resposta a la demanda del 
sector 

 
 

El Govern ha aprovat avui el Decret que estableix els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. Aquest Decret 
adequa la gestió dels residus a Catalunya al que estableix la normativa 
europea en matèria de Medi Ambient, concretament a la Directiva Comunitària 
2003/33/CE. La principal novetat del Decret és que s’amplia el control a l’hora 
d’admetre els residus als dipòsits controlats de Catalunya -industrials, 
municipals o urbans. A partir d’ara, s’haurà d’informar de l’origen i de tots els 
processos de transformació que han passat els residus que es volen dipositar, 
per tal d’augmentar el control i millorar-ne la gestió.  
 
Amb l’aprovació d’aquest Decret, Catalunya es converteix amb una de les 
primeres comunitats autònomes que adapta la seva normativa d’admissió de 
residus en els dipòsits controlats a les disposicions europees. El Decret 
incorpora els criteris i els procediments d’admissió de residus als dipòsits 
controlats de Catalunya, estableix aquells aspectes que la Directiva deixava a 
la lliure concreció dels estats membres, i deroga els criteris d’admissibilitat de 
residus en dipòsits controlats que establia la normativa catalana vigent fins al 
moment. 
 
El procediment d’admissió de residus en dipòsits controlats incorpora tots els 
requisits que es descriuen a la normativa europea, que posa especial èmfasi 
en la informació que cal aportar per abocar residus en dipòsits controlats. Així, 
a partir de l’entrada en vigor del Decret, els gestors de residus hauran de 
facilitar més informació en relació amb la composició dels residus, el tipus, el 
seu origen, el procés de producció, etc. Pel que fa als criteris d’admissió, el 
Decret recull un llistat de residus admissibles, estableix els valors límits per a 
aquests residus, i els criteris d’admissió per a l’emmagatzematge subterrani.  
 
L’adopció dels criteris establerts pel Decret no suposarà dificultats en el sector 
ja que la majoria de pràctiques que regula ja s’estan portant a terme en bona 
part dels dipòsits controlats de Catalunya. Fins al moment el Decret 1/1997, 
sobre disposició del rebuig en dipòsits controlats, era la normativa que 
regulava els criteris d’admissibilitat de residus en dipòsits controlats. Aquest 
Decret, però, va ser modificat per la Directiva 1999/31/CE, relativa a 
l’abocament de residus, per la Decisió Comunitària 2003/33/CE, i pel Reial 
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Decret 1481/2001, mitjançant el qual l’Estat espanyol va transposar la 
Directiva europea. 
 
En el moment de l’entrada en vigor de la Decisió Comunitària es va fer evident 
que alguns dels criteris del Decret 1/1997 diferien dels establerts per la norma 
europea,  que era la que calia aplicar, tenint en compte el principi de primacia 
del dret comunitari. Per aquest motiu, el Govern ha aprovat aquest Decret per 
tal de dotar el sector d’una norma esperada i necessària per complir les 
obligacions respecte a les normes promulgades en l’àmbit europeu. 
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Els professionals de l’esport no col·legiats s’hauran 
d’inscriure en un registre públic per poder exercir 
  

• El Govern aprova el Decret de creació del Registre Oficial de 
Professions de l’Esport de Catalunya  

  
• És un dels instruments que preveu la nova Llei de l’exercici de les 

professions de l’esport per garantir la qualitat dels serveis i la 
pràctica esportiva, aprovada ara fa un any 

  
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Registre Oficial de Professions de 
l’Esport de Catalunya al qual s’han d’inscriure les persones no col·legiades per 
poder exercir les professions esportives previstes en la Llei de l’exercici de les 
professions de l’esport aprovada al Parlament de Catalunya el 16 d’abril de 
2008.  
 
La nova norma, creada per Decret, estableix les condicions i el requisits 
bàsics per a la inscripció en aquest registre públic i alhora regula la seva 
organització, estructura i funcionament. La Llei regula quatre de les 
professions esportives: professor d’educació física, animador o monitor 
esportiu professional, entrenador professional i director esportiu. El nou Decret 
estableix que tots aquests col·lectius s’han d’inscriure al Registre Oficial, 
sempre i quan no tinguin una titulació universitària que els obligui a col·legiar-
se, ja que en aquest cas són els col·legis professionals els encarregats de 
facilitar la informació al Registre Oficial.  
 
El Govern pretén així fer un millor seguiment del desenvolupament dels 
professionals de l’esport i garantir la qualitat dels serveis i de la pràctica 
esportiva. Queden exclosos de la inscripció al registre els àrbitres i jutges de 
l’esport, els professionals vinculats a l’administració pública i les activitats que 
es desenvolupen de forma voluntària. 
 
Procediment d’inscripció 
  
Per fer la inscripció al registre, el professional ha d’aportar la sol·licitud i la 
declaració responsable que acredita que té la titulació necessària o bé el 
document d’acreditació dels coneixements requerits. Tota la informació està al 
web institucional de la Secretaria General de l’Esport 
www.gencat.cat/vicepresidencia/esports i al web corporatiu www.gencat.cat.  
 
El registre depèn orgànicament del Departament de la Vicepresidència i queda 
adscrit a l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport. 
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Altres Acords de Govern 
 
La modificació dels estatuts del Consorci del Montsec permetrà l’accés a 
nous ajuts d’aquest ens per desenvolupar la zona  
 
El Govern ha aprovat avui la modificació dels estatuts dels Consorci del 
Montsec, de forma que a partir d’ara la seva naturalesa jurídica correspondrà 
a la d’un ens local, com ara un ajuntament. Aquest canvi permetrà que el 
Consorci del Montsec pugui accedir a noves convocatòries d’ajuts, les 
adreçades als ens locals, per el desenvolupament integral de l’àmbit turístic, 
social i econòmic d’aquesta zona.  
 
D’altra banda, els nous estatuts preveuen la modificació i ampliació de la 
composició de la Junta de Govern, de manera que s’incrementa la 
representació de la Generalitat, que passa de tenir un terç dels membres a la 
meitat. L’altre 50% de la Junta l’integren la resta d’entitats que formen el 
Consorci, és a dir, ajuntaments, la Diputació de Lleida, els Consells Comarcals 
de la Noguera i el Pallars Jussà i dues associacions sense ànim de lucre del 
territori.  
 
El nou document preveu també la incorporació com a vicepresident segon del 
delegat del Govern de l’Alt Pirineu i Aran. La junta de Govern del Consorci 
està presidida pel vicepresident del Govern i té com a vicepresident primer el 
delegat territorial del Govern a Lleida.  
 

El Govern destina 348.000 euros a la restauració de la col·legiata de la 
Seu de Manresa 
 
El Govern ha aprovat destinar 348.000 euros a les obres de restauració de la 
col·legiata de Santa Maria de l’Alba de Manresa, anomenada popularment la 
Seu de Manresa. La rehabilitació afecta les façanes principal i sud-atri, les 
capelles laterals i la sala gòtica. La Seu de Manresa va ser declarat conjunt 
monumental i artístic l’any 1931. 
 
L’aportació del Govern es farà per mitjà d’una subvenció al Bisbat de Vic, del 
qual depèn la Seu de Manresa. Aquest acord s’emmarca en els convenis-
marc subscrits amb els bisbats i arquebisbats catalans per al període 2006-
2010 per tal de fomentar polítiques d’inversió en el patrimoni eclesiàstic.  
 

El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella la 
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència. L’Ajuntament de Caldes de 
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Malavella ja disposava des de 1999 de la concessió provisional d’una 
emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després de l’aprovació 
del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció tècnica de les instal·lacions, 
el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a la ràdio 
municipal.  
 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern nomena Joan Josep Isern nou director general de Gestió 
d’Infraestructures de Justícia   
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Joan Josep Isern i Aranda com 
a nou director general de Gestió d’Infraestructures del Departament de 
Justícia.  
 
Isern, nascut el 1957, és arquitecte superior, llicenciat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. També és màster en Esade de “Funció gerencial a 
les administracions públiques”, màster en “Diagnosi, reparació d’edificis i 
manteniment d’edificis habitatge” per la Universitat Politècnica de Catalunya i 
ha participat en nombrosos cursos i congressos organitzats per la  Diputació 
de Barcelona, la fundació CITEMA, el Patronat Català Pro Europa i l’Escola 
d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Isern ha exercit com a subdirector General de Planificació i Infraestructures 
del Departament d’Interior. Substitueix Salvador Illa, qui ha ocupat el càrrec 
fins l’actualitat. 
 
El Govern nomena dos nous membres del Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya en representació de CCOO 
 
El Govern ha nomenat avui Cristina Faciaben i Lacorte i Jaume Sellés  i 
Santiveri com a nous membres del Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya en representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CCOO), a proposta del mateix sindicat. Faciaben i Sellés substitueixen com a 
representants de l’organització sindical al CTESC a Dolors Llobet i Maria i 
Llorenç Serrano i Giménez, que fins ara exercien aquesta funció junt amb els 
altres quatre membres de CCOO que completen la representació del sindicat 
en aquest organisme. 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica 
i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i 
d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i 
ocupacionals.  
 


