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El Govern insta al Tribunal Constitucional que 
s’abstingui de resoldre el recurs contra l’Estatut  
 
El Govern ha encarregat al gabinet jurídic l’elaboració de l’escrit processal per 
instar al Tribunal Constitucional que s’abstingui o declini la seva competència 
per conèixer i resoldre el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP contra 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya fins que la seva composició s’ajusti al que 
preveu la Constitució Espanyola.  
 
El govern ha pres aquest acord sobre la base del dictamen elaborat per la 
Comissió Jurídica Assessora. 
 
Aquest dictamen recorda que el model que es desprèn de la constitució sobre 
la composició del tribunal es fonamenta en dos pilars: 
 

• La necessitat de complir amb els requisits d’elegibilitat i independència 
• La limitació temporal del mandat 

 
La Comissió conclou que la possibilitat de pròrroga dels mandats no es 
desprèn de la pròpia constitució sinó de la llei orgànica.  
 
Donada aquesta especificitat, la comissió es planteja si l’ús d’una “pròrroga 
desproporcionadament llarga” en la que es troben els membres actuals podria 
afectar els pilars que marca la Constitució. 
 
La Comissió Jurídica Assessora conclou que la situació anòmala pel que fa a 
la composició del Tribunal, desfiguraria d’una manera substancial el model de 
Tribunal Constitucional establert per la Constitució i podrien afectar la seva 
idoneïtat per conèixer dels recursos contra l’Estatut. 
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El Govern destina prop de 152 milions d’euros als 
ajuntaments i altres entitats locals per promoure 
ocupació 
 

• Les accions de contractació, assessorament i orientació 
beneficiaran durant el 2010 al voltant de 48.000 persones en 
situació d’atur 

 
• Aquesta iniciativa també permetrà impulsar programes de 

promoció econòmica i desenvolupament local que generaran 
ocupació 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 151.800.000 euros als ajuntaments i altres 
entitats locals perquè portin a terme projectes i accions per a la contractació, 
assessorament i orientació professional de persones en situació d’atur, així 
com per impulsar programes de promoció econòmica, desenvolupament local i 
prospecció empresarial que ajudin a fomentar l’ocupació. Els prop de 152 
milions d’euros engloben actuacions per a aquest any en curs (2010) i per al 
2011. 
 
Enguany, amb un pressupost de gairebé 76 milions d’euros per al 2010, les 
accions de contractació, assessorament i orientació podran beneficiar al 
voltant de 48.000 persones en situació d’atur, ja sigui mitjançant plans 
d’ocupació o amb itineraris personals d’inserció laboral en el marc de la Xarxa 
d’Orientació de Catalunya. 
 
En concret, el Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, atorgarà els ajuts econòmics a les entitats locals que presentin 
projectes i accions que incideixin en les següents línies estratègiques: 
 

• Millora de l’ocupabilitat de les persones amb dificultats especials per 
trobar una feina i aconseguir una inserció de qualitat al mercat de 
treball. 

 
• Assessorament i orientació professional a les persones que necessiten 

un acompanyament intensiu i amb especial incidència en les situacions 
d’atur de llarga durada. 

 
 
• Desenvolupament econòmic territorial amb la finalitat de crear ocupació 

i donar suport a les petites i mitjanes empreses locals. 
 
 
Programes d’assessorament i orientació professional: Xarxa 
d’Orientació de Catalunya 
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El Servei d’Ocupació de Catalunya disposa d’un servei universal d’orientació 
per a les persones desocupades amb l’objectiu de facilitar una orientació 
professional per augmentar les possibilitats de trobar una feina. El servei 
d’orientació es fa a través de les Oficines de Treball.  
 
En aquesta línia, el Servei d’Ocupació de Catalunya concerta amb 
ajuntaments i altres entitats locals i amb entitats sense ànim de lucre uns 
serveis d’orientació amb l’objectiu de donar una assistència més 
personalitzada i intensiva a les persones que per les característiques del 
sector o l’ofici d’on provenen o per característiques pròpies requereixen un 
seguiment específic.  
 
Els dos nivells d’intervenció –el de les Oficines de Treball i el de les entitats 
concertades- conformen la Xarxa d’Orientació de Catalunya, que és la suma 
del conjunt d’administracions públiques i entitats que treballen amb una única 
metodologia i compromís per ajudar les persones en atur a la recerca activa 
de feina. 
 
Enguany al voltant de 40.000 persones desocupades es podran beneficiar 
dels itineraris personals d’inserció (IPI) impartits per les entitats locals i entitats 
sense afany de lucre en un dels 240 dispositius de la Xarxa d’Orientació de 
Catalunya existents al territori.  
 
Els itineraris personals d'inserció (IPI) consisteixen en un assessorament 
individual a les persones en atur que es realitza durant diverses sessions de 
treball que tenen com a objectiu: orientar correctament el perfil professional a 
les ofertes de feina existents; detectar mancances formatives a ser 
completades; ensenyar tècniques i eines per aconseguir una feina posant en 
valor les capacitats i competències de cada persona; i, en definitiva, 
acompanyar individualment a les persones en el seu procés actiu de recerca 
de feina. 
 
Les persones en situació d’atur susceptibles d’accedir a un itinerari personal 
d’inserció de la mà de les entitats locals, hauran d’acudir, en primer lloc, a una 
de les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, on un 
orientador/a professional de la Generalitat de Catalunya determinarà les 
actuacions, el perfil competencial bàsic, i garantirà el seguiment personalitzat 
al llarg de la participació en el programa. 
 
Programes de promoció de l’ocupació: Plans d’Ocupació 
 
En compliment del compromís de la Generalitat de Catalunya per a aquest 
any 2010, prop de 7.200 persones en situació d’atur es beneficiaran enguany 
de Plans d’Ocupació, amb contractes de sis mesos de durada. A aquests cal 
sumar-n’hi 1.000 més en col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre. 
Aquests Plans d’Ocupació se sumen a la contractació de més de 13.200 
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persones en atur mitjançant els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local que el 
Govern ha promogut aquest any 2010. 
 
Els projectes de Plans d’Ocupació que rebran els ajuts econòmics del Govern 
seran els dels sectors del medi ambient, tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), dinamització i cohesió comunitària, i serveis relacionats 
amb la rehabilitació d’espais públics, entre d’altres.  
 
Com a exemples dels projectes, hi ha l’ecoeficiència i l’estalvi energètic, la 
promoció de les energies renovables, la instal·lació de sistemes d’energia 
renovable i la neteja de boscos (Medi Ambient); l’ eliminació de barreres 
arquitectòniques; l’alfabetització digital, les xarxes telemàtiques, la 
digitalització de documents (TIC); el foment de la convivència ciutadana, 
l’atenció a persones en risc d’exclusió social (dinamització i cohesió 
comunitària); o la prevenció i l’atenció a la violència de gènere. 
 
Les persones beneficiàries dels Plans d’Ocupació, que rebran formació 
transversal o professionalitzadora per incrementar la possibilitat d’inserció 
laboral, seran les que estiguin en situació d’atur, inscrites com a demandants 
d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, que no cobrin la prestació i/o 
subsidi d’atur o els manqui un mes per exhaurir-la. 
 
A més, tindran caràcter preferent les persones que compleixin els anteriors 
requisits i es trobin en col·lectius específics com, per exemple, joves de fins a 
30 anys, treballadors/es discapacitats, persones en risc d’exclusió social, o 
treballadors/es autònoms en situació d’atur sense dret a subsidi o ajut. 
 
Programes de Desenvolupament Local 
 
Els objectius del Govern amb els Programes de Desenvolupament Local són 
atreure la creació d’empreses, fomentar l’activitat econòmica, impulsar el 
desenvolupament de sectors estratègics per al municipi i promoure la captació 
de noves activitats econòmiques, entre altres. 
 
Per aconseguir aquests objectius, el Departament de Treball, a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, atorgarà suport econòmic a les entitats locals 
que presentin les sol·licituds per a dos tipus d’actuacions. 
 
La primera és la contractació d’una persona Agent d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL). Aquest any 2010, 50 agents se sumaran als 
517 que ja treballen a les entitats locals catalanes. 
 
Les funcions principals dels AODL són dinamitzar, promoure i executar 
accions de promoció econòmica en el seu territori d’actuació que contribueixin 
al creixement econòmic i a la creació d’ocupació; la prospecció de les 
necessitats formatives de les empreses i sectors així com les oportunitats de 
nous llocs de treball al territori. 
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La segona és el suport a les entitats locals proporcionant-los eines que els 
permetin analitzar les potencialitats de desenvolupament, diagnosticar el 
territori, planificar estratègies, implementar programes i projectes en benefici 
de l’activitat econòmica i d’ocupació del territori. 
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El Govern destina més de 24 milions d’euros per dotar 
a les escoles de material informàtic  

 
• El Govern ha posat a l’abast dels centres un catàleg 

d’equipaments informàtics perquè triïn en funció de les seves 
necessitats 

 
• La majoria de peticions de material fan referència als diferents 

tipus de pissarres digitals 
 
El Govern ha aprovat invertir 24.099.030 euros per a dotar les escoles 
catalanes -1.941 escoles- de l’equipament informàtic personalitzat. Aquesta 
iniciativa, que es va posar en marxa per primer cop el curs passat, permet als 
centres poder demanar els equipaments informàtics que vulguin en funció de 
les pròpies necessitats i del projecte educatiu que hagin de desenvolupar.  
 
Per aconseguir-ho, el Govern posa a l’abast dels centres un llistat de material 
per tal que triïn el que més els convé segons les seves prioritats. El centre pot 
fer la petició a través d’un aplicatiu informàtic específic. El fet que les escoles 
puguin sol·licitar la dotació a partir del projecte educatiu propi respon a 
l’objectiu d’incrementar l’autonomia de centre, ja que es deixa a criteri de 
l’equip directiu el fet de decidir quins equipaments són els necessaris. La 
majoria de peticions de material fan referència als diferents tipus de pissarres 
digitals.  
 
Alhora, la iniciativa també permet poder utilitzar les TIC –Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació- de moltes maneres diferents en funció dels 
equipaments disponibles. Aquests són alguns exemples: 
 

- Les estacions de sobretaula permeten treballar a l’aula 
d’informàtica. 

- La pissarra digital, els kits de projecció o els portàtils amb wi-fi es 
poden utilitzar en les aules ordinàries. 

- Les estacions informàtiques situades en un racó de l’aula són útils 
per a crear “racons de treball” a les classes. 

- Alguns equipaments faciliten la feina en àmbits curriculars 
específics: ciències (microscopi amb càmera), música (teclat 
musical), tecnologia (kit de robòtica)… 

- Hi ha cert material informàtic adreçat específicament a l’alumnat 
d’educació especial: pantalla tàctil, ratolí adaptat, teclat de tecles 
grans, entre altres. 

- L’educació audiovisual com a llenguatge transversal és també un 
dels objectius, i per això es vol reforçar a través de: videoprojectors 
portàtils, càmeres de vídeo i de fotografia, televisors i maletes de so. 

- Finalment, també es dota informàticament als centres per tal que el 
professorat pugui dur a terme les seves tasques quotidianes. 
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La dotació d’equipament TIC als centres públics s’ha concretat de la següent 
manera: 
 

 
TIPUS 

 
TOTAL 

 
ORDINADORS 

Ordinadors de sobretaula 
Ordinadors portàtils 

Ordinadors portàtils lleugers 
Servidors Terminals 

Terminals 
 

 
6.996 
2.702 
1.792 

30 
109 

 
PERIFÈRICS 
Monitor TFT 

Impressora làsser A4 bin 
Impressora làsser A4 color 

Impressora injecció multifuncional 
Impressora injecció A3 
Lector codi de barres 

Carro portàtils 
Concentrador 

Disc dur de xarxa 
 

 
7.002 
255 
135 

 
133 
147 
25 
111 
38 
346 

 
MITJANS AUDIOVISUALS 

Vídeoprojector portàtil 
Càmera fotografia 

Càmera vídeo 
TV 40” 

Peu per a TV 40” 
Maleta so estàndard 

Maleta so bàsica 
Càmera de projecció de documents 

 

 
 

548 
907 
268 
83 
25 
34 
57 
141 

 
ELEMENTS DE TREBALL INTERNET A L’AULA 

Kits de projecció 
Armari per a ordinador 
Pantalla de projecció 

Pissarra tàctil 
Pissarra electromagnètica 

Pissarra portable 
Pissarra tàctil amb Kit 

Pissarra electromagnètica amb Kit 
Pissarra interactiva tàctil amb Kit de projecció 

desplaçable en alçada 
Pissarra interactiva electromagnètica amb Kit de 

projecció desplaçable en alçada 
Pissarra interactiva portable amb superfície clara 

per a la projecció 

 
 
 

824 
240 
801 
350 
135 
232 

1.249 
 

538 
347 
182 
200 
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PERIFÈRICS EDUCATIUS ESPECIALITZATS 
Teclat musical 

Lupa digital amb càmera 
Consola EXAO Primària 

Consola EXAO Secundària 
Sensors per a consola EXAO 

Kit de robòtica 

 
 

131 
84 
37 
23 
111 
104 

 
MATERIALS PER A EDUCACIÓ ESPECIAL  

Pantalla tàctil 
Commutadors 

Commutadors de botó de tres mides amb cables 
Comunicador 

Dispositius per a activitats lúdiques 
Ratolins especials 

Trackball de bola gran 
 

 
 

72 
16 
13 
13 
611 

 
25 
25 

 
Sol·licitud del catàleg 
 
Els centres públics tenen una puntuació –anomenada unitats de catàlegs- en 
funció d’un seguit de criteris. Segons quina sigui la seva puntuació final, els 
centres podran demanar més o menys material. Les escoles tenen una 
assignació bàsica, diferent dels centres de formació d’adults,  de les escoles 
oficials d’idiomes i dels centres d’educació especial. 
 
A partir d’aquí, s’obté puntuació addicional en el cas que els centres participin 
en algun projecte relacionat amb noves tecnologies que promou el 
Departament d’Educació.  
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El Govern impulsa les infraestructures de 
telecomunicacions de nova generació en els seus 
edificis 
 

• Es promou la instal·lació de nodes de fibra òptica o de tecnologia 
mòbil de tercera generació en els edificis de nova construcció 
promoguts per la Generalitat de Catalunya, així com en aquells 
que es rehabilitin 

  
• L’objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència dels processos 

administratius interns, i agilitzar els tràmits administratius que 
afecten la ciutadania i el teixit empresarial 

 
• Aquesta iniciativa s’emmarca en l’Acord estratègic per a la 

internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, i el Pacte Nacional d’Infraestructures 

 
El Govern ha aprovat avui un paquet de mesures per impulsar infraestructures 
de telecomunicacions de nova generació en els edificis de la Generalitat per 
millorar les connexions en xarxa. L’objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència 
dels processos administratius interns, alhora que es pretén agilitzar els tràmits 
administratius que afecten la ciutadania i el teixit empresarial.  
 
Aquestes mesures, que inclouen la instal·lació de fibra òptica o de tecnologia 
mòbil de tercera generació, s’aplicaran en els edificis de nova construcció 
promoguts per la Generalitat de Catalunya, així com en els sotmesos a obres 
de rehabilitació. 
 
Les actuacions afectaran les infraestructures relatives a la xarxa, el cablatge 
integral i la telefonia per a usos dels edificis. A més, es configurarà cada nova 
seu com un node de la Xarxa Oberta i un node de la xarxa de 
Radiocomunicacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta iniciativa s’emmarca en el desenvolupament de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, i del Pacte Nacional per a les Infraestructures. Aquests 
dos acords declaren les infraestructures de telecomunicacions com a bàsiques 
i estratègiques per aconseguir la cohesió social i territorial de Catalunya, així 
com per assegurar la competitivitat de la indústria i l’economia catalanes en un 
mercat i una societat cada cop més globals. 
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques serà l’encarregat 
de coordinar aquesta iniciativa amb els departaments i organismes que 
promouen la construcció o la reforma dels edificis de la Generalitat: 
dependències administratives, centres educatius, biblioteques, centres 
sanitaris, seus d’òrgans jurisdiccionals, comissaries i equipaments culturals, 
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així com qualsevol altre equipament públic. Es constituirà una comissió de 
seguiment, presidida pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, i integrada per representants de diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de vetllar pel desenvolupament de l’acord. 
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El Govern aprova les bases per a l’elaboració d’un 
codi ètic dels professionals de l’execució penal a 
Catalunya 
 

• L’elaboració d’aquest codi és una iniciativa pionera en l’àmbit 
penitenciari de l’Estat espanyol 

 
• Una comissió d’experts, presidida per l’excomissari de Drets 

Humans del Consell d’Europa i exdefensor del Poble, Álvaro Gil-
Robles, ha elaborat les bases d’aquest codi  

 
El futur codi ètic dels professionals d’execució penal a Catalunya respon a la 
voluntat del Govern de delimitar els principis i regles ètiques i de conducta que 
han de guiar l’activitat d’aquests professionals. Entre aquests principis destaca 
la funció de rehabilitació social, procés en el qual aquests treballadors 
intervenen com a primers agents, dins el marc de les seves tasques de 
vigilància i custòdia.  
 
El document que avui s’aprova, que conté les bases per elaborar el codi ètic, 
és fruit del treball de la comissió, creada el gener de 2009 i que va presidir 
l’excomissari de Drets Humans del Consell d’Europa i exdefensor del Poble, 
Álvaro Gil-Robles. Aquesta comissió ja ha estat dissolta perquè ha finalitzat la 
redacció del document. 
  
L’elaboració del codi és una iniciativa pionera en l’àmbit penitenciari de l’Estat 
espanyol. Per aquest motiu, la comissió va tenir en compte les disposicions 
internacionals per redactar les bases i, al mateix temps, va reconèixer 
l’especificitat del model penitenciari desenvolupat a Catalunya, caracteritzat 
pel seu alt component ressocialitzador. 
 
Així, el futur codi deontològic es defineix, segons els experts, com un 
mecanisme d’orientació i regulació que haurà d’expressar els valors, criteris  i 
compromisos de la institució penitenciària i de les persones que hi estan 
vinculades. Les bases estableixen els principis que han de regir l’actuació dels 
professionals envers aquest servei públic, com també la professió.  
 
Les bases que avui aprova el Govern tenen com a objecte determinar uns 
estàndards ètics de comportament en el personal d’execució penal. Aquestes 
bases estableixen que els professionals han d’estar subjectes a la llei i al dret, 
indiquen quins són els destinataris d’aquest futur codi ètic, els principis 
d’equitat, i fomenten la formació professional permanent com a instrument de 
reeducació i reinserció. També defineixen quins principis i valors han de regir 
la relació laboral entre els mateixos professionals i quins principis i valors hi ha 
d’haver en la relació amb la societat en general i també en l’àmbit de 
l’execució penal.  
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A l’apartat de recomanacions, les bases recullen les propostes que va fer la 
comissió perquè el codi ètic inclogués la mediació administrativa com a 
sistema de resolució de conflictes entre els professionals i l’Administració 
penitenciària. També inclouen la recomanació de crear una comissió de 
seguiment d’ètica pública d’execució penal que pugui formular dictàmens, 
adoptar resolucions interpretatives i d’aplicació del futur Codi deontològic o 
elaborar informes, per iniciativa pròpia o prèvia sol·licitud del Departament de 
Justícia.  
 
El document recull la necessitat, assenyalada pels experts, que els 
destinataris del futur Codi no siguin només els professionals de l’execució 
penal, sinó també qualsevol persona que, per la seva activitat de caràcter 
humanitari, assistencial, professional o d’una altra mena, es trobi vinculada a 
aquest àmbit.  En aquest sentit, la comissió considera fonamental l’establiment 
d’un procés formatiu adequat perquè els professionals es familiaritzin amb el 
contingut del codi, un cop finalitzat el seu procés d’elaboració. La comissió 
també recomana que el Departament de Justícia estableixi fórmules perquè el 
coneguin, a més a més, les persones que, com a membres integrants de 
fundacions, associacions o qualsevol altre tipus d’organització, col·laborin en 
l’àmbit penitenciari. 
 
La comissió que ha treballat en la redacció i elaboració de les bases del futur 
codi ètic ha estat formada per experts juristes i professionals de l’execució 
penal com José María Mena, exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya; Santiago Vidal, magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona; Mercedes García Aran, catedràtica de dret penal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; Ester Boixadera, membre de la direcció de CCOO de 
Catalunya; Frederic Monell, membre de la direcció de la UGT de Catalunya; 
Roser Bach, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
del Departament de Justícia; Roser Galtés, jurista i secretària de la comissió, 
etc.  
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El Govern millora el subministrament d’aigua d’Arenys 
de Mar i d’Arenys de Munt i els connecta amb la xarxa 
d’Aigües Ter-Llobregat 
 

• Es construirà una canonada de mig quilòmetre que connectarà el 
dipòsit d’Arenys de Munt amb la canonada d’Aigües Ter-Llobregat  

 
• L’obra forma part del conjunt d’actuacions relacionades amb la 

connexió de la xarxa del Maresme Nord amb la d’Aigües Ter-
Llobregat, que entrarà en servei a principis de l’any que ve 

 
• El Govern també adquireix una finca de 102 hectàrees dins del 

Parc Natural dels Ports 
 
El Govern ha impulsat les obres que milloraran el subministrament d’aigua 
dels municipis d’Arenys de Mar i d’Arenys de Munt, a la comarca del 
Maresme. Mitjançant una inversió de 300.000 euros, finançats en un 85% pel 
Fons de Cohesió de la Unió Europea, es construirà una canonada de prop de 
mig quilòmetre de longitud que connectarà el dipòsit de l’Ajup, situat al terme 
municipal d’Arenys de Munt, amb la canonada principal d’Aigües Ter-
Llobregat.  
 
Aquesta obra, prevista en el Programa de Mesures del Pla de Gestió de 
l’Aigua de Catalunya, forma part del conjunt d’actuacions relacionades amb la 
connexió de la xarxa d’abastament del Maresme Nord amb Aigües Ter-
Llobregat. Les obres, que acabaran a finals de 2010, tindran un cost total de 
35 milions d’euros, finançats en un 85% pel Fons de Cohesió de la Unió 
Europea.  
 
Els tres trams previstos d’obres que possibilitaran la connexió de la xarxa del 
Mareme Nord a Aigües Ter-Llobregat -Sant Vicenç de Montalt-Canet de Mar, 
Canet de Mar-Sant Pol de Mar i Sant Pol de Mar-Santa Susana- ja estan 
executats. En aquestes obres només manquen petites actuacions, fet que 
suposa que la connexió entri en servei a principis de l’any que ve.  
 
Tram Sant Vicenç de Montalt-Canet de Mar 
 
Aquest tram inclou una canonada de 6,2 quilòmetres de longitud i 355 
mil·límetres de diàmetre entre Sant Vicenç de Montalt amb els dipòsits de 
d’Arenys de Munt -a més del dipòsit existent hi haurà un nou dipòsit a la 
localitat amb 14.000 m3 de capacitat. Així mateix, també s’habilitarà una 
canonada de 2,3 quilòmetres de longitud i 500 mil·límetres de diàmetre entre 
el nou dipòsit d’Arenys de Munt i Canet de Mar, a més de desenvolupar-se 
diversos ramals. 
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Tram Canet de Mar-Sant Pol de Mar 
 
Aquest segon tram, amb un cost de 7,8 milions d’euros, consisteix en una 
canonada metàl·lica de 7,2 quilòmetres de longitud i 500 mil·límetres de 
diàmetre. Inclou també l’estació de bombament de Sant Pol que permetrà 
impulsar 300 litres per segon.  
 
Tram Sant Pol-Santa Susanna 
 
El darrer tram és una canonada metàl·lica de 7,5 quilòmetres de longitud que 
unirà aquestes dues localitats del Maresme.  
 
El Govern adquireix una finca de 102 hectàrees dins del Parc Natural 
dels Ports 
 
El Govern ha aprovat avui l’adquisició d’una finca situada al paratge Port 
Mascar, al municipi de Roquetes, dins del Parc Natural dels Ports. Aquesta 
zona té una superfície de 102 hectàrees i la seva adquisició té un cost de 
140.000 euros. L’objectiu de la seva adquisició és poder homogeneïtzar la 
gestió i l’ús públic d’una zona protegida que forma part de la Xarxa Natura 
2000, i alhora és Lloc d’Interès Comunitari i Zona d’Especial Protecció per a 
les Aus.  
 
La finca conté l’Hàbitat d’Interès Prioritari de pinedes submediterrànies de 
pinassa. A més, en aquesta zona hi ha la presència de diverses espècies 
d’aus rapinyaires com l’astor i l’àliga calçada. Es tracta d’una finca bàsicament 
forestal que es troba enmig d’un espai d’ús públic destinat al lleure i la difusió 
dels valors naturals del Parc Natural dels Ports. Les finques contigües són de 
titularitat pública i la seva gestió és compartida pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i els ajuntaments. 
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L’hepatitis C i la infecció per VIH s’inclouen en el llistat 
de malalties de declaració obligatòria 
 

• El Govern aprova el decret sobre la notificació de malalties de 
declaració obligatòria i brots epidèmics  

El Govern ha aprovat avui el decret que unifica i actualitza tota la normativa 
existent sobre la notificació de malalties de declaració obligatòria i brots 
epidèmics al Departament de Salut.  

La principal novetat del Decret és que l’hepatitis C i la infecció pel virus 
d’immunodeficiència humana (VIH) s’inclouen dins el llistat de malalties de 
declaració individualitzada. A partir d’ara, doncs, serà obligatori notificar al 
Departament de Salut que s’ha contret aquestes malalties. Cal recordar que 
els nous casos de SIDA ja es declaren de forma obligatòria, però actualment 
la infecció pel VIH només es notifica voluntàriament.  

Fins ara, les hepatitis C es declaraven sota l’epígraf “altres hepatitis víriques” 
(exclou l’hepatitis A I l’hepatitis B), però atesa la rellevància de les infeccions 
per aquest virus i la disponibilitat de tècniques de confirmació analítica, és 
convenient que es notifiquin de forma específica.  

Pel que fa al virus d’immunodeficiència humana (VIH), a Catalunya es controla 
des de l’any 2001 gràcies a un sistema de declaració voluntària de nous 
casos. Aquest sistema ha estat útil per descriure els patrons de transmissió de 
la malaltia, però no permet tenir dades reals sobre l’impacte del virus en la 
població.  
 
Disposar d’informació acurada, precisa i actual sobre la magnitud i dinàmica 
de propagació de l’actual epidèmia de VIH és cabdal per millorar les 
actuacions clíniques, així com per poder dissenyar intervencions preventives 
més efectives.  
 
En el nou decret es manté l’obligatorietat de declarar la gonocòccia, la sífilis i 
el limfogranuloma veneri. 
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El Govern declara set festes patrimonials d’interès 
nacional  
 

• S’hi inclouen la Festa Major d’Ascó, el Ball dels Pabordes de Sant 
Joan de les Abadesses i altres cinc festes més que han estat 
reclassificades per adaptar-les a la normativa actual 

 
El Govern ha acordat avui declarar festa patrimonial d’interès nacional la 
Festa de Sant Antoni d’Ascó (Ribera d’Ebre) i element festiu patrimonial 
d’interès nacional el Ball dels Pabordes de Sant Joan de les Abadesses 
(Ripollès). El Govern també ha aprovat la inclusió d’ambdues declaracions en 
el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. 
 
Així mateix, el Govern ha decidit avui reclassificar com a festes patrimonials 
d’interès nacionals les festivitats següents: la Festa Major de Sant Pere de 
Reus (Baix Camp), que va ser declarada  festa tradicional d’interès nacional 
l’any 2001; espai la Festa de les Falles d’Isil (Pallars Sobirà), que des del 1991 
era festa tradicional d’interès nacional; la Festa del Pi de Centelles (Osona), 
que el 1987 va ser declarada festa tradicional d’interès nacional; les Festes de 
Santa Tecla de Tarragona (d’interès nacional des del 1996) i la Processó del 
Sant Enterrament (declarada festa tradicional d’interès nacional des del 1999, 
també de la capital del Tarragonès. La reclassificació d’aquestes festes 
s’inscriurà en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.  
 
La reclassificació de les festes esmentades es fa per adequar la seva 
declaració a la normativa actual, recollida en el decret del patrimoni festiu de 
Catalunya. La disposició addicional d’aquest decret determina que el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha de revisar les 
declaracions de festes tradicional d’interès nacional declarades abans de 
l’entrada en vigor del decret i reclassificar-les, si escau.  
 
Festa de Sant Antoni d’Ascó 
 
La Festa de Sant Antoni d’Ascó es concentra el cap de setmana més proper al 
17 de gener i dura quatre dies. La festa comença amb la recollida de la llenya 
que els veïns deixen a les portes de les seves cases i que servirà per 
alimentar la foguera al llarg dels dies de celebració. També té lloc la Plega (o 
capta de diners) pels carrers del poble, que abans servia per sufragar les 
despeses que generava la celebració.  
 
El segon dia destaca pels Tres Tombs i la benedicció dels animals. A Ascó té 
la particularitat que són encapçalats pel Clavari i els Majorals, i que en el seu 
itinerari es passa a cercar la imatge del Sant a casa del Clavari anterior que al 
llarg de tot l'any l'ha custodiat. També tenen lloc els oficis solemnes en honor 
del Sant i la processó amb la qual es trasllada la imatge a la casa del nou 
Clavari, qui convida els qui l’acompanyen a dolços casolans i begudes de la 



 

 

Acords de Govern . 25.05.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

18

terra. Aquest mateix dia i els dos següents tenen lloc les corrides de cavalls, 
matxos i rucs amb els tradicionals premis de galls i cebes i també amb diners 
en metàl·lic.  
 
La foguera, encesa el segon dia de la festa pel Clavari i els Majorals, les 
Pubilles i les Damisel·les, s’ubica al bell mig del Pla de l’Església i esdevé 
durant els dies de Sant Antoni un element simbòlic de la festa. Cada dia, a 
partir de les sis de la tarda i fins ben bé la mitjanit, té lloc al voltant de la 
foguera la ballada de jotes i sardanes. També al voltant de la foguera, se 
celebren els àpats populars i de germanor, que actualment s’acostumen a 
acompanyar amb algun espectacle d'entreteniment musical o humorístic.  
 
Entre els elements que conformen la Festa Major d’Ascó, destaquen: la jota 
d’Ascó, de la qual es té constància des del 1520, i les corrides al carrer dels 
Clots, que és el nom amb què es coneixen a Ascó les curses de cavalls, 
matxos i rucs.  
 
El Ball dels Pabordes 
 
Inicialment la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses se celebrava el 24 
de juny en honor de Sant Joan Baptista. Però és durant l’any 1655 que es 
passà a celebrar el segon diumenge de setembre en honor del Santíssim 
Misteri.  
 
El Ball dels Pabordes, d’origen religiós però d’arrelament profundament 
popular, s’ha mantingut al llarg dels anys amb una característica ben pròpia: 
ser un ball que té com a essència el seu caràcter senyorial. La voluntat de 
mantenir la tradició del Ball queda palesa amb el procés de reorganització en 
el qual el 23 de juny de 1934 fou aprovat el reglament pel qual s’hauria de 
regir a partir de llavors. Aquest reglament en conté una descripció ben 
detallada i s’ocupa de tots els aspectes del ball, la indumentària i la música. 
 
El Ball dels Pabordes és interpretat a la plaça Major de Sant Joan de les 
Abadesses durant la Festa Major del Santíssim Misteri, que s’escau el segon 
diumenge de setembre, el diumenge a la tarda i el dilluns al vespre. També es 
balla en comptades ocasions extraordinàries a la vila, amb motius d’actes 
assenyalats, i encara més excepcionalment fora de Sant Joan. El ball és 
executat per quatre parelles que vesteixen la indumentària senyorial pròpia. 
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Altres Acords de Govern 
 
Impuls a la construcció d’una residència per a persones amb discapacitat 
física a Barcelona 
 
El Govern ha acordat ampliar a 2,3 milions d’euros la subvenció per a la 
construcció de la residència i centre de dia per a persones amb paràlisi 
cerebral que impulsa la Fundació ASPACE al carrer dels Tres Pins de 
Montjuïc, a Barcelona. Aquest equipament oferirà 45 places residencials i 15 
més de diürnes. Actualment s’està desenvolupant la primera fase de les obres 
que el Govern ja havia acordat subvencionar amb 1,8 milions d’euros. 
 
La residència i centre de dia per a persones amb paràlisi cerebral ocuparà un 
edifici de quatre plantes. Al soterrani s’hi instal·laran una piscina per a la 
rehabilitació dels pacients, un poliesportiu i una zona de serveis. Al la planta 
baixa hi haurà el centre de dia així com un menjador, la zona de tallers, 
biblioteca i la sala de televisió. La primera planta serà on es trobarà la zona 
residencial, la infermeria i una sala d’estar i menjador. Finalment, a la planta 
superior s’hi ubicaran els serveis administratius. 
 
El Govern complementa amb 2,32 milions d’euros les subvencions per a 
energies renovables 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català d’Energia a dotar amb 2,32 milions 
d’euros una línia de subvencions per a energies renovables. Aquesta línia 
complementa el conveni signat entre l’ICAEN i l’Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE) per impulsar l’ús de les energies renovables a 
Catalunya, dotat amb 3,1 milions d’euros.  
 
Aquests fons serviran per subvencionar actuacions en àrees com l’energia 
solar tèrmica de baixa temperatura, la biomassa tèrmica, la geotèrmia, 
l’aprofitament energètic del biogàs, l’energia solar fotovoltaica i eòlica en 
zones aïllades de la xarxa elèctrica i adaptadors per a vehicles per a l’ús d’olis 
vegetals. 
 
El foment de les energies renovables és un dels eixos del nou model energètic 
que el Govern propugna per a Catalunya. En aquest sentit, el compliment del 
Pla de l’Energia 2006-2015 permetrà que les energies renovables suposin el 
10% del consum total d’energia primària l’any 2015 a Catalunya. 


