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El Govern aprova el Projecte de llei sobre els centres 
de culte o de reunió amb fins religiosos 
  

• La nova normativa garanteix l’exercici real i efectiu del dret de 
llibertat de culte  

  
• Estableix l’obligatorietat de preveure en els plans d’ordenació 

urbanística municipal sòls on s’admetin els usos de caràcter 
religiós  

  
• El text pretén acabar amb la diferència de criteris de les 

institucions municipals a l’hora de concedir llicències  
 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei sobre els centres de culte o de 
reunió amb fins religiosos. Aquest text normatiu té com a finalitat garantir el 
dret de llibertat de culte, donar suport a les administracions locals a l’hora de 
facilitar l’exercici d’aquest dret i vetllar per unes condicions adequades de 
seguretat, higiene i dignitat dels locals, i, alhora, evitar problemes a terceres 
persones. Amb l’aplicació d’aquesta llei, el Govern vol també posar fi al buit 
legal existent a l’actualitat que ha provocat disparitat de criteris a l’hora de 
concedir llicències. 
 
Per tal d’aconseguir aquests objectius, el Projecte de llei estableix 
l’obligatorietat que els plans d’ordenació urbanística municipal prevegin sòls 
amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetin o 
s’assignin els usos de caràcter religiós. Per assignar els sòls s’aplicarà la 
legislació urbanística, i també seran els procediments ordinaris els que 
facultaran les confessions religioses a participar del procés d’assignació dels 
espais. La Llei també estipula que les administracions garantiran un tracte 
igualitari i no discriminatori en les cessions i autoritzacions per activitats 
esporàdiques d’ús religiós en equipaments o espais públics o en l’ocupació de 
la via pública.  
 
Aquesta exigència s’aplicarà als plans d’ordenació urbanística municipal que 
estiguin en tramitació o en revisió i no hagin estat encara objecte de resolució 
definitiva. En qualsevol cas els municipis hauran d’adaptar el seu planejament 
urbanístic a aquesta nova normativa en un termini màxim de deu anys. 
 
Llicència municipal d’activitat d’ús 
 
La Llei també estableix que el Govern desplegarà, en el termini màxim d’un 
any, un reglament que recollirà les condicions tècniques que han de complir 
els llocs de culte sotmesos al text per garantir-ne la seguretat i la salubritat. 
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Així, el text estableix una llicència municipal d’activitats d’ús que serà 
necessària per poder iniciar les activitats d’un nou lloc de culte com també per 
realitzar qualsevol obra major que requereixi llicència urbanística. Per evitar 
molèsties a tercers, la normativa també preveu que els centres han de complir 
amb la legislació de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Precisament, el document contempla com a mesura sancionadora el 
tancament o precintament de les instal·lacions en casos de perill imminent i 
amb l’exclusiva finalitat de preservar la seguretat i la salubritat pública fins que 
no s’hagi resolt la deficiència.  
 
Les esglésies, confessions i comunitats religioses que acompleixin la seva 
activitat a Catalunya i que vulguin obtenir la llicència municipal d’activitat 
hauran d’estar inscrites en el Registre estatal d’entitats religioses.  
 
La Llei preveu un règim transitori per no deixar situacions irregularitzades. 
Així, mentre no s’aprovi aquest reglament que desenvoluparà les 
prescripcions tècniques a les quals s’hauran d’acollir els centres, els 
ajuntaments atorgaran autoritzacions provisionals d’obertura per als nous 
centres de culte sempre que se n’acrediti la seguretat. El text també preveu 
que els ajuntaments podran atorgar les llicències a centres que per les seves 
característiques arquitectòniques no permetin complir plenament les 
condicions que s’estableixen en el reglament, sempre que s’acrediti que 
queda garantida la seguretat. Precisament, el projecte també preveu que el 
Govern podrà atorgar ajuts per a l’adaptació dels locals a les prescripcions 
d’aquesta llei.  
 
Aquesta llei s’aplica als centres de culte o de reunió de pública concurrència 
amb fins religiosos i també a l’ús amb finalitats religioses d’aquells 
equipaments i espais públics que habitualment no s’usen amb aquest objectiu. 
No s’aplicarà aquest text, però, als llocs de culte ubicats en centres 
hospitalaris, tanatoris, centres penitenciaris o els situats en espais de titularitat 
pública o privada destinats a altres activitats. També en queden exclosos els 
centres que formen part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català.  
 
El Govern pretén acabar així amb la divergència de criteris entre les 
institucions municipals en el moment de concedir les llicències, una situació 
que havia provocat que en alguns casos s’apliqués de forma rigorosa la Llei 
sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics, i en d’altres no s’exigissin unes mínimes mesures de seguretat.  
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El Govern reconeix els mèrits laborals de 16 persones 
i 6 empreses amb les medalles i plaques President 
Macià  
 

• Aquest guardons són un reconeixement als treballadors i 
empresaris que s'han distingit per la dedicació, la constància i 
l'esperit d'iniciativa en el treball 

 
• També volen recompensar la seva contribució a l’impuls de 

l’economia catalana 
 
 

El Govern ha acordat avui concedir la medalla President Macià 2007 a 16 
persones i la placa President Macià 2007 a 6 empreses catalanes. Les 
plaques i medalles President Macià volen recompensar tant a treballadors i 
treballadores com a empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a 
l’impuls de l’economia catalana. 
 
La Medalla i Placa President Macià també són un reconeixement als 
treballadors i empresaris que s'han distingit per la dedicació, la constància i 
l'esperit d'iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat 
millores i iniciatives de progrés en l'ordre laboral. 
 
La concessió d’aquests guardons, que es van crear l’any 1938, és oberta a 
qualsevol persona o entitat, sempre que hagi estat proposada per un dels 
departaments de la Generalitat o a instància d’una persona o entitat que 
desenvolupi activitats empresarials, sindicals, socials o d’altres similars. 
 
Medalles President Macià 
 
El Govern a acordat atorgar la Medalla President Macià a les persones 
següents: 
 

• Josep Argelaguet i Abadal. Empresari i inventor. Per tota una trajectòria 
laboral marcada per la voluntat d’innovar el mercat de molles que han 
dut a Ressorts I Molles Barcino, S.A. a convertir-se en una empresa de 
referència en el sector.  

 
• Benet Armengol i Obradors.� Advocat. Per la seva capacitat 

negociadora i la seva actitud conciliadora durant les negociacions entre 
els empresaris i els sindicats del tèxtil en una època difícil pel sector.  

 
• Àngel Balsells i Ventura. Empresari. Fundador de l’empresa Balsells, 

S.A. i de la marca de maquinària tèxtil Oteman. En reconeixement a la 
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seva capacitat innovadora i a la seva passió per la feina ben feta que 
l’han fet crear una de les marques de maquinària tèxtil més importants 
del món. 

 
• Montserrat Camps i Marsal. Assistenta social. Per tota una vida 

dedicada a la prestació de serveis socials des de diferents institucions. 
Fundadora de la Cooperativa Escaler, institució de referència en el 
servei d’atenció a les persones. 

 
• Josep Ma. Esquerda i Roset. Advocat i funcionari. Per més de 40 anys 

de treball a l’Administració Pública on ha contribuït a la millora i a 
l’adaptació d’institucions com la Diputació de Barcelona a les 
necessitats dels ciutadans i ciutadanes.  

 
• Joan Ferrari i Albert. Expert en salut laboral. Per una trajectòria 

professional marcada per la defensa dels treballadors/es i la 
sensibilització de treballadors/es i empresaris/es en el camp de la salut 
laboral des de la Unió General de Treballadors, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  

 
• Pilar Fort i Camí. Llevadora. Per la seva dedicació plena a la professió 

de llevadora, que ha anat més enllà de la tasca sanitària i que l’han fet 
deixar un gran record tant als companys i companyes de professió com 
a les persones ateses.  

 
• Núria Fossas i Gil.�Dependenta de botiga. Per tota una vida de treball 

com a botiguera i comerciant al centre de Tarragona, on s’ha implicat 
d’una manera absoluta en els projectes de futur del comerç, demostrant 
la seva professionalitat, la seva vàlua en la gestió de compres i el seu 
esperit d’iniciativa comercial.  

 
• Francesc Francés i Orfila. Enginyer. Per contribuir a avançar l’Estat 

espanyol en el camp de la generació elèctrica i pel seu paper 
intermediador amb l’Estat alemany que ha permès portar importants 
inversions a Espanya, primer com a director de Siemens i en l’actualitat 
com a president de la “Asociación Nacional de Fabricación de Bienes 
de Equipo”.  

 
• Anna Maria Hermoso i Garro. Pèrit agrícola. Per contribuir des del seu 

treball a diferents organismes del Ministeri d’Agricultura a la millora del 
sector agrari i ramader a Lleida, per la defensa dels treballadors/es 
d’aquest sector i la seva tasca social des de Comissions Obreres i la 
Creu Roja. 

 



 

�

����������	�
��������.11.2007 6 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

• Macel·lí Molins i Herrero. Obrer del sector del metall. Pel seu tarannà 
tenaç i perseverant que l’ha fet treballar infatigablement pels drets dels 
seus companys/es de professió i en l’actualitat pel benestar de la gent 
gran des de les files de la Unió General de Treballadors de Catalunya i 
el Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 
• Anna Maria Palé i Llavina. Acció social. Per una vida dedicada a donar 

servei als ciutadans/es  i per la defensa del dret dels ciutadans/es a 
rebre atenció sanitària i social de qualitat per part de les 
administracions públiques. 

 
• Mercè Paniker i Alemany. Química. Per una trajectòria brillant com a 

empresària i per la defensa del paper de la dona en el món empresarial 
i polític des de l’organització FEMVisió. 

 
• Josep Lluís Rovira i Escubós. Advocat i economista. Per la defensa 

continuada dels interessos dels petits i mitjans empresaris/es de 
Catalunya. 

 
• Javier Sánchez del Campo.�Sindicalista. En reconeixement a tota una 

vida consagrada a la defensa dels drets dels treballadors/es des de les 
files de Comissions Obreres de Catalunya. 

 
• Remei Sipi i Mayo. Educadora. Per una vida laboral dedicada a la 

defensa i integració de les dones africanes en la nostra societat amb la 
creació de diverses associacions, publicacions i participació 
pedagògica en algunes institucions que l’han convertit en representant 
d’aquesta lluita.  

 
 
 
 
Plaques President Macià 
 
El Govern a acordat atorgar la Placa President Macià a les institucions i 
empreses següents: 
 

• Associació de Pares Minusvàlids Psíquics - ASPAMIS. Atenció a 
disminuïts psíquics. Per la seva tasca d’atenció i recolzament a les 
persones disminuïdes psíquiques i a les seves famílies. 

 
• Associació d’Empresàries i Emprenedores de les Comarques de 

Tarragona. Foment de la dona en el teixit empresarial. Per donar 
suport, assessorament  i serveis als negocis promoguts per dones i per 
la defensa continuada dels seus drets. 
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• Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre. 

Cooperativa agrícola. Per la seva tasca per a la correcta gestió del rec i 
la defensa dels drets dels seus associats/es al llarg dels seus 150 anys 
d’història. 

 
• Euroquímica de Bufi i Planas, S.A. Empresa química. Per la seva 

capacitat d’innovació i pel seu sistema de repartiment d’accions i 
beneficis entre els treballadors/es que l’han convertit en un exemple a 
seguir per d’altres empreses. 

 
• Grup Qualitat, S.C.C.L. Promoció immobiliària. Per ser un referent en el 

sector de la promoció ja que posa l’habitatge accessible, sostenible i de 
qualitat pel davant dels seus beneficis  

 
• Pintados y Derivados, S.L. PINTER. Empresa química. Per aconseguir 

fer front a una profunda crisi i reconvertir l’empresa en un referent del 
sector amb més d’un miler de clients. 
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El Govern destina 98 milions a la construcció o 
ampliació de 25 centres educatius  
 

• També s'han aprovat obres de reforma i millora a cinc escoles i 
instituts 

 
El  Govern ha encarregat actuacions de construcció o ampliació de 25 centres 
educatius d’arreu del territori català, a través d’ICF Equipaments SAU, la 
societat encarregada de promocionar les infraestructures públiques. El valor 
total d'aquestes actuacions és de 98,4 milions d'euros. 
 
El detall de les noves construccions és el següent: 
 

Municipi Centre Actuació Inversió 

Alcover IES Fonts de la 
Glorieta              

2a fase ampliació 3 línies 
secundària i 2 línies 
batxillerat 1.402.088 

Alella CEIP Alella                                    Nova construcció 2 
Línies Infantil + Primària 4.651.556 

Cassà de la 
Selva CEIP Aldric                                  Nova construcció 2 

Línies Infantil + Primària 4.563.500 

Franqueses del 
Vallès, Les 

IES Les 
Franqueses del 
Vallès                       

Nova construcció 3 línies 
ESO i 2 línies batxillerat 5.831.750 

Gelida CEIP Les Fonts                                   
2a fase                                   
Ampliació 2 línies 
Primària 2.127.000 

Lleida CEIP Cappont                                  
2a fase  
Nova construcció 1 línia 
Primària 2.922.500 

Lleida  CEIP Ciutat Jardí           
2a fase                                    
Nova construcció 2 línies 
Primària 3.714.750 

Montcada i 
Reixac 

CEIP Mas 
Rampinyo                     

2a fase                                 
Nova construcció 2 línies 
Primària 3.714.750 

Montgat CEIP Escola Marina                         Ampliació a 2 línies 
primària  2.127.000 

Parets del Vallès CEIP Parets 
delVallès                  

2a fase                                    
Nova construcció 1 línia 
Primària 2.922.500 

Sabadell CEIP Can Gambús                         Nova construcció 2 línies 
Infantil + Primària 4.563.500 
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Sabadell CEIP Can Llong II                           Nova construcció 2 línies 
Infantil + Primària 4.563.500 

Sant Boi de 
Llobregat CEIP Els Garrofers                Nova construcció 1línia 

Infantil+Primària 3.505.000 

Sant Cugat del 
Vallès CEIP Sant Cugat XI                          

2a fase                                 
Nova construcció 2 línies 
Primària+USEE 3.981.000 

Sant Feliu de 
Guíxols CEIP Ardenya                                Nova construcció 2 línies 

Infantil + Primària 4.563.500 

Sant Pere de 
Vilamajor CEIP Vilamagore                            

2a fase                                 
Nova construcció 2 línies 
Primària 3.714.750 

Sant Quirze del 
Vallès 

CEIP Sant Quirze 
VI                     

2a fase                                   
Nova construcció 2 línies 
Primària 3.714.750 

Sant Vicenç dels 
Horts 

CEIP Juan 
Juncadella                    

Nova construcció 2 línies 
Infantil + Primària 4.561.500 

Tarragona IES Sant Salvador                     Substitució 3 línies ESO i 
2 línies batxillerat 5.831.750 

Terrassa CEIP Roser 
Capdevila                  

2a fase                                   
Nova construcció 2 línies 
Primària 3.714.750 

Torrefarrera CEIP La Creu                           
2a fase                                  
Ampliació 1 línia 
Primària 2.127.000 

Vacarisses IES de Vacarisses                   Nova construcció 3 línies 
ESO i 2 línies batxillerat  5.831.750 

Viladecans CEIP Martí i Pol                           Nova construcció 3 línies 
Primària 6.098.000 

Vilanova i la 
Geltrú CEIP Volerany                         Nova construcció 2 línies 

Infantil + Primària 4.563.550 

Vinyols i els Arcs 
CEIP Santa 
Caterina - ZER Baix 
Camp Sud                                                                   

Ampliació 1 línia 
Infantil + primària 3.185.500 

 
 
Obres de reforma, ampliació i millora 
 
 D'altra banda, el Govern ha aprovat obres de reforma, ampliació i millora  a 
cinc centres educatius. Són aquestes:        
 

• Obres a la tanca i de connexió de patis a l'IES Francesc Ribalta de 
Solsona, per un import de 182.736,47 euros. 
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• Obres d'ampliació del menjador i reforma de la rampa de connexió a 

l'IES Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès, per un import de 144.430 
euros. 

 
• Obres de redistribució de l'administració i nova biblioteca al CEIP 

Espronceda de Sabadell, per un import de 105.553 euros. 
 

• Obres de reforma de la instal·lació elèctrica a l'IES Lluís Companys de 
Ripollet, per un import de 174.064 euros. 

 
• Obres de reforma de lavabos del CEIP Can Llobet de Barberà del 

Vallès, per un import de 102.300 euros. 
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El Govern finança els conservatoris municipals de 
grau mitjà de música amb 43,7 milions d'euros 
 

• Per primera vegada també es beneficiaran d'aquesta subvenció els 
conservatoris de Cervera, Granollers, Reus, Tortosa i Vic, tots ells 
de nova creació 

 
• També s'han aprovat convenis amb diverses entitats 

d'ensenyaments musicals, artístics i d'educació especial per valor 
de 3,6 milions d'euros 

 
 
El Govern ha aprovat renovar els convenis per al finançament dels 15 
conservatoris de grau mitjà de música titularitat de l’administració local per al 
curs 2007-2011. L'import d'aquesta renovació és de 43.747.200 euros. 
 
Els centres beneficiats són el Conservatori de Barcelona, el Conservatori de 
Badalona, el Conservatori Isaac Albéniz de Girona, el Conservatori d'Igualada, 
el Conservatori de Lleida, el Conservatori de Manresa, el Conservatori de 
Sabadell, el Conservatori de Tarragona, el Conservatori de Terrassa i el 
Conservatori de Vila-seca. Per primera vegada es beneficiaran també 
d'aquesta subvenció cinc conservatoris de nova creació: els de Cervera, 
Granollers, Reus, Tortosa i Vic. 
 
També en el marc de l’educació musical, el Govern ha autoritzat la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Conservatori del Liceu per 
valor de 1.500.000 euros per al sosteniment del Centre Autoritzat de Grau 
Superior de Música Liceu de Barcelona (2007-2008) i un altre pel Programa 
Equivalent de Grau Mitjà/Professional de Música en Escoles de Música, en 
aquest cas per valor de 819.700 euros. 
 
Suport a entitats d'ensenyaments artístics i d'educació especial 
 
El Govern també ha aprovat diversos convenis amb entitats d'ensenyaments 
artístics i d'educació especial, per valor de 3,6 milions d'euros: 
 

• Organització i realització d'activitats de caràcter artístic en el marc del 
programa MUS-E (2007-2008), per valor de 83.864 euros. 

• Conveni amb la Fundació EIR-El Niu per donar suport especialitzat a 
alumnes amb greus dificultats en la comunicació i el llenguatge oral i 
escrit  (2007-2011), per valor de 617.906 euros. 

• Conveni amb la Institució Mullerat (ASPASIM) per donar suport 
especialitzat a alumnes amb greus barreres d’aprenentatge i 
participació (2007-2011), per valor de 638.661 euros. 
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Set noves comissaries al Camp de Tarragona i a les 
Terres de l’Ebre ajudaran a completar el desplegament 
dels Mossos d’Esquadra el 2008 
 

• Es construiran a Amposta, Cambrils, Salou i Vila-seca, Falset, 
Gandesa, Montblanc i Valls.  

 
• Els Mossos d’Esquadra cobriran tot el territori català a partir de l’1 

de novembre de 2008 
 

El Govern ha acordat encarregar la construcció de 7 de les 9 comissaries dels 
Mossos d’Esquadra que s’edificaran a les comarques tarragonines i a les 
Terres de l’Ebre per tal de finalitzar el desplegament de la policia de la 
Generalitat a tot Catalunya. Les noves comissaries es construiran a Amposta 
(el Montsià), Cambrils (el Baix Camp), Salou i Vila-seca (el Tarragonès), 
Falset (el Priorat), Gandesa (la Terra Alta), Montblanc (la Conca de Barberà) i 
Valls (l’Alt Camp).  
 
També s’edificaran dues comissaries més, una a Tarragona (el Tarragonès) i 
una a Tortosa (el Baix Ebre), però els tràmits per construir-les resten pendents 
d’acabar el procés administratiu endegat.  
 
Els Mossos d’Esquadra ja van començar a assumir les seves competències a 
la Regió Policial del Camp de Tarragona l’1 de novembre passat, amb el 
desplegament al Baix Penedès. En aquesta data també es van desplegar a 73 
municipis del Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Penedès. Per tant, actualment 
cobreixen el 91% de la població catalana.  
 
Serà l’1 de novembre del 2008, quan els Mossos d’Esquadra assumiran les 
competències de seguretat ciutadana, ordre públic i policia judicial a tot 
Catalunya.  
 
D’altra banda, el Govern també ha autoritzat liquidar 2.732.000 euros a la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, per 
pagar la comissaria del carrer Aiguablava de Barcelona, que l’1 de novembre 
de 2005 va passar del Cos Nacional de Policia als Mossos d’Esquadra. 
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El Govern aprova el Pla de treball per crear 
l’acreditació de coneixements en TIC  
 
 

• Serà voluntària i permetrà certificar les capacitats i coneixements 
dels catalans en l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) 

 
• També serà útil per a les empreses, que disposaran d’una 

referència a l’hora de cobrir els seus llocs de treball 
 

 
El Govern ha donat llum verda al pla de treball que definirà i implementarà 
l'acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC). El Pla estableix els continguts que s'han d'acreditar, els 
processos i la tecnologia utilitzada per a implementar-lo, els agents implicats, 
les etapes del procés, el pressupost necessari i els indicadors que permetran 
mesurar l'eficàcia del model.  També preveu un procés de consultes amb els 
diversos agents institucionals, econòmics i socials que puguin estar 
interessats en l’acreditació de coneixements tecnològics.  
 
Aquest instrument, aprovat pel Govern el 24 d’abril passat, ajudarà els 
ciutadans a certificar els coneixements adquirits a través d’ensenyaments no 
reglats o ocupacionals. A més, serà útil per a les empreses, que disposaran 
d’una referència de coneixements a l’hora de cobrir els seus llocs de treball.  
 
L’acreditació, que és totalment voluntària, pretén fomentar l'eficàcia en l'ús de 
les TIC des d'una perspectiva personal, social i econòmica. També té l’objectiu 
de definir una acreditació estàndard de qualificació professional i de formació 
dels ciutadans en general, donat el seu caràcter universal.  
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El Govern regula els seus dominis i correus 
electrònics i consolida el traspàs del ‘gencat.net’ al 
‘gencat.cat’ 

• Determina que tots els webs i els 71.500 comptes de correu 
correus de la Generalitat s’unifiquin sota el domini gencat.cat 

• Vol assegurar l’accessibilitat a tots els usuaris de les pàgines web 
de la Generalitat i dels organismes, entitats i empreses públiques 
que en depenen 

• El Gencat.cat és el web d’una administració pública més consultat 
a l’Estat espanyol i a finals del 2008 arribarà als 8 milions de 
visites mensuals  

 
El Govern ha aprovat unificar tots els 71.500 comptes de correu de la seva 
administració sota el domini gencat.cat i regular diversos aspectes relacionats 
amb el web oficial de la Generalitat de Catalunya, el Gencat.cat, per tal 
d’acabar de consolidar de manera definitiva la implantació del domini .CAT.  El 
Govern ha aprovat regular les pautes d’accessibilitat que han de complir els 
portals i les pàgines web de la Generalitat per tal de consolidar la presència de 
la Generalitat a Internet i a d’altres suports electrònics a través del domini 
gencat.cat.  
 
Entre les mesures adoptades, s’ha determinat que s’adaptaran les adreces del 
correu corporatiu de la Generalitat de Catalunya a l’arrel “@gencat.cat”, que 
esdevindrà la d’ús general i únic, ja que ara encara s’utilitza l’antiga 
denominació “@gencat.net”.  També que els portals i pàgines web de la 
Generalitat de Catalunya hauran d’incorporar el logotip que enllaça amb la 
pàgina principal de gencat.  
 
La Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, 
és la responsable de regular l’ús dels dominis i els correus electrònics de 
l’organització de la Generalitat. Per la seva banda, el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya serà el responsable d’aportar el suport tècnic necessari per tal que 
la substitució del .net al .cat tingui el menor impacte possible.  
 
Gencat.cat, el web oficial de la Generalitat de Catalunya, va ser un dels 
primers dominis .CAT que es van posar en línia al febrer de l’any 2006. Els 
seus objectius són donar servei als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 
informar sobre Catalunya, presentar la institució, comunicar i fer transparents 
les actuacions del Govern, facilitar la relació del Govern i l’Administració amb 
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la ciutadania i amb la resta d’administracions, i facilitar i democratitzar l’accés 
a les dades públiques.  
 
El gencat.cat és el sisè web més visitat de Catalunya, segons els resultats de 
l’enquesta a usuaris d'Internet realitzada per l'Associació per a la Investigació 
de Mitjans de Comunicació (AIMC), que revela que en el rànquing dels 100 
webs més visitats d'Espanya. A més, és el sisé web català més visitat, és el 
primer d'una Administració Pública de l'Estat espanyol i es preveu que a finals 
de l’any vinent, el 2008, el portal hagi registrat al voltant de 8 milions de 
visites mensuals. 
 
El web va ser finalista dels premis portals governamentals European 
eGovernment Awards 2007 en la categoria de transparència y participació del 
govern electrònic, per seva capacitat d’implantació de processos de 
transparència a gran escala.  Prèviament, el portal ja va rebre l’any passat una 
menció en la categoria de webs d’administracions públiques dels premis 
internacionals Stockolm Challenge, i el guardó ComputerWorld a l’Impacte 
Ciudadà de Catalunya, que reconeix  les entitats que més aposten pel 
benestar dels ciutadans. 
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El Govern amplia en 4 milions d’euros les subvencions 
a projectes de recerca i desenvolupament tecnològic 
 

• La mesura permetrà donar suport a quaranta nous projectes de 
recerca que, en molts casos, no es durien a terme sense el suport 
públic 

 
• En total, el Govern destinarà més de 30 milions d’euros a projectes 

empresarials fins al 2009 
 
El Govern ha acordat avui ampliar en 4.115.852 euros la dotació 
pressupostària destinada a l’atorgament de subvencions a projectes 
empresarials, tant individuals com conjunts, de recerca i desenvolupament 
tecnològic. Aquest increment permetrà donar suport a una quarantena més de 
projectes, que en molts casos són estratègics per a les empreses i, que 
d’acord amb el nou marc comunitari d’ajuts a l’R+D, no s’haurien dut a terme 
sense el suport públic. Es tracta, en tot cas, de projectes ambiciosos que per 
la seva naturalesa comporten activitats de recerca amb un risc i un volum 
d’inversió més elevat. 
 
La nova partida pressupostària acordada avui se suma als 26.412.527 euros 
aprovats pel Govern el 23 d'octubre passat per a la primera convocatòria de 
subvencions a projectes empresarials de recerca i desenvolupament 
tecnològic. En total, doncs, el Govern destinarà 30.528.379 euros a la recerca 
en les empreses fins l’any 2009.  
 
En aquesta convocatòria de subvencions s’han prioritzat els projectes 
d’inversió en recerca i desenvolupament tecnològic dels sectors de 
l’aeronàutica i l’espai, la indústria química i la indústria farmacèutica, els 
productes alimentaris tecnològicament avançats, la producció de maquinària 
tecnològicament avançada per a energies renovables, les tecnologies 
d’informació i comunicació, la biotecnologia, l’automoció, el ferrocarril i les 
motocicletes, el tèxtil-confecció i l’electrònica de consum i de les activitats que 
configuren la cadena de valor d’aquests sectors.  
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El Govern destinarà 200.000 euros a l’Institut Català de 
Nanotecnologia durant el període 2008-2009  
 

• La dotació servirà per a l’adquisició d’equipament científic del 
centre 

 
• L’institut estudia les possibilitats de manipulació de la matèria a 

escala de l’àtom  
 
El Govern ha aprovat avui destinar 200.000 euros a l’adquisició d’equipament 
científic de l’Institut Català de Nanotecnologia. Aquesta dotació pressupostària 
permetrà renovar per dos anys més el conveni de col·laboració signat l’any 
2006 entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i la Fundació 
Privada Institut Català de Nanotecnologia per al desenvolupament d’activitats 
de recerca i transferència de coneixements en l’àmbit de la nanociència entre 
Catalunya i Aragó. 
 
Constituït l’any 2003 per iniciativa de la Generalitat i la Universitat Autònoma 
de Barcelona, l’Institut Català de Nanotecnologia és un centre de recerca jove 
però que ha experimentat un creixement ràpid i sostingut, amb la voluntat 
d’esdevenir un pol de referència internacional en el camp de la nanociència i 
la nanotecnologia.  Aquests camps estudien la manipulació de la matèria a 
escala dels àtoms i les molècules, establint les bases una nova tecnologia 
revolucionaria, vistes les seves possibilitats, que abasta aplicacions mèdiques, 
mediambientals o informàtiques. 
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El Govern finança amb 604.570 euros les activitats de 
l’Observatori de l’Ebre durant el període 2008-2011 
 

• Es renova per quatre anys més el conveni de col·laboració iniciat 
el 1999 entre ambdues institucions  

 
• Fundat per la Companyia de Jesús, l’Observatori fa més de cent 

anys que elabora estudis de recerca ambiental  
 

• La continuïtat i la fidelitat de les seves observacions fa que els 
seus arxius de registres tinguin avui un valor incalculable 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 604.570 euros al finançament de les 
tasques de recerca ambiental, observació i docència de la Fundació 
Observatori de l’Ebre durant el període 2008-2011. D’aquesta manera, es 
continua la col·laboració entre les dues institucions iniciada l’any 1999, que ja 
s’havia renovat  al 2003. 
 
L'Observatori de l'Ebre és un institut de recerca fundat el 1904 per la 
Companyia de Jesús per tal d'estudiar les relacions Sol-Terra. Es tracta d'una 
Fundació sense afany de lucre que està associada amb el Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC) des del començament d'aquest 
organisme. També ha mantingut una estreta col·laboració amb l'Institut 
Nacional de Meteorologia (INM) des del 1920 i, posteriorment, amb d’altres 
institucions com l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial o l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Pertany també a la Universitat Ramon Llull (URL) 
com a Institut Universitari. 
 
El Patronat que regeix la Fundació està format per onze organismes: l’Institut 
Geogràfic Nacional, els Departaments d'Innovació, Universitats i Empresa, de 
Medi Ambient i Habitatge, i de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments de 
Roquetes i Tortosa, i els esmentats CSIC, INM, URL i Companyia de Jesús. 
 
En l'actualitat, l'Observatori està estructurat en quatre Seccions: 
Geomagnetisme, Ionosfera, Sismologia i Meteorologia, Clima i Activitat Solar. 
La continuïtat i la fidelitat de les seves observacions, de gairebé cent anys, fa 
que els seus arxius de registres tinguin avui un valor incalculable. A tall 
d'exemple, els arxius sísmics i els ionosfèrics són els més llargs d'Espanya, i 
els meteorològics s'estenen fins el 1880. Paral·lelament a l'obtenció 
d'aquestes dades, un grup d'investigadors treballa constantment administrant 
aquesta informació, i exigint que els fenòmens observats siguin els més 
adequats per als estudis científics i per a les creixents necessitats de la 
societat. 
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El Govern incorpora pescadors i ecologistes al 
Consell de Protecció de la Natura 
 

• El Consell elabora informes sobre plans especials de protecció, 
plans d’espais d’interès natural i protegits, i per a actuacions 
concretes en els parcs naturals 

 
• Aquesta mesura s’emmarca en el procés d’actualització de l’ens 

per ajustar-lo a les necessitats actuals 
 
 
El Govern ha aprovat avui un Decret que modifica diferents aspectes del 
funcionament del Consell de Protecció de la Natura, un òrgan consultiu en 
matèria de natura i paisatge, previst en la Llei d’espais naturals del 1985, els 
membres del qual formen part d’entitats científiques, naturalistes, de 
muntanya, universitats, organitzacions agràries i agrupacions de municipis. 
 
Entre les modificacions destaca la incorporació en el consell del sector 
pesquer, amb un representant de la Federació Nacional Catalana de 
Confraries de Pescadors, i el reforç de la representació d’entitats ecologistes 
amb un membre de la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya, a més 
s’ajusta la presència dels membres de sindicats agrícoles. Un altre dels canvis 
introduïts pretén assolir la participació paritària entre dones i homes.  
 
El temps transcorregut des de la creació del Consell aconsella la introducció 
de  modificacions motivades pels canvis en les entitats que poden proposar la 
designació de membres del Consell per tal d'adequar la seva composició al 
significat actual d'aquestes. 
 
Amb el Decret aprovat avui el Consell quedarà format per sis representants de 
l’Institut d’Estudis Catalans, tres de les universitats públiques de Catalunya -a 
proposta del Consell Interuniversitari  de Catalunya-,  una persona proposada 
per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una de la Lliga per a 
la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), una de la Federació d'Entitats 
Ecologistes de Catalunya, una persona representant de cadascuna de les 
organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de 
Catalunya, d'acord amb els resultats a les eleccions a cambres agràries, un 
membre del Consorci Forestal de Catalunya, un de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, i un de la Federació Nacional Catalana 
de Confraries de Pescadors. A més, continuarà havent-hi una persona del 
Consell General de Muntanya, una de l'Associació Catalana de Municipis i una 
de la Federació de Municipis de Catalunya. 
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Les funcions del Consell de Protecció de la Natura, a grans trets, són elaborar 
informes i dictàmens a requeriment del Parlament i emetre obligatòriament 
informes quan s’elaboren plans especials de protecció, plans d’espais 
d’interès natural i les seves modificacions, projectes de declaració d’espais 
naturals protegits, i per a actuacions concretes en els parcs naturals. Aquest 
òrgan ofereix assessorament científic i pot proposar mesures i actuacions per 
millorar el compliment de la llei 12/85 d’espais naturals. 
Entre les darreres actuacions del Consell, destaca l’informe favorable que va 
efectuar per al Pla d’Ampliació del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 
i l’informe desfavorable al projecte de decret de regulació de la caça en 
barraca que es va suspendre l’octubre passat.  
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El Govern i l’estat Francès col·laboraran en la millora 
del coneixement i la gestió forestal 
 

• En el projecte hi participaran especialistes del sector forestal 
d’ambdues bandes dels Pirineus 

 
El govern ha autoritzat impulsar diversos projectes de cooperació franco-
espanyola relacionats amb els sectors forestals i mediambientals en el marc 
del programa Interreg III. Els projectes, que compten amb una inversió de 
30.000 euros, serviran per millorar el coneixement i la gestió del sector forestal 
a la zona pirenaica. 
 
Aquest projecte de col·laboració permetrà l’impuls de dotze projectes sobre 
temàtiques actuals, que s’emmarquen en l’Agrupació Europea d’Interès 
Econòmic GEIE FORESPIR, en la qual hi participen membres del sector 
forestal d’ambdues bandes dels Pirineus. L’agrupació va ser constituïda el 
juny de 1999 amb l’objectiu de millorar i augmentar la producció sostenible, la 
transformació i la comercialització dels productes forestals, de la fusta i dels 
seus derivats.  
  
Un dels primers projectes que es portaran a terme és el de l’organització i el 
desenvolupament del sector de la biomassa. També es realitzarà, entre molts 
d’altres, un inventari i anàlisi de la xarxa de carreteres i pistes del massís 
pirinenc; una anàlisi dels recursos de la fusta disponible i l’abastiment de les 
indústries de la transformació de la fusta; un estudi sobre la posada en xarxa i 
la gestió concertada dels llocs naturals singulars dels Pirineus francesos i 
espanyols, i un inventari, anàlisi i millora dels dispositius de protecció de 
l’equip contra els riscos naturals. D’altra banda s’estudiaran la millora dels 
biòtops pel gall fer i protecció de l’espècie, la gestió de les masses i la 
valoració de la fusta de pi negre. Entre les accions previstes hi ha en projecte 
l’organització d’una xarxa de vigilància dels riscos fitosanitaris i seguiment del 
canvi climàtic. 
 
Amb l’acord pres avui es col·laborà en la redacció dels projectes seleccionats, 
que es presentaran i es desenvoluparan fins l’any 2013. La previsió per la 
preparació dels projectes de cooperació és de 15 mesos i compta amb un 
pressupost de 150.000 euros.  
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El Govern signa un conveni amb la UB per obtenir 
dades dels nivells de CO2 a Catalunya  
 

• El conveni s’emmarca en les polítiques per la prevenció del canvi 
climàtic 

 
El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Barcelona (UB) per recollir dades de camp sobre els nivells de 
CO2 a Catalunya. Aquest conveni s’emmarca en les polítiques de prevenció 
del canvi climàtic impulsades des del Govern i compta amb una inversió de 
160.000 euros i pel període 2007-2010. 
 
El conveni també preveu que el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
posi a disposició del Laboratori de Recerca del Clima, centre depenent de la 
UB, les dades climatològiques de l’estació del municipi de Begur perquè els 
tècnics qualificats del Laboratori puguin comparar-les amb les dades relatives 
al CO2 atmosfèric. El Laboratori de Recerca del Clima, integrat en la xarxa 
europea de quantificació directa del CO2 atmosfèric, té entre les seves 
funcions la realització de prediccions climàtiques regionals i l’elaboració 
d’escenaris futurs mitjançant l’estudi del clima.  
 
El procés començarà amb la redacció d’un informe del Laboratori de Recerca 
del Clima, que recollirà les dades atmosfèriques existents en matèria de CO2 a 
Catalunya, explicarà el protocol que se seguirà per a l’extracció de mostres a 
l’estació meteorològica de Begur, un indret significatiu de la climatologia 
catalana. Posteriorment, en el període comprès entre els mesos de gener i 
juny dels anys 2008, 2009 i 2010, farà un mostreig de CO2 atmosfèric a la 
Reserva Marina de ses Negres. Finalment coordinarà els treballs de presa de 
mostres i crearà informes semestrals  que recullin els resultats referents als 
mostrejos de CO2 atmosfèric a la Reserva Marina de ses Negres i relacionats 
amb les dades climatològiques de l’estació de Begur. El resultat d’aquestes 
tasques es materialitzarà en vuit informes: un d’estat, un explicatiu de 
protocol, cinc de mostres semestrals i un informe final.  
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El Govern ofereix crèdits als ramaders per fer front a 
l’augment dels preus del cereal 
 

• Catalunya és l’única comunitat que ha articulat un sistema de 
crèdits per afrontar la crisi 

 
El Govern ha autoritzat l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a atorgar 
préstecs perquè els ramaders puguin fer front a l’augment dels preus del 
cereal, el principal aliment del bestiar. Els crèdits ja es poden demanar a les 
Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
aquesta mateixa setmana. El termini finalitza el 31 de març de 2008. 
 
El sector ramader no ha pogut repercutir en els preus de venda de la 
producció ramadera el fort augment del preu dels cereals, i això posa en perill 
moltes explotacions ramaderes. És per això que el Govern ha acordat que 
l’ICCA obri una línia de préstecs. Es vol donar suport als sectors ramaders 
que es puguin trobar en aquesta situació, amb la finalitat de facilitar a les 
explotacions el finançament de l’increment dels costos que comporta aquesta 
situació, i que puguin allargar el termini per periodificar-los en els resultats 
futurs de l’explotació.  
 
Els préstecs concedits per l’Institut Català del Crèdit Agrari tindran un tipus 
d’interès variable igual a l’EURIBOR a un any més un diferencial de 0,50 
punts. El termini d’amortització serà d’un màxim de 6 anys amb el primer any 
de carència d’amortització de capital i venciments trimestrals. En aquests 
préstecs s’ha rebaixat la comissió d’obertura fins el 0,25% de l’import del 
préstec formalitzat i no es cobrarà cap comissió d’estudi.  
 
Aquests crèdits formen part d’un conjunt de mesures que el Govern està 
impulsant i negociant, a nivell estatal i europeu, per intentar pal·liar la situació 
dels ramaders catalans. A hores d’ara, Catalunya és l’única comunitat 
autònoma que ha habilitat una línea de crèdits com a mesura de suport. 
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El Govern destina més de 150.000 euros a tres 
projectes de recerca sobre l’àmbit agroforestal 
 

• Es tracta d’un informe sobre el cultiu de la tòfona negra, la creació 
d’una pàgina web per la gestió integrada dels prats d’altitud als 
Pirineus catalans i un estudi per fomentar les plantes aromàtiques 
i medicinals 

 
• Els projectes es gestionaran des del Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya 
�

El Govern català ha autoritzat avui al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
a realitzar tres projectes de recerca sobre l’àmbit agroforestal, en diferents 
àrees d’explotació que es volen potenciar. Concretament, es durà a terme un 
estudi sobre el cultiu de la tòfona negra, es crearà una pàgina web pastoralista 
per la gestió integrada dels prats d’altitud d’una zona pilot als Pirineus 
catalans i es farà un estudi per fomentar el conreu, la transformació i la 
comercialització de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. Per a la 
realització dels tres projectes, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
disposarà de 156.000 euros.  
 
Cultiu de la tòfona negra 
 
El primer dels estudis s’anomena Consolidació del cultiu de la tòfona negra 
com a eina de desenvolupament rural a Catalunya. La tòfona és considerada 
com el diamant negre de la cuina per les seves excepcionals característiques 
organolèptiques. Existeixen moltes espècies de tòfones, però la més 
apreciada és la tòfona negra. El cultiu de la tòfona negra pot convertir-se en 
una activitat complementària a les activitats agràries tradicionals, diversificant 
l’economia rural i afavorint un reequilibri territorial. L’aportació econòmica 
d’aquest cultiu a les economies rurals més dependents d’ajuts externs pot 
suposar un assentament de la població al territori, ja que es poden crear 
activitats gastronòmiques i turístiques a zones tradicionalment poc 
desenvolupades.  
 
En aquest sentit, l’estudi a realitzar té com a objectiu implantar el conreu de la 
tòfona negra a Catalunya en zones aptes per al seu desenvolupament, 
efectuant una assistència tècnica a nivell de parcel·la i un seguiment de 
l’evolució de les plantes i les micorizes els primers anys. També es pretén 
aconseguir una extensió agrària del conreu de la tòfona negra eficient i amb 
dades precises, a partir d’una recerca aplicada i d’acord amb la potencialitat 
del territori.  
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Entre els objectius d’aquest estudi, que compta amb pressupost de 60.000 
euros, també hi figura la divulgació del conreu de la tòfona a les zones 
potencialment aptes per la seu cultiu i la optimització dels mètodes de cultiu 
mitjançant l’establiment d’assaigs de millora del cultiu.  
 
Pàgina web per a la gestió integrada dels prats 
 
Pel que fa al segon projecte que realitzarà el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya, Creació d’una pàgina web pastoralista per a la gestió integrada 
dels prats, té com a objectiu principal dur a terme un estudi integral dels 
ecosistemes pastorals del Parc Natural del Cadí-Moixeró i zones properes. 
D’aquesta manera, es pretén establir recomanacions pràctiques que facilitin la 
gestió de les pastures de muntanya, a través de la determinació de la gestió 
ramadera actual, l’estudi de la diversitat vegetal, la caracterització de les 
comunitats pastorals i de l’estudi de la productivitat i qualitat farratgera de les 
comunitats pastorals.  
 
El resultat d’aquest estudi ha de ser la confecció d’una pàgina web per a 
consultes per part dels usuaris i gestors. Aquest treball es desenvoluparà en 
coordinació amb el projecte Pastus-Interreg III-A, en fase de finalització, i 
permetrà l’ampliació de l’abast geogràfic de la pàgina web mitjançant 
l’aplicació dels resultats d’aquest projecte a altres zones pirinenques. Aquest 
projecte compta amb un pressupost de 36.400 euros. 
 
Conreu de plantes aromàtiques i medicinals 
 
El Govern també ha autoritzat, amb un pressupost de 60.000 euros, l’estudi 
Foment del conreu, transformació i comercialització de plantes aromàtiques i 
medicinals a Catalunya, perquè es pugin seguir els assajos iniciats en anys 
anteriors sobre aquest tipus de plantes. En concret, ara es duran a terme 
estudis per obtenir dades de rendiment i qualitat de diferents espècies de 
plantes en condicions ambientals i agronòmiques a diferents indrets de 
Catalunya. 
 
D’altra banda, també es cultivaran noves espècies amb finalitats tintòries i 
insecticides per observar la seva resposta i es plantejaran assajos en 
alimentació animal. Dins el projecte també es contempla la realització d’un 
estudi de mercat de nous productes obtinguts en base a plantes aromàtiques i 
medicinals amb noves aplicacions industrials i l’actualització d’un estudi de 
mercat a nivell de Catalunya per veure l’evolució d’aquests darrers anys en 
volums i preus de demanda.   
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El Govern destina 138.600 euros a noves beques 
d’estudi relacionades amb l’àmbit social 
 

 
• Es concediran 7 beques de 1.100 euros mensuals, que serviran per 

desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els camps 
d’actuació del Departament d’Acció Social i Ciutadania.  

 
• Aquesta és la primera edició de la convocatòria, que vol millorar la 

formació i la preparació professional de les persones que treballen 
en el camp social 

 
El Govern destinarà 138.600 euros a la convocatòria 2008-2009 de beques 
per desenvolupar estudis i treballs en els àmbits d’actuació del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania. En aquesta primera edició de la convocatòria es 
concediran 7 beques, amb l’objectiu de millorar la formació teòrica i pràctica i 
la preparació professional de les persones que volen treballar en el camp 
social.  
 
Els ajuts s’adrecen a persones de qualsevol universitat catalana que hagin 
superat el 85% dels crèdits dels estudis d’Educació Social, Treball Social, 
Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Psicopedagogia, Estadística, 
Biblioteconomia i Documentació, Gestió i Administració Pública, Ciències 
Polítiques i de l’Administració, Dret, Economia, Ciències i Tècniques 
Estadístiques i Documentació.  
 
També hi poden accedir les persones que en els darrers 24 mesos hagin 
completat qualsevol d’aquestes titulacions, així com les que estiguin cursant o 
hagin finalitzat en els darrers 24 mesos estudis de màster, postgraus 
universitaris o programes de doctorat.  
 
Cada beca tindrà una dotació econòmica de 1.100 euros mensuals i el període 
de col·laboració del becari s’iniciarà l’1 d’abril del 2008 i finalitzarà el 31 de 
novembre de 2009. 
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El Govern encarrega a la Universitat de Lleida un 
estudi sobre la protecció i l’atenció de les víctimes de 
delictes a Catalunya 
 

• S’hi analitzaran les polítiques de protecció actuals i els 
requeriments normatius existents 

 
La Universitat de Lleida realitzarà un estudi de recerca sobre la protecció i 
l’atenció a les víctimes de delictes a Catalunya, amb l’objectiu de diagnosticar 
les accions i els procediments aplicats actualment i poder emprendre les 
accions de millora que siguin necessàries. El Govern ha donat avui el vist-i-
plau perquè el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) 
del Departament de Justícia faci aquest encàrrec al centre universitari.  
 
La Universitat de Lleida elaborarà una anàlisi de l’estat actual de les polítiques 
de protecció que es porten a terme des dels diferents serveis públics catalans, 
així com dels requeriments normatius existents en aquest àmbit. El pressupost 
per a la realització de l’estudi és de 36.250 euros. 
 
El resultat de la recerca permetrà complementar l’informe de la Comissió per a 
l’estudi de les mesures de prevenció de la reincidència en delictes greus, 
alhora que servirà per a les activitats formatives que desenvolupa el CEJFE, 
així com al treball dels professionals del Departament de Justícia.  
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El Govern impulsa obres de millora a la travessera de 
Sant Ramon a la Segarra  
 

• Els treballs, valorats en 1,2 milions d’euros, abastaran la renovació 
del ferm i del sistema de drenatge en un tram d’1,8 quilòmetres 

 
El Govern ha declarat avui l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per les 
obres de millora de la travessera de la N-141f, a Sant Ramon, a la comarca de 
la Segarra. La inversió prevista per aquestes obres, que abasten un tram d’1,8 
quilòmetres, és d’1,2 milions d’euros.  
 
Entre les actuacions previstes cal destacar la millora del ferm i el sistema de 
drenatge d’aigües pluvials, amb la construcció de noves cunetes revestides de 
formigó, tubs, pous de registre i embornals. També es formarà una nova 
vorada i es col·locaran rigoles i paviment de rajola hidràulica a les voreres.  
 
En el tram final, de 500 metres de longitud, s’eixamplarà la calçada fins a 
assolir els 8 metres per tal de donar continuïtat a l’ample de la travessera, fins  
l’entroncament amb l’eix Transversal. Les obres es completaran amb la 
renovació de la senyalització vertical i horitzontal.  
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Els treballs, ara en fase de licitació, començaran la primavera vinent i tindran 
un termini de 6 mesos. Les obres s’emmarquen en el conjunt d’actuacions de 
conservació i millora de les carreteres catalanes que es desenvoluparan entre 
aquest any i l’any vinent, amb una dotació global de 71,4 milions d’euros.  
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El Govern amplia la protecció de la Torre dels 
Escipions de Tarragona als terrenys que l’envolten  

• La torre ja havia estat declarada monument historicoartístic l’any 
1926, i avui s’ha ampliat la protecció a prop de 29 hectàrees del 
voltant 

 
El Govern ha aprovat avui delimitar l’entorn de protecció de la Torre dels 
Escipions de Tarragona. La torre ja havia estat declarada monument 
historicoartístic l’any 1926, i avui s’ha estès l’àmbit de protecció a una 
superfície de 28,89 hectàrees del voltant. D’aquesta manera, s’evita la 
construcció de nous elements que puguin alterar el conjunt, i es conserva en 
les millors condicions possibles el llegat patrimonial inherent al monument. 
L’acord de delimitació de l’entorn també inclou com a objecte de protecció el 
subsòl del monument, ja que s’han trobat restes arqueològiques derivades de 
l’antiga Via Augusta. 
 
La Torre dels Escipions és un monument funerari romà, de base quadrada i 
uns 9 metres d’alçada, situat a prop de la Via Augusta. La seva construcció, 
realitzada amb pedra local, data de la primera meitat del segle I dC.
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha nomenat avui Amadeu Recasens nou director general de 
Modernització de l'Administració. 
 
Amadeu Recasens, director general de Modernització de l'Administració 

 
Amadeu Recasens és doctor en dret per la Universitat de Barcelona i diplomat 
superior en criminologia per l’Institut de Criminologia de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Ha estat comissionat del Centre d’Estudis i Seguretat (2004-2007); director de 
l’Escola de Policia de Catalunya (1996-2004); director del Gabinet d’Estudis i 
Prospectiva de la Secretaria d’Estat d’Interior del Ministeri de Justícia i Interior 
(1994-1996) i cap de la secció d’estudis i documentació de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (1989-1991), entre d’altres. 
 
Des del 1998 és expert del Consell d’Europa en temes de seguretat i policia. 
També ha estat director científic i membre de diversos projectes i programes 
de la Unió Europea i director del Centre CIFAL (Centre Internacional de 
Formació d’Autoritats Locals), vinculat a les Nacions Unides, des del 2004 i 
fins aquest any. 
 
Pel que fa a l’àmbit acadèmic, és professor associat del Departament de Dret 
Penal i Ciències Penals de la Universitat de Barcelona des del 1996 i ha estat 
professor de màsters i cursos en països com Mèxic, Argentina, Itàlia, França , 
Portugal o Algèria. Recasens també és membre del Comitè Científic del 
GERN (Group Européen de Recherches sur les Normativités) i autor de 
diverses publicacions.  
 


