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El Govern activa un portal per explicar les actuacions 
que s’han fet municipi a municipi 
 

• El portal recull més de 5.000 actuacions realitzades o en curs des 
del 2006 

 
• L’eina representa un exercici de transparència i permet conèixer al 

detall el destí dels diners públics  
 

• www.gencat.cat/construim permetrà a tots els ciutadans conèixer 
què s’ha construït o s’està construint al seu municipi i a tot 
Catalunya  

 
• La inversió de la Generalitat associada a aquestes actuacions 

supera els 22.000 milions d’euros 
 
El Govern activa avui el portal “Construïm Catalunya. Actuacions 2006-
2010” és un portal on per primera vegada es recullen totes les actuacions –
escoles, instituts, equipaments sanitaris, pisos, carreteres, etc- que la 
Generalitat ha realitzat en els darrers quatre anys.  S’inspira en la voluntat del 
Govern de donar transparència a la seva gestió i de retre comptes de la 
seva feina davant del ciutadà. 
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Les actuacions recollides són:  
 

- equipaments esportius 
- emergències i seguretat (comissaries i parcs de bombers)  
- equipaments socials (casals cívics i casals de gent gran) 
- obres i serveis incloses al PUOSC (electrificació rural, 

telecomunicacions, altres) 
- transports i mobilitat (carreteres, camins, FGC, metro, autobusos, altres 

infraestructures, ports, aeroports) 
- polígons industrials (sòl per activitats econòmiques, centres logístics, 

aparcaments de vehicles pesants) 
- barris i nuclis antics (llei de barris, remodelacions urbanes....) 
- edificis judicials 
- centres penitenciaris (centres educatius de justícia juvenil) 
- equipaments educatius (escoles, instituts, escoles oficials d’idiomes, 

escoles d’adults, centres de recursos, centres d’educació especial, llars 
d’infants, altres equipaments educatius) 

- comerç (mercats) 
- equipaments culturals (museus, arxius, biblioteques, sales polivalents) 
- equipaments sanitaris (hospitals, CAPs, consultoris locals, centres 

sociosanitaris, centres de salut mental, altres equipaments sanitaris) 
- agricultura (regadius, concentracions parcel·làries, camins rurals) 
- equipaments socials (centres de dia per a gent gran, centres d’atenció 

a la infància i l’adolescència, centres d’atenció especial per a persones 
amb discapacitat) 

- habitatge (promoció de sòl residencial, habitatges de protecció oficial, 
rehabilitació de barris) 

- gestió de l’aigua (depuradores, xarxa d’abastament en alta, 
dessalinitzadores, potabilitzadores) 

- medi natural (rius, lleres i rieres, boscos) 
- gestió de residus (infraestructures de tractament) 

 
 
De moment, recull més de 5.000 actuacions, que suposen un volum 
d’inversió superior als 22.000 milions d’euros. El portal és un producte viu i 
per tant progressivament s’aniran introduint canvis. Per exemple, l’acabament 
d’algunes obres o l’inici d’altres. 
 
De les actuacions recollides al portal, més del 50% les realitza i les executa 
completament la Generalitat. La resta, són obres subvencionades per 
l’administració catalana, que tiren endavant ajuntaments i entitats socials. 
Sense tenir en compte les obres subvencionades, gairebé el 70% de les 
actuacions impulsades pel Govern en aquesta legislatura estan acabades. La 
resta, estan en execució o a punt d’iniciar-se.  
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Si ens fixem en el nombre d’actuacions, entre les obres executades 
directament per la Generalitat predominen les relacionades amb els 
equipaments educatius.  
 
Pel que fa a obres subvencionades, les més nombroses són les que formen 
part del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya  (PUOSC) i les  vinculades a 
la Llei de Barris.  
 
Per volum d’inversió, destaquen les actuacions relacionades amb transports 
i mobilitat, seguides pels equipaments educatius, els sanitaris, l’habitatge, la 
gestió de l’aigua i l’agricultura.  
 
      
Àmbit Actuacions Import 
Transports i mobilitat                 487    Més de 10.500 MEUR 
Equipaments sanitaris                 246    Prop de 2.000 MEUR 
Equipaments educatius                 963    Més de 1.800 MEUR 
Habitatge                 535    Més de 1.600 MEUR 
Gestió de l'aigua                 211    Més de 1.400 MEUR 
Agricultura                 161    Més de 1.200 MEUR 
Equipaments judicials                   48    Prop de 1.000 MEUR 
Obres i serveis              1.699    Prop de 600 MEUR 
Gestió de residus                   13    Més de 500 MEUR 
Emergències i Seguretat                   72    Prop de 350 MEUR 
Equipaments socials                 242    Més de 250 MEUR 
Universitats i recerca                   23    Més de 215 MEUR 
Polígons industrials                   79    Més de 200 MEUR 
Equipaments esportius                 250    Més de 135 MEUR 
Equipaments culturals                 266    Més de 100 MEUR 
Comerç i turisme                   20    Més de 2 MEUR 
Total              5.315    Més de 22.000 MEUR 
 

Font d’informació de les dades 
 
Els continguts i dades del cercador provenen del Sistema de Coneixement de 
les Actuacions al Territori (SCAT), aplicació informàtica del Departament de la 
Presidència actualitzada regularment a través de les dades proveïdes pels 
diferents departaments i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les dades incloses en aquesta aplicació són les inversions pròpies i 
subvencions de capital a ens locals, per a obres territorialitzables vives 
(acabades, iniciades o en procés) en algun moment del període 28/11/2006 
fins a la data actual. 
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Les dades recollides són dades d’execució contractual agregades, és a dir 
que per a una mateixa obra s’han agregat tots els expedients contractuals que 
hi estan relacionats, per tal de formar un únic registre. 
 
No es relacionen a la base de dades, i per tant a l’aplicació, les obres a 
oficines administratives encara que siguin d’atenció al públic (p.e. les noves 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya). L’excepció són les noves seus 
centrals de les delegacions territorials a Girona i Tortosa, i la remodelació del 
Palau de Pedralbes, pel seu valor especial. 
 
Fàcil consulta 
L’aplicació permet que qualsevol ciutadà des del seu blog, facebook, twitter, 
etc. enllaci amb el mapa concret del seu interès per tal de poder contribuir al 
debat dins la Xarxa. 
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El Govern aprova el Contracte-Programa 2009-2010 de 
l’Autoritat del Transport Metropolità  
 

• El Contracte-Programa comporta una aportació per part de les 
administracions públiques de 1.465 milions d’euros per al 
transport metropolità 

 
• En els últims 10 anys, la inversió de les administracions en 

transport públic a la regió metropolitana de Barcelona s’ha 
incrementat un 288% 

El Contracte-Programa 2009-2010, que ha aprovat avui el Govern, comporta 
una subvenció per part de les administracions públiques de 1.465 milions 
d’euros per al transport públic metropolità. Aquesta inversió representa un 
increment del 21% respecte l’any anterior.  

Una de les principals funcions de l’ATM és actuar com a ròtula financera de tot 
el sistema metropolità de transport públic col·lectiu. Així es garanteixen els 
recursos per a dur a terme un programa continuat de millora del transport 
públic a la regió metropolitana de Barcelona. 

El nou Contracte-Programa suposa una subvenció de 1.465 milions d’euros 
repartida per administracions públiques de la següent manera: 313 milions 
d’euros per part de l’Administració General de l’Estat, 571 milions d’euros per 
part de la Generalitat de Catalunya, 167 milions d’euros per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, 183 milions d’euros per part de l’Entitat 
Metropolitana del Transport i d’altres aportacions diferides.  

Evolució del cost del sistema de transport públic a la RMB 

La comparativa entre els darrers quatre Contractes-Programa, acordats entre 
l’Administració General de l’Estat i l’ATM, permet veure que el cost del sistema 
de transport públic a la regió metropolitana de Barcelona ha passat de 507 
milions d’euros anuals en el període 1998-2001 a 1.222 milions d’euros anuals 
en el període 2009-2010. Això suposa incrementar la xifra en un 141% en 
aquests darrers anys, tal i com s’observa en el quadre següent:  
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Aquest increment de cost és conseqüència de les millores continuades que 
s’han executat en els últims anys: la posada en servei del Trambaix i del 
Trambesòs, l’ampliació i renovació de trens de Metro i de FGC, els serveis 
nocturns de metro i de bus, les actuacions d’ampliació i millora del servei de la 
xarxa de superfície i, sobretot, les ampliacions de la xarxa de Metro -
especialment la nova línia 9. 

Les aportacions de les administracions creixen un 288% en 10 anys 

El cost del sistema de transport públic a la RMB té dues vies de finançament, 
la recaptació derivada de la venda de títols de transport i les subvencions que 
aporten les administracions públiques. Aquestes aportacions han crescut un 
288% en els darrers deu anys passant de 254 milions d’euros a 733 milions 
d’euros.  
 
En el següent quadre es detalla l’evolució del finançament del sistema a 
través de les subvencions i de la recaptació (Tarifes) en els Contractes-
Programa signats per l’ATM:  
 

(Milions d'euros)
MITJANA 

ANUAL C-P 
1998-2001

MITJANA 
ANUAL C-P 
2002-2004

MITJANA 
ANUAL C-P 
2005-2006

MITJANA 
ANUAL C-P 
2007-2008

MITJANA 
ANUAL C-P 
2009-2010

SUBVENCIONS 254 386 474 605 733

RECAPTACIÓ 253 324 385 463 490

COST TOTAL 507 710 859 1.067 1.222  
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Com es pot comprovar, en els darrers anys el pes relatiu de les tarifes ha 
passat d’un 50% a un 40% en el finançament del transport públic, mentre les 
subvencions de les administracions públiques han augmentat la seva 
participació del 50% al 60%. 
 
Cal destacar el pes creixent en els darrers anys dels títols socials (Targeta 
Rosa, T-12, famílies nombroses...) que actualment representen el 13% dels 
viatges en transport públic que es realitzen en el sistema. 
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El Govern aprova una Guia de Bones Pràctiques per 
simplificar tràmits i reduir les càrregues 
administratives a les empreses 
 

• El document té com a finalitat evitar traves innecessàries al 
desenvolupament de l’activitat econòmica i millorar la 
competitivitat, principalment de les pimes i dels professionals 

 
• La Guia recomana, entre altres mesures, que les normes prevegin 

la presentació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables per iniciar l’activitat econòmica 

 
El Govern ha aprovat avui la Guia de Bones Pràctiques per a l’elaboració i la 
revisió de normativa amb incidència en l’activitat econòmica, que ha de 
permetre millorar les normes que afecten les empreses que exerceixen la 
seva activitat a Catalunya, en termes de simplificació de procediments i tràmits 
i de reducció de càrregues administratives. Aquesta millora de l’entorn 
normatiu comportarà una disminució dels costos econòmics de les empreses 
en el compliment de la normativa que els afecta.  
 
L’aprovació de la Guia de Bones Pràctiques ha de permetre avançar molt més 
en les polítiques d’aquest Govern desenvolupades fins ara en matèria de 
reducció de càrregues administratives i de simplificació administrativa. Així 
mateix, facilita el compliment de l’objectiu fixat per la Unió Europea de reduir 
per al 2012 un 25% de les càrregues administratives que suporten les 
empreses arran de la normativa vigent. 
 
Alhora, la Guia esdevé l’instrument indispensable per assumir un dels 
compromisos del Govern adoptats en la Resolució 621/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la situació econòmica i les mesures per afrontar-la, en la 
sessió tinguda el dia 24 de febrer de 2010, en concret, el Pla de reducció de 
càrregues administratives per a les pimes, els autònoms i els ciutadans 
especialment afectats per a la crisi econòmica. 

 

PPllaa    

ddee  4488      

          mmeessuurreess  

 DDiirreeccttrriiuuss  

            dd’’aavvaalluuaacciióó  

ddee    

                    ll’’iimmppaaccttee  
nnoorrmmaattiiuu  

    GGuuiiaa  ddee    

BBoonneess    

            PPrrààccttiiqquueess  

PPllaa  ddee    

            rreedduucccciióó    

ddee          

ccààrrrreegguueess  
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Empreses Empreses i 
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SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I REDUCCIÓ DE CÀRREGUES 

DDeeccrreett    

ddee  

            ssiimmpplliiffiiccaacciióó  
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Finalment, l’aprovació de la Guia permet aprofundir en el desenvolupament 
progressiu d’una cultura administrativa que faci de l’avaluació permanent de 
les normes, la simplificació administrativa i la millora de la regulació normativa, 
criteris habituals d’actuació dels departaments de la Generalitat.  
 
Contingut de la Guia de Bones Pràctiques 
 
El contingut de la Guia, d’acord amb el que preveu el Decret de mesures per a 
l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat 
econòmica, especifica els principis, els criteris i les recomanacions que cal 
seguir per tal de garantir que les normes que s’aprovin, però també les 
vigents, no estableixen obligacions o càrregues administratives injustificades.  
 
En primer lloc, la Guia recull els set principis que s’han de tenir en compte en 
l’elaboració i la revisió de les normes, que són: necessitat de la regulació 
normativa, proporcionalitat de la intervenció administrativa, pensar primer a 
petita escala, participació dels agents socials i econòmics, salvaguarda dels 
drets de la ciutadania i de l’interès general, racionalitat administrativa i 
coherència normativa.  
 
Entre aquests principis destaca el de “pensar primer a petita escala”, un dels 
pilars de l’anomenada “Small Business Act per a Europa”, que implica que les 
normes han de tenir en compte les característiques de les pimes, per tal de 
garantir que les càrregues administratives siguin proporcionals als diferents 
tipus d’empresa.  
 
En segon lloc, la Guia estableix els criteris que s’han de seguir per elaborar i 
revisar les normes que afecten l’activitat econòmica, que són: la valoració de 
les opcions de regulació, normatives i no normatives; la simplificació 
normativa; la incidència del dret comunitari i d’estratègies i polítiques 
europees; la simplificació de procediments i tràmits administratius; la reducció 
de càrregues administratives; la reducció dels terminis de resolució i silenci 
administratiu; i, finalment, la valoració de l’afectació de la competència.  
 
Entre les mesures per fer efectiva la simplificació i la reducció de càrregues 
administratives, la Guia recomana que les normes prevegin, si escau, la 
tramitació dels procediments i tràmits davant de l’Oficina de Gestió 
Empresarial, i via electrònica mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits.  
 
Cal remarcar que la introducció de mesures de simplificació administrativa 
exigeix avaluar en cada iniciativa normativa com s’afecten els drets dels 
ciutadans i quines garanties cal adoptar per a la seva salvaguarda. Per això, el 
seguiment dels criteris s’ha d’efectuar mitjançant la corresponent avaluació de 
l’impacte normatiu, el resultat de la qual ha de constar en un informe d’impacte 
que formarà part de l’expedient d’elaboració de la norma, segons preveu el 
Decret 106/2008, de 6 de maig. 
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En tercer lloc, la Guia també conté recomanacions de caràcter general, amb 
l’objecte d’ampliar l’abast de l’avaluació de l’impacte normatiu, més enllà de la 
simplificació i la reducció de càrregues. La conjuntura econòmica actual crida 
a no fer normes que tinguin un elevat impacte econòmic en termes de costos 
administratius, financers o estructurals a llarg termini.  
 
A l’últim, en annexos, la Guia conté un catàleg de les càrregues 
administratives més freqüents –com ara, l’obligació de sol·licitar una 
autorització o una llicència per iniciar una activitat econòmica, o d’aportar 
determinada documentació adjunta a la sol·licitud d’un permís– als efectes de 
la seva identificació, quantificació i reducció posterior. També incorpora 
exemples de quantificació de càrregues administratives –seguint la 
metodologia internacional del Model de Costos Estàndard i les Directrius 
d’avaluació de l’impacte normatiu– a partir de dues hipòtesis normatives que 
permeten verificar la disminució dels costos econòmics que es deriva de 
l’aplicació de la Guia.  
 
La Guia es podrà consultar al web institucional www.gencat.cat i serà objecte 
de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La simplificació administrativa, prioritària per a la UE 
 
S’entén per càrrega administrativa la despesa que una empresa ha d’assumir 
per complir amb les obligacions d’informació i de comunicació de dades que 
imposen les normes. Les càrregues administratives innecessàries frenen el 
creixement, la innovació i l’eficiència econòmica en general, i afecten de forma 
especial les pimes. La seva reducció o supressió permet a les empreses 
dedicar més temps a les seves activitats econòmiques bàsiques, incrementar 
el rendiment laboral i, en conseqüència, impulsar la productivitat i reduir els 
costos de producció.   
 
La simplificació i la reducció de càrregues administratives són línies d’acció 
prioritàries en la política econòmica de la Unió Europea, així com de la 
Generalitat, des de l’aprovació per part del Govern del Pla de 48 mesures el 
mes juliol de 2007, i esdevenen indispensables per dinamitzar l’economia 
catalana en la conjuntura econòmica actual. En aquest context, la Guia no 
s’aplica a l’elaboració i la revisió de normes que només tinguin per destinataris 
els ciutadans, el tercer sector, i l’Administració pública. 
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El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 32 
personalitats i 13 entitats 
 

• La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot 
rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat de 
Catalunya 

 
• L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el dia 21 d’abril al 

Palau de la Generalitat 
 
El Govern ha acordat avui concedir la Creu de Sant Jordi a 32 personalitats i 
13 entitats que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa 
de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. L’acte de 
lliurament tindrà lloc el proper dia 21 d’abril, a les 19 hores, al Saló Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat. 
 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una 
persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 
1981 (si bé les primeres distincions no es van donar fins l’any següent) per 
distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat 
serveis destacats a Catalunya. 
 
 
Les 32 personalitats que rebran la distinció en l’edició d’enguany són: 
 
 
Jaume Alsina Calvet (Guissona, 1934): Veterinari i empresari ramader. Pel 
gran impuls que ha donat, des de la Segarra, al progrés del sector primari en 
el nostre país. És el fundador de les empreses que avui conformen el Grup 
Alimentari Guissona, líder en el sector carni i referent destacat de la indústria 
agroalimentària i el desenvolupament rural a Catalunya. 
 
Alberto Aza Arias (Tetuan, 1937): Diplomàtic. En reconeixement a la seva 
valuosa trajectòria en el servei diplomàtic espanyol, en el qual va ingressar 
l’any 1965. Nomenat, el 1977, director del gabinet del president Adolfo Suárez, 
actualment és el cap de la Casa de Sa Majestat el Rei. Cal destacar-ne 
especialment la sensibilitat envers la llengua i la cultura catalanes. 
 
Agustí Maria Bassols i Parés (Barcelona, 1924): Advocat i polític. En 
reconeixement a la seva sostinguda trajectòria de servei a Catalunya, tant pel 
que fa a la seva dedicació professional com a l’actuació en defensa de la 
llengua i la cultura catalanes. Impulsor de la modernització del dret civil català, 
especialment en el període de la recuperació democràtica. Membre i President 
del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.  
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Joan Botam i Casals (les Borges Blanques, 1936): Religiós caputxí. Per la 
seva valuosa contribució al diàleg interreligiós, mitjançant el qual ha impulsat 
diverses iniciatives que promouen els valors de la pau, la convivència i 
l’entesa entre les cultures. Fundador del Centre Ecumènic de Catalunya, cal 
destacar el seu paper en la famosa Caputxinada de l’any 1966, quan era 
provincial dels framenors caputxins al nostre país. 
 
Helena Cambó i Mallol (Barcelona, 1929): Mecenes. Per la seva valuosa 
trajectòria en el pla cívic i cultural. Ha continuat la tasca de mecenatge del seu 
pare, Francesc Cambó, en col·laboració amb qui fou el seu espòs, Ramon 
Guardans. Va presidir la Fundació Bernat Metge. Presidenta de l’Institut 
Cambó i acadèmica de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi.   
 
Montserrat Carulla i Font: Empresària i mecenes. Per la seva tasca al 
capdavant de la Fundació Lluís Carulla, de la qual presideix el patronat. Entre 
d’altres iniciatives de promoció de la llengua, la cultura i l’escola catalanes, cal 
destacar el Museu de la Vida Rural –recentment ampliat i remodelat-, 
l’Editorial Barcino, les Nadales o les successives edicions dels Premis Baldiri 
Reixac, els d’Honor Lluís Carulla i els d’Actuació Cívica. 
 
Teresa Maria Castanyer i Bachs (Girona, 1943): Lingüista. En 
reconeixement a l’eficàcia de la seva tasca, durant un quart de segle, en el si 
dels serveis d’assessorament lingüístic de Televisió de Catalunya. 
Contribucions d’aquesta mena són exemple de compromís professional al 
servei de la ciutadania i remarquen el paper dels mitjans de comunicació en la 
normalització de la llengua catalana i el progrés del país. 
 
Josep Maria Codina i Vidal (Sallent, 1927): Físic. Per la seva activitat 
acadèmica a la Universitat de Barcelona i la rellevància de la tasca de direcció 
de l’Observatori Fabra. Gràcies al seu concurs i al del seu equip, aquesta 
institució científica s’ha anat renovant i ha estat present en els registres 
internacionals més prestigiosos de dades astronòmiques, meteorològiques i 
sísmiques. 
 
Joaquim Díaz i Muntané (Barcelona, 1930): Actor i director de doblatge. Per 
la seva tasca pionera en la consolidació del doblatge i la interpretació en 
català a diferents àmbits del sector audiovisual. Amb la seva veu, tan personal 
i versàtil, i la seva capacitat professional ha contribuït ben positivament a 
l’extensió de l’ús social de la nostra llengua mitjançant les indústries de la 
cultura.  
 
Isidre Fainé i Casas (Manresa, 1942): Economista i financer. Pel conjunt de 
la seva trajectòria, duta a terme en diferents entitats del sector i que es 
desenvolupa, a partir de l’any 1982, en el si de la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona. Des del 2007, i entre d’altres càrrecs, ocupa la presidència 
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d’una institució que és un dels principals actius de la vida econòmica de 
Catalunya i motor del seu progrés. 
 
Maria Àngels Falquès Avril: Activista cultural i política i editora. Per la seva 
aportació rellevant a la defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalanes 
des de la Catalunya Nord. Entre altres iniciatives, ha estat fundadora -
juntament amb qui fou el seu espòs, Robert Avril- de les Edicions del 
Trabucaire i ha impulsat la creació de La Bressola, associació educativa que 
és un referent de qualitat pedagògica. 
 
Maria Lluïsa Ferrer i Martínez (Girona, 1944): Educadora i directiva de 
serveis socials. En reconeixement a la seva valuosa tasca com a fundadora i 
presidenta de la Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-
21. Des d’aquesta entitat es dóna suport als nois i noies afectats per aquesta 
síndrome i les seves familiars i es realitza un treball reeixit d’integració laboral 
i social. 
 
Josep Fornas i Martínez (Barcelona, 1924): Assessor fiscal, editor i polític. 
Per la seva trajectòria de servei al país. Durant el franquisme va ser, entre 
d’altres iniciatives, estret col·laborador del president Tarradellas, i després 
diputat al Parlament per Esquerra Republicana de Catalunya. És valuós el seu 
extens fons bibliogràfic i de cartells de la Segona República, donat al 
Parlament català.  
 
Salvador Gabarró Serra (Sant Guim de Freixenet, 1935): Enginyer industrial i 
directiu d’empresa. Per la seva tasca rellevant dins la vida econòmica 
catalana, desenvolupada en bona part a la corporació Roca, de la qual fou 
gerent i en protagonitzà l’expansió. També cal destacar, entre d’altres càrrecs 
corporatius, la presidència del Cercle d’Economia entre els anys 1999 i 2002 i, 
en l’actualitat, del grup Gas Natural – Unión Fenosa. 
 
Tomàs Gil i Membrado (Horta de Sant Joan, 1915): Músic. Pel conjunt de la 
seva trajectòria com a instrumentista, compositor i director musical. La 
composició de més de mil tres-centes sardanes en fa un dels autors més 
prolífics de la història de la música de cobla. A banda d’altres obres en aquest 
camp, també ha donat a conèixer produccions simfòniques, peces religioses i 
corals i, durant una època, música lleugera. 
 
José Antonio González Casanova (Barcelona, 1935): Polític, jurista i 
escriptor. Per la seva dilatada tasca educadora en els ideals democràtics i de 
canvi social des de la càtedra universitària i els mitjans de comunicació. Com 
a expert constitucionalista, participà en la redacció de la Constitució 
Espanyola i dels estatuts d’autonomia de les nacionalitats. Ha estat membre 
del Consell Consultiu de la Generalitat i és autor d’una extensa obra jurídica, 
política i assagística.   
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Francesc González Ledesma (Barcelona, 1927): Periodista, advocat i 
escriptor. Per la seva trajectòria informativa i la qualitat de la seva obra 
literària, de projecció internacional. Considerat un dels impulsors, entre 
nosaltres, de la novel·la negra de caire social. Cal destacar la tasca realitzada 
des del Consell de la Informació de Catalunya. 
 
Jordi Gumí i Cardona (Barcelona, 1931): Fotògraf. Per la seva tasca de 
difusió de la imatge de Catalunya mitjançant la il·lustració de nombrosos 
volums sobre el patrimoni artístic, el territori i les tradicions del nostre país. 
Especialitzat en la fotografia científica aplicada a l’anàlisi d’obres d’art, també 
cal destacar-ne l’activitat docent, tant a l’Escola Massana de Barcelona com a 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
 
Carlos Jiménez Villarejo (Màlaga, 1935): Fiscal. Per una valuosa trajectòria 
en l’àmbit jurídic i molt especialment per la  lluita contra la corrupció i la 
sostinguda defensa dels valors democràtics. Cal destacar-ne la tasca com a 
fiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
fiscal en cap de la Fiscalia Especial Anticorrupció. Actualment presideix el 
Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya.   
 
María Dolores Juliano Corregido (Necochea, Argentina): Antropòloga social. 
Per la seva trajectòria acadèmica i els valuosos resultats de  recerques en els 
camps de l’antropologia de l’educació, els moviments migratoris, les minories 
ètniques, els estudis de gènere i l’exclusió social. La seva producció és molt 
àmplia i ha anat sempre acompanyada d’un compromís social i feminista 
rellevant. 
 
Teresa Juvé Acero (Madrid, 1921): Pedagoga i escriptora. Per la seva 
coratjosa trajectòria, vinculada a la resistència francesa durant la Segona 
Guerra Mundial i a l’exili català en aquell país –on va conèixer qui va ser el 
seu espòs, el dirigent socialista Josep Pallach. I per la dedicació a 
l’ensenyament i la cultura, amb una obra novel·lística que ens permet conèixer 
més de prop la Catalunya del segle XVI.   
 
Manuel López Lozano: Jurista i polític. Per la seva trajectòria com a alcalde 
d’Abrera durant l’època dels primers ajuntaments democràtics. Les 
conseqüències en l’ordre personal que va comportar-li una decidida voluntat 
de servei n’han fet un dels símbols de la Transició, la qual cosa mereix el 
reconeixement a la seva tasca i a la de l’Administració local en el seu conjunt.  
 
José María de Mena Álvarez (Villarcayo, Burgos, 1936): Fiscal. En 
reconeixement a la seva prestigiosa trajectòria, de referència en l’àmbit jurídic, 
i també per la defensa dels valors democràtics. La seva activitat com a fiscal 
en cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estat 
rellevant i es complementa amb un combat sostingut pels drets individuals i 
col·lectius.   
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David Moner Codina (Barcelona, 1933): Advocat i dirigent esportiu. Per la 
seva sostinguda dedicació al món de l’esport com a practicant, tècnic i 
directiu. Ha presidit les federacions catalanes de rem i de natació. Cal 
destacar la tasca que du a terme com a president de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya i del Comitè Olímpic de Catalunya per la promoció i 
la projecció internacional del nostre esport.  
 
Manuel Oltra i Ferrer (València, 1922): Compositor. En reconeixement a la 
seva trajectòria en l’àmbit musical, que, a més de la tasca pedagògica, abasta 
la pràctica totalitat dels gèneres concertístics. Cal destacar especialment les 
aportacions en els camps de la música coral i la música de concert per a 
cobla, i també la seva contribució al món de la sardana i l’harmonització d’un 
gran nombre de melodies populars.  
 
Maria Pàrraga Escolà: Educadora i experta en trastorns de l’aprenentatge. 
Per l’atenció i valuós suport que dóna als nois i noies amb aquests trastorns, 
en especial pel que fa a la dislèxia. La seva professionalitat és un dels actius 
de la Fundació Pedagògica El Brot, amb seu a Sant Joan Despí, que ha 
contribuït a crear i de la qual és directora.     
 
Manuel Pérez Bonfill (Tortosa, 1926): Escriptor i professor de llengua i 
literatura. Per la qualitat de la seva obra i també en reconeixement a la 
significada tasca docent que ha dut a terme des de Tortosa durant quatre 
dècades. El seu mestratge i la trajectòria cultural i cívica han estat de 
referència a les Terres de l’Ebre ja des dels temps de la resistència al 
franquisme.  
 
Jordi Porta Ribalta (Barcelona, 1936): Promotor cultural. Com a referent del 
catalanisme en els àmbits cultural i cívic, singularment per l’impuls renovador 
que ha dut a terme des de la presidència d’Òmnium Cultural. També cal 
destacar la seva dilatada trajectòria com a director de la Fundació Jaume 
Bofill, una altra de les entitats que contribueixen decisivament a vertebrar el 
país.  
 
Joan Rosell Sanuy (Àger, 1936): Geòleg. Per la seva trajectòria científica i 
acadèmica i com a impulsor de la geologia moderna i introductor de la 
sedimentologia a les universitats catalanes. A més de la gènesi i evolució de 
l’alta Noguera i el Pallars Jussà, el Pirineu en general i també l’illa de 
Menorca, cal destacar que bona part del mapa geològic de Catalunya a escala 
1:50.000 és fruit de les seves recerques.  
 
Carles Sumarroca Coixet (Llimiana, 1933): Pèrit industrial i empresari. En 
reconeixement a la seva trajectòria de servei al país en diversos àmbits i, 
singularment, des del món econòmic en diferents sectors d’activitat. Ha estat 
fundador i conseller delegat del grup Emte i actualment és el president 
d’Honor de Comsa Emte, companyia molt destacada en el camp tecnològic i 
de les infraestructures.   
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Maria Tersa Miralles: Locutora de ràdio. Per la seva contribució històrica a la 
radiodifusió catalana, primer des de Ràdio Lleida –on fugí dels bombardeigs 
durant la Guerra Civil- i posteriorment Ràdio Girona. A aquesta darrera ciutat 
continuaria exercint la seva tasca davant dels micròfons just fins al moment 
que les tropes franquistes van ocupar les instal·lacions de l’emissora.    
 
Joan Vila Grau (Barcelona, 1932): Pintor i vitraller. Per la qualitat de la seva 
obra pictòrica –que evolucionà des d’un figurativisme de ressonàncies 
romàniques a l’abstracció- i per la importància de la seva aportació, com a 
creador i investigador, a l’art del vitrall. També cal destacar la tasca de 
promoció de diverses iniciatives artístiques i culturals, entre les quals la revista 
Qüestions d’Art.   
 
Les 13 entitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi són: 
 
 
Associació de Mestres Rosa Sensat: Per la valuosa tasca de renovació 
pedagògica que aquesta entitat du a terme, des de l’any 1965, per la millora 
de l’educació a Catalunya. Cal destacar la sostinguda defensa d’una escola 
pública de qualitat i, vinculada a aquest objectiu,  la formació permanent dels 
mestres com a professionals que són a la base del progrés de les societats i el 
futur dels països.    
 
Associació del Via Crucis Vivent: Entitat que té cura de la preservació i 
enriquiment d’una manifestació religiosa que se celebra a Sant Hilari Sacalm 
des de fa més de dos segles. En reconeixement a la sostinguda dedicació que 
suposa aquesta tasca, la seva transmissió a les joves generacions i la valuosa 
aportació que la tradició hilarienca representa per al patrimoni de la nostra 
cultura popular i tradicional. 
 
Casa Catalana de Saragossa: Pel conjunt de la seva activitat, que des de 
l’any 1963 difon el coneixement de la llengua i la cultura catalanes a l’Aragó i 
contribueix, doncs, a enfortir d’uns vincles històrics comuns. La seva 
publicació, Travessera, ha esdevingut una eina eficaç en aquest sentit, de la 
mateixa manera que ho són els cursos de català que organitza l’entitat en 
col·laboració amb l’Institut Ramon Llull.   
 
Casino Unió Comercial: Entitat que, amb més d’un segle i mig d’història, és 
una de les més antigues del país. Per la seva positiva influència en l’evolució 
de Vilafranca del Penedès i el seu entorn i per continuar dinamitzant-ne la vida 
cultural i cívica mitjançant nombroses activitats i iniciatives de participació que 
mereixen el reconeixement general. 
 
Esbart Català de Dansaires: Entitat fundada l’any 1908 a la ciutat de 
Barcelona que és el degà dels esbarts del nostre país. En reconeixement a la 
sostinguda dedicació en pro de la dansa tradicional catalana i la implicació en 
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aquest impuls d’un seguit de generacions. La seva trajectòria l’ha vinculat a 
diverses manifestacions de la vitalitat dels nostre poble i també a creadors i 
folkloristes de relleu.  
 
Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua: Entitat 
cívica, formada per una xarxa d’associacions, que té per objectiu la 
normalització del català en tots els àmbits d’ús, amb especial incidència en el 
sistema educatiu. En reconeixement a la vàlua d’aquesta tasca i la seva 
extensió a diferents sectors d’activitat per tal de vertebrar el País Valencià des 
dels punts de vista nacional i social. 
 
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya: Entitat creada a 
Igualada fa vint-i-cinc anys i que és representativa d’uns tres-cents col·lectius 
del sector. Pel conjunt de la seva activitat, que es desenvolupa mitjançant 
diverses iniciatives que procuren l’enriquiment de la valuosa presència del 
teatre no professional –de llarga tradició entre nosaltres- i la seva extensió al 
llarg del territori. 
 
Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya: En reconeixement a la valuosa 
implicació, des del segle XIX, en la defensa i desenvolupament del dret civil 
català. La tasca d’il·lustres col·legiats en la seva compilació de fa mig segle ha 
estat decisiva, de la mateixa manera que és molt rellevant la participació del 
nostre notariat en l’elaboració de la legislació civil posterior a l’Estatut 
d’Autonomia.     
 
Llotja de Reus: Successora i actual gestora del tradicional Mercat del Dilluns, 
la institució més antiga de la capital del Baix Camp, que enguany compleix el 
setè centenari. Pel seu paper històric en el potencial exportador de la ciutat i 
per haver esdevingut, al llarg dels segles, una de les referències bàsiques de 
l’economia agrària i ramadera de Catalunya. 
 
Memorial Democràtic dels Treballadors i Treballadores de Seat: Per la  
reivindicació que fa aquesta entitat del patrimoni industrial i obrer de 
Catalunya, així com també pel suport constant a les iniciatives i polítiques 
públiques de memòria democràtica. S’escau aquest reconeixement en 
l’avinentesa del seixantè aniversari de la fundació de l’empresa i en 
representació de totes les persones que hi han treballat al llarg dels anys. 
 
Orde de la Mercè. Província de Catalunya-Aragó: Institució catòlica 
fundada a la catedral de Barcelona l’any 1218 que, sense distinció de 
nacionalitat o credo, ofereix la seva ajuda a totes les persones privades de 
llibertat i als seus familiars. La trajectòria redemptora que ha mantingut 
sempre expressa un compromís amb els valors humans i el refús a l’exclusió 
social.     
 
Societat Coral La Badalonense: Entitat amb una reconeguda trajectòria dins 
la vida cultural de Badalona des de la seva fundació a mitjans del segle XIX. 
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Per l’aportació que ha fet al cant coral, en la qual s’hi han implicat diverses 
generacions. La seva activitat ha esdevingut un exemple de cohesió social i 
també contribueix a la projecció d’una de les ciutats més grans de Catalunya. 
 
Unió Catalana d’Hospitals. Associació d’Entitats Sanitàries i Socials: 
Creada l’any 1975 com a Unió Catalano-Balear d’Hospitals, és un dels 
referents del sector al nostre país. Com a reconeixement a la tasca duta a 
terme per aquesta entitat i els centres que representa en els camps de la salut 
i l’atenció a la dependència, tan importants per al benestar de les persones i el 
progrés social.  
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El Govern aprova el Pla Especial d’Emergències per 
Allaus a Catalunya 
 

• L’Allaucat estableix les zones amb risc d’allaus i especifica els 
procediments d’informació per garantir la seguretat de la població, 
entre altres funcions 

 
• El Pla també determina l’obligació d’un municipi d’elaborar el Pla 

d’Actuació Municipal per allaus  
 
• Fins ara les emergències relacionades amb allaus es tractaven en 

el marc del PROCICAT 
 

El Govern ha aprovat avui el Pla Especial d’Emergències per Allaus a 
Catalunya (Allaucat), que ha de fer front al risc d’allaus que es pot produir al 
Pirineu i Prepirineu Oriental i Occidental de Catalunya. Actualment, les 
emergències associades a les allaus es tracten en el marc del pla 
d’emergències territorial i multirisc PROCICAT, i és per això que s’ha 
considerat oportú crear un pla específic associat a aquest risc concret.  
 
A Catalunya poden produir-se allaus al Pirineu i al Prepirineu, exceptuant les 
comarques de la Garrotxa i de l’Alt Empordà. Les allaus acostumen a afectar 
persones que realitzen activitats d’alta muntanya en zones no controlades, 
però també poden afectar zones baixes i els fons de les valls, on generalment 
es troben les majors concentracions de població, béns, infraestructures i 
serveis. És en aquests casos quan és necessari establir un pla especial que 
analitzi amb detall el risc i que estableixi una estructura i uns procediments 
operatius de resposta adaptats a aquestes situacions. 
 
D’aquesta manera, l’Allaucat té per objectiu establir les zones i els municipis 
de Catalunya amb risc d’allaus i determinar els criteris d’afectació municipal; 
predir el risc per tal de prendre les mesures preventives adients; especificar 
els procediments d’informació a la població, mesures de protecció i consells; 
garantir la seguretat de persones i béns; catalogar els mitjans i recursos 
humans disponibles; i definir les tasques d’implantació i manteniment del pla. 
 
L’índex de Perill d’Allaus diari el determina el Butlletí de Perill d’Allaus elaborat 
per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) i el Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC), i conté la previsió del perill d’allaus per 7 sectors nivològics 
definits en funció de factors com orografia, condicions físiques i mecàniques 
dels estrats de neu del mantell nival, i clima. 
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En el marc d’aquest pla es crearà un comitè tècnic de seguiment del risc 
d’allaus que, en cas d’avís de perill d’allaus amb índex 4 o 5 (el màxim), es 
reuniria a criteri del cap de l’equip de guàrdia del CECAT per valorar la 
situació i la seva possible evolució, així com per decidir les actuacions a 
realitzar per minimitzar el risc. El pla Allaucat estableix un grup d’intervenció, 
un grup d’ordre, un grup d’avaluació nivometeorològica, un grup logístic, un 
grup sanitari, i un grup judicial i de medicina legal i forense. 
 
Quant a l’operativitat, es preveuen 4 fases: prealerta, alerta, emergència 1 i 
emergència 2, les quals s’activaran en funció del risc i/o els possibles efectes 
de l’allau sobre la població.  
 
A més, el Pla d’Emergències per Allaus a Catalunya té com a finalitat 
determinar l’obligació d’un municipi d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) per allaus en funció de factors com la vulnerabilitat dels nuclis habitats, 
l’afectació sobre la mobilitat i la incidència turística o desenvolupament 
urbanístic. 
 
En aquesta valoració s’han establert un total de 38 municipis que reuneixen 
aquestes característiques i que tenen per obligació elaborar el seu PAM. Serà 
en aquests municipis en els quals els PAS (Plans d’Assistència i Suport 
comarcals) adquiriran un paper important. 
 
 



 

 

Acords de Govern . 13.04.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

22

El Govern destina 40 milions d’euros a préstecs per 
aportar liquiditat a les explotacions agràries  
 

• Vol evitar l’abandonament d’explotacions amb els titulars més 
joves i la reducció de la competitivitat de la resta d’explotacions 
que no puguin afrontar noves inversions  

 
• Aquesta mesura forma part del Pla de Xoc per al sector 

agroalimentari aprovat pel Govern el passat 30 de març 
 

 
El Govern ha acordat  obrir una línia de préstecs a través de l’Institut Català 
del Crèdit Agrari (ICCA) per aportar liquiditat a les explotacions agràries. Amb 
aquesta mesura el Govern vol donar suport al sector agrari, que ha viscut una 
campanya amb greus problemes econòmico-financers, tant per la forta 
davallada de la renda derivada de preus anormalment baixos en la majoria de 
sectors, com per les dificultats amb què s’estan trobant les explotacions a 
l’hora d’accedir al crèdit. 
 
L’objectiu de la proposta és que les explotacions afectades puguin finançar la 
nova campanya i allargar el termini per periodificar en els resultats futurs de 
l’explotació els costos d’aquesta campanya. 
 
Aquesta mesura forma part del Pla de Xoc per al sector agroalimentari aprovat 
pel Govern el 30 de març de 2010 per donar resposta a les principals 
necessitats del sector, tant agrari com pesquer i a la indústria agroalimentària. 
  
El Govern considera que la situació del sector agrari és preocupant i pot 
produir l’abandonament d’explotacions amb titulars més joves, que han 
realitzat inversions de modernització, i la reducció de la competitivitat de la 
resta d’explotacions que no podran afrontar noves inversions i fins i tot se’ls 
farà difícil la realització de les feines mínimes de conreu a l’inici de la nova 
campanya. Els preus s’han situat a nivells anormalment baixos, no només per 
l’excés d’oferta interna, sinó per la situació de crisi general que afecta 
l’economia, la qual cosa s’ha traduït en una davallada molt forta dels 
ingressos, que en molts casos han estat per sota de les despeses. Tot això ha 
implicat un agreujament de la situació financera de les explotacions que ja 
arrossegaven algunes dificultats. 
 
Els préstecs es destinen a explotacions ramaderes, els titulars de les quals 
siguin agricultors professionals (AP) o aquestes siguin explotacions agràries 
prioritàries (EAP) que disposin, en ambdós casos, com a mínim de 0,8 Unitats 
de Treball Agrícola (UTA). La UTA s’entén com el treball efectuat per una 
persona dedicada a temps complet durant un any d’activitat.  
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Les condicions dels préstecs són les següents: 
- Import global màxim de la línia de préstec: 40.000.000€. 
- Període per presentar les sol·licituds de préstec: Des de l’aprovació de 

l’Acord de Govern i fins al 31 d’agost de 2010. 
- Import màxim del préstec/titular: 120.000€. 
- Tipus d’interès: EURIBOR a un any més un diferencial de 2,75 punts. 
- Termini d’amortització màxim: 5 anys amb el primer de carència i 

venciments trimestrals. 
- Comissió d’obertura: 0,5% del préstec formalitzat, excepte en el cas 

que el titular garanteixi el préstec amb la fiança solidària de la Societat 
Estatal de Caución Agraria (SAECA). 

- Comissió d’estudi: exempta. 
 
Les sol·licituds de préstec es poden presentar a les Oficines Comarcals del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). Prèviament a la 
concessió del préstec, el DAR emetrà un informe previ favorable amb la 
indicació de l’import màxim del préstec a estudiar. Aquest informe, juntament 
amb la sol·licitud del préstec i la documentació presentada, es trametrà a 
l’ICCA, que estudiarà l’operació i en reclamarà, si escau, documentació 
complementària per a l’aprovació del préstec. L’ICCA establirà les garanties 
necessàries per finançar els préstecs i en decidirà la concessió en funció del 
risc de cada petició. 
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El Govern millora el sanejament de la Guingueta 
d’Àneu, al Pallars Sobirà 
 

• Es construirà una nova depuradora al nucli d’Escaló amb les 
corresponents conduccions 

 
• S’invertiran més de 215.440 euros en aquests treballs, que tindran 

una durada de cinc mesos 
 
El Govern ha impulsat avui la millora del sanejament del municipi de la 
Guingueta d’Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, amb la construcció d’una 
depuradora al nucli d’Escaló i les corresponents conduccions per recollir les 
aigües residuals i portar-les a l’estació depuradora per al seu sanejament.  
 
Aquests treballs, que tindran un cost superior als 215.440 euros i que són 
finançats en un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, consistiran en 
la construcció d’una depuradora de tipus biològic que donarà servei a 400 
habitants cada dia -amb capacitat de tractament de 84 m3/dia- i en la 
instal·lació de prop de 200 metres de xarxa de col·lectors. En aquesta actuació 
s’aprofitarà una part de la infraestructura existent, concretament el col·lector 
que actualment condueix les aigües residuals a la llera de la Noguera 
Pallaresa. 
 
Mitjançant aquests treballs s’aconseguirà una important i imprescindible 
millora sanitària i mediambiental de la Noguera Pallaresa i de l’entorn general 
del municipi. La duració aproximada de les obres previstes és de 5 mesos, a 
comptar des de l’ocupació física dels terrenys. 
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), 
aprovat pel Govern el juliol del 2006, té l’objectiu de completar i millorar el 
sanejament de tota la població catalana. Actualment, hi ha 371 depuradores 
en funcionament, que donen servei a més de 500 municipis. Aquestes 
infraestructures asseguren el sanejament del 95% de la població catalana. 
Quan el PSARU estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de sanejament 
que estaran en funcionament amb una inversió total de 1.526 milions d’euros. 
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Altres Acords de Govern 
 
Més ajuts per municipis afectats per les nevades 
 
El Govern ha acordat incloure diversos municipis com a possibles beneficiaris 
de les mesures urgents per a pal·liar els danys ocasionats per les nevades del 
8 de març de 2010, aprovades el 23 de març passat.  
 
Pel que fa a les subvencions als ens locals per a la realització de Plans 
d’ocupació per a la neteja de boscos i zones arbrades, així com també la 
recuperació de camins i lleres, i a les subvencions extraordinàries dirigides als 
titulars dels terrenys forestals per poder netejar els boscos afectats, s'ha inclòs 
com a possibles beneficiaris d'aquestes mesures els municipis següents: Les, 
Es Bòrdes, Canejan, Pont d'Armentera, Guixers, Castellar de la Ribera, 
Tivissa, Arnes i Pinell de Solsonès. 
 
D'altra banda, els ajuntaments de Masarac, Viladrau, Castelló d’Empúries, 
Pont de Molins, Santa Susanna, Sant Martí de Llémena, Esponellà, La Selva 
de Mar, Dosrius, Sant Iscle de Vallalta, Pont d’Armentera, Fortià, Arenys de 
Munt i Pontós rebran ajuts per al pagament de despeses extraordinàries 
generades per les nevades. 
 
 
9,9 milions d’euros a la construcció d’una residència a Barcelona  
 
El Govern ha aprovat destinar 9,9 milions d’euros a la construcció d’una 
residència i un centre de dia per a gent gran a Barcelona. El centre s’ubicarà 
en el solar de l’antiga fàbrica Alchemika i forma part del conveni de 
col·laboració que el Govern va signar amb l’Ajuntament de Barcelona per tal 
de crear a la ciutat nous equipaments de serveis socials. 
 
L’equipament tindrà 98 places residencials i 28 diürnes. L’edifici es 
desenvoluparà en soterrani, planta baixa i sis plantes. A la planta baixa 
s’ubicaran les oficines de gestió del centre , la cuina i la bugaderia. A la 
primera planta s’hi instal·laran els serveis d’atenció mèdica, fisioteràpia, 
podologia, perruqueria, psicòleg i assistència social. Les cinc plantes superiors 
acullen les habitacions per a les persones usuàries. 
 
 
Estatuts de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya  
 
El Govern ha aprovat avui els estatuts de la Fundació Institució dels Centres 
de Recerca de Catalunya, la Institució CERCA. La Generalitat en serà un dels 
patrons i ocuparà la presidència del patronat a través del conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. 
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La Institució CERCA donarà suport als centres de recerca de la Generalitat, 
inclosos actualment en el programa CERCA, i en fomentarà la projecció 
corporativa, institucional i científica, de manera que puguin incrementar i 
consolidar posicions de lideratge internacional. A més, vol implementar les 
polítiques adreçades a aquests centres, així com a altres estructures de 
recerca. Segons els estatuts que s’han aprovat avui, la Fundació Institució 
CERCA té les finalitats següents:  
 

a) Desenvolupar activitats complementàries de les polítiques públiques de 
la Generalitat en matèria de centres de recerca, per contribuir a la seva 
implementació i al millor compliment dels objectius i esdevenir també 
un instrument de suport a l’Administració de la Generalitat en temes de 
recerca, desenvolupament i innovació.  

 
b) Treballar a favor de l’excel·lència de les activitats que desenvolupen els 

centres de recerca de la Generalitat i, en especial, de les seves 
activitats de recerca, desenvolupament científic i transferència del 
coneixement;  

 
c) Contribuir a l’impuls i a la coordinació dels centres de recerca de 

Catalunya, així com col·laborar amb els agents d’execució de la recerca 
que desenvolupen funcions a Catalunya. 

 
Amb la creació d’aquesta fundació es dóna compliment al Pacte Nacional per 
a la Recerca i la Innovació (PNRI), que recull, entre els seus principals 
compromisos, la creació de l’agència de centres de recerca de Catalunya amb 
la finalitat de respondre a les necessitats específiques i singulars que 
representa el desenvolupament, el seguiment i el finançament estructural dels 
centres de recerca catalans. 
 
El Govern promou la Fundació Institució de Centres de Recerca de Catalunya 
amb la voluntat que esdevingui un potent instrument que permeti visualitzar i 
optimitzar la xarxa que conformen els centres inclosos al programa CERCA, 
facilitar la implementació de les millors pràctiques que es duen a terme arreu 
del món en la gestió de la recerca, i treballar per l’excel·lència en R+D+I del 
sistema. 


