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El Govern aprova noves inversions en obra pública  
 
• Ha aprovat l’actualització del Pla Econòmic i Financer d’Ifercat per 

una quantitat de 4.206 milions d’euros  
 
• Destinarà més de 1.700 milions a la construcció del centre de 

preventius de Barcelona i la presó Els Plans de Tàrrega 
 
• Aporta 13 milions d’euros a la construcció i condicionament 

d’equipaments esportius a Barcelona  
 

El Govern ha aprovat l’actualització del Pla Econòmic i Financer d’Ifercat -
l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per conservar, gestionar i administrar 
infraestructures- per una quantitat de 4.206 milions d’euros. Amb aquest acord 
es garanteix la continuïtat de les obres de la L-9 del metro, entre altres 
inversions. 
 
En l’àmbit de la justícia el Govern ha aprovat una despesa de 1.749 milions 
d’euros que serà necessària els pròxims anys per construir, conservar i fer 
front als pagaments del dret de superfície de dos nous centres penitenciaris 
que es preveuen construir a Catalunya: el centre de preventius de Barcelona 
que substituirà l’actual presó Model, i el Centre Penitenciari que s’aixecarà al 
municipi de Tàrrega. Més de 960 milions es destinaran a la construcció i 
conservació del centre penitenciari de preventius de Barcelona i la resta, 789 
milions, s’invertiran en la construcció i conservació del centre penitenciari Els 
Plans, a Tàrrega. 
 
El projecte del futur centre penitenciari de preventius de Barcelona suposarà 
el tancament definitiu de la presó Model i el trasllat de l’equipament centenari 
fora de la trama urbana de la ciutat. Aquest nou centre es construirà entre els 
carrers 5,6 i D de la Zona Franca, en uns terrenys de 25.412 metres quadrats 
situats al costat de l’antiga llera del riu Llobregat. L’espai en el que es 
construirà ha estat consensuat amb l’Ajuntament de Barcelona, en virtut de 
l’acord signat entre aquesta institució i el Govern per al tancament de la 
Model, el març de l’any passat.  
 
El nou equipament de la Zona Franca tindrà una superfície construïda de 
60.598 m2 i una capacitat per a 1.200 interns repartits entre els mòduls per a 
homes, dones i joves. Les instal·lacions estaran concebudes per a interns 
pendents de judici i per reclusos en trànsit que estiguin complint condemna en 
altres centres i hagin de comparèixer davant dels òrgans judicials de 
Barcelona. La seva condició de centre capaç d’acollir els diferents col·lectius 
d’interns és necessària tenint en compte el trasllat fora de la ciutat del Centre 
Penitenciari de Joves fet realitat el desembre passat.  
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El disseny de l’equipament, obra dels arquitectes Josep Benedito i Agustí 
Mateos, disposa els edificis de manera longitudinal i organitzats entorn un eix 
principal sobre el que se situen els edificis separats per patis.  
 
 

 
Imatge virtual del futur Centre Penitenciari de Preventius de Barcelona 
 
 
L’equipament comptarà amb 6 mòduls de vida en règim ordinari per a homes, 
de 72 cel·les per a dues persones cadascuna; un mòdul per a joves amb la 
mateixa capacitat, i un altre mòdul per a dones, amb 59 cel·les també dobles. 
El mòdul de dones també s’equiparà amb 8 cel·les per a ingressos i 2 més 
individuals per aïllament. 
 
El futur Centre Penitenciari de Tàrrega 
 
El futur Centre penitenciari Els Plans de Tàrrega (Urgell) tindrà un total de 
68.825 m2 construïts i s’aixecarà al Pla de la Corbella, un solar delimitat per 
l’autovia A2 -al seu punt quilomètric 511- i per un camí veïnal i un important 
talús. 
 
El projecte preveu que la majoria d’edificis que formaran la nova presó siguin 
de planta baixa i dues plantes i acolliran diverses unitats: comandaments, 
comunicacions i ingressos, infermeria, el Departament Especial de Règim 
Tancat (DERT), vuit mòduls de vida, logística i els tallers. A més, les 
instal·lacions comptaran amb una piscina, un camp de futbol i un pavelló 
poliesportiu. 
 



 

 

Acords de Govern . 06.07.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

4 

Els Plans és un centre penitenciari projectat per allotjar 750 interns. Tindrà 
512 cel·les a mòduls de vida (64 cel·les per mòdul); 19 cel·les per a ingressos; 
32 cel·les individuals al DERT i 44 cel·les per a infermeria. Això suposa un 
total de 512 cel·les de règim ordinari i 95 cel·les per a la resta d’usos.  
 
 

 
 

Imatge virtual del futur centre de Tàrrega 
 
 
Dues obres incloses en el Pla d’Execució Penal 
 
La construcció d’aquests centres està contemplada en el Pla d’execució penal 
del Departament de Justícia, que dóna resposta al creixement de la població 
reclusa a Catalunya i a la necessària substitució de les instal·lacions 
obsoletes. En concret, el Pla inclou la construcció de set centres penitenciaris i 
el tancament de nou centres.  
 
Cal recordar que actualment ja s’han posat en marxa el CP Brians 2 (Sant 
Esteve Sesrovires), el  CP Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) i el CP Joves 
(La Roca del Vallès), i la presó de Trinitat (Barcelona) ha deixat de funcionar 
com a centre penitenciari de règim ordinari.  
 
Pel que fa a la resta del Pla, paral·lelament a la construcció del CP Puig de les 
Basses (Figueres), s’han posat en marxa les obres del CP Mas d’Enric, al 
Catllar, que substituirà el Centre Penitenciari de Tarragona.  
 
Condicionament d’equipaments esportius a Barcelona  
 
El Govern ha aprovat invertir 13 milions d’euros per dur a terme 9 actuacions 
destinades a construir o condicionar equipaments esportius de xarxa bàsica 
ala ciutat de Barcelona. L’objectiu d’aquesta inversió és garantir l’accés a la 
pràctica esportiva a tot tipus de població i en les millors condicions de qualitat. 
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Concretament realitzarà actuacions als equipaments següents: 
 

- Piscina coberta del Cem Via Favència 
- Pavelló del Cem Berenguer de Palau  
- Pavelló Cem Artesania 
- Pavelló del Cem Piscina Sant Jordi 
- Piscina coberta i Pavelló del Cem Energia 
- Pavelló del Cem La Sagrera 
- Pavelló Cem Horta 
- Piscina coberta i Pavelló del Cem cotxeres de Borbó 
- Piscina coberta i Pavelló del Cem Parc de La Ciutadella 

 
 
Aquest volum d’inversió s’emmarca en el desenvolupament del Pla director 
d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), l'instrument 
jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern planifica les actuacions adreçades 
a dotar Catalunya dels equipaments necessaris per facilitar a tots els 
ciutadans de la pràctica esportiva en les seves diferents vessants d'iniciació, 
formació, competició, recreació i manteniment. 
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El Govern ajuda a formar més de 700 joves com a 
tècnic en gestió per a petites i mitjanes empreses 
 

• El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) atorga un ajut de més de 
2,2 milions d’euros  

 
• L’índex d’inserció laboral dels joves que han participat en els 

darrers tres anys en la formació és al voltant del 70% 
 

• Enguany s’han incorporat a aquest projecte els ajuntaments de 
Girona, Sabadell i Valls 

 
 
El Govern ha acordat la signatura d’un conveni amb la Fundació Inform-Institut  
per a la formació de joves vers l’àmbit de l’administració d’empreses 
mitjançant el qual s’ajuda a formar més de 700 joves com a tècnic en gestió 
per a petites i mitjanes empreses. Mitjançant aquest conveni, el Govern 
subvenciona amb 2,2 milions d’euros un programa de formació per a joves en 
el camp de l’administració d’empreses.  
 
La Fundació Inform-Institut realitza, mitjançant aquest conveni, 47 accions 
formatives de l’especialitat tècnica en gestió de petites i mitjanes empreses de 
644 hores de durada cadascuna. Els joves participants fan un itinerari formatiu 
personalitzat d’acord amb les seves necessitats i aprenen en un context en el 
qual es viu l’ambient laboral i es desenvolupen les condicions d’una relació de 
treball.  
 
El nivell d’inserció laboral dels joves que han participat en els darrers tres anys 
en la formació com a tècnic administratiu per a petites i mitjanes empreses és 
superior al 70%.  
 
Una metodologia basada a reproduir situacions reals 
 
La Fundació Inform agrupa 17 ajuntaments i 4 centres de formació 
professional. Enguany s’han incorporat a aquest projecte tres nous 
ajuntaments -Girona, Sabadell i Valls. En el context dels programes de 
qualificació professional, el Servei d’Ocupació de Catalunya valora 
especialment la metodologia utilitzada per la Fundació Inform, basada a 
reproduir situacions laborals reals de forma simulada per formar els seus 
alumnes en el camp de l’administració d’empreses. 
 
Per desplegar aquesta metodologia, la Fundació disposa d’una xarxa de 5.000 
empreses transnacionals ‘simulades’ creades especialment per donar més 
veracitat a la formació dels seus alumnes. A més, també cal destacar 
l’aprenentatge d’idiomes, la formació en línia i el foment de l’autoocupació com 
a eixos centrals dels seus programes formatius, així com la capacitat 
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d’innovació de la Fundació, que ha sabut adaptar-se tant a les noves 
necessitats de les empreses com a un mercat laboral canviant i divers. 
 
Programa europeu SEFED 
 
La Fundació Inform, que té la seva seu i activitat principal a Catalunya, és 
membre de l’Associació europea EUROPEN i titular del programa SEFED per 
a tot l’Estat espanyol, que té l’objectiu de promoure la formació en el camp 
administratiu per mitjà de la simulació reproduint situacions reals. Cada centre 
formatiu adopta la forma i la distribució d’una oficina administrativa d’una 
empresa fictícia on es reprodueixen els circuits administratius, les relacions 
típiques i els moviments normals d’una empresa. 
 
Aquest programa està constituït per una xarxa d’empreses simulades de 
sectors comercials diversos. La simulació de les empreses només és factible 
amb una sèrie d’agents i circumstàncies externes que donin sentit al 
desenvolupament de les seves activitats. 
 
La Fundació Inform ha desenvolupat una metodologia de simulació 
d’empreses amb una visió de futur i amb una trajectòria de treball basada en 
uns principis fonamentals, entre els quals destaca la transferibilitat de 
coneixements i de la pròpia tecnologia. Així, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya –mitjançant la Fundació- posa a disposició de tots els ajuntaments 
interessats aquesta eina de formació. 
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El Govern destina 22,2 milions d’euros a subvencionar 
programes de cooperació al desenvolupament fins al 
2012 
 
El Govern ha aprovat una partida de 22 milions d’euros per subvencionar 
programes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. 
Aquesta xifra es dividirà en tres imports de 7,4 milions d’euros per a 
cadascuna de les tres anualitats contemplades (2010, 2011 i 2012).  
 
Al seu torn, d'aquests 7,4 milions d’euros anuals, 6,3 aniran destinats a 
actuacions de desenvolupament i 1,1 a programes de sensibilització i 
educació per al desenvolupament. 
 
Les convocatòries de subvenció mitjançant procediment de concurrència 
pública són el principal instrument econòmic de l’ACCD per lluitar contra les 
desigualtats Nord-Sud.  
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El Govern allarga la devolució dels préstecs dels 
titulars d’explotacions de flor i planta ornamental  
 

• S’estableix un període extraordinari de carència de 2 anys per a 
aquests préstecs de l’any 2008 

 
• Aquests crèdits es van concedir arran de les restriccions d’aigua 

que va patir el sector i que els va generar fortes pèrdues 
 
El Govern ha acordat concedir un període extraordinari de carència de 2 anys 
als titulars d’explotacions de flor i planta ornamental que havien subscrit 
préstecs l’any 2008. Precisament l’any 2008, arran de la forta sequera que va 
patir el país, es van aprovar un seguit de mesures d’estalvi d’aigua que 
comportaven limitacions al reg de jardins, fet que va comportar una disminució 
important de les vendes i quantioses pèrdues d’aquest sector. 
 
Fa dos anys el Govern, per tal d’ajudar a repercutir en diversos exercicis 
aquestes pèrdues, va autoritzar l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir 
una línia de préstecs tous, amb un termini de devolució de 5 anys, dels quals 
el primer era de carència, i un tipus d’interès de l’euríbor a un any més 0,5 
punts. En aquests moments, donades les restriccions a l’accés al crèdit i en 
resposta a les peticions del sector, el Govern ha considerat convenient establir 
un període extraordinari de carència de 2 anys per a aquests préstecs. 
 
Aquesta mesura s’emmarca dins el primer eix de mesures del Pla de xoc del 
sector agroalimentari que es va aprovar el 30 de març, encaminades a dotar 
de liquiditat en condicions favorables els titulars d’explotacions agràries que 
ho necessitin. 
 
Cal ressaltar que la sol·licitud d’aquest període extraordinari de carència serà 
voluntària, que s’haurà de sol·licitar directament a l’ICCA i que no comportarà 
cap modificació del tipus d’interès que es va pactar inicialment. No obstant 
l’anterior, i per tal de salvaguardar l’equilibri financer de l’ICCA, s’aplicarà una 
comissió d’1,5% a pagar en el moment de formalitzar-se la modificació de les 
condicions del préstec concedit que es calcularà basant-se en el capital del 
préstec que superi els 40.000 euros. 
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Govern i Estat cofinancen els controls de teledetecció 
de les superfícies de conreu  
 

• Amb la teledetecció es controlen les superfícies i l’aprofitament de 
conreus que han sol·licitat ajuts de la Unió Europea 

 
El Govern ha aprovat avui subscriure un conveni de col·laboració amb 
l’Administració General de l’Estat –a través del Fons Espanyol de Garantia 
Agrària- per al cofinançament, durant l’any 2010, dels treballs de control 
assistit per la teledetecció via satèl·lit de les superfícies de conreus que han 
demanat els ajuts inclosos en la sol·licitud única. 
 
D’acord amb la normativa comunitària, és obligatori el control sobre el terreny 
d’un percentatge de les superfícies per a les quals s’han sol·licitat determinats 
ajuts pagats amb fons provinents de la Unió Europea. Per raons de gestió, i a 
causa de l’elevat nombre de controls, s’ha decidit efectuar-ne una 
part mitjançant sistemes de teledetecció.  
  
La teledetecció es basa en l’anàlisi d’imatges de satèl·lit obtingudes en 
diferents estats fenològics -diferents estats de creixement i/o 
desenvolupament d’una planta- dels conreus, de manera es pot identificar la 
superfície de les parcel·les i el seu l’aprofitament. D’aquesta manera 
s’optimitzen els recursos disponibles i es disposa dels resultats en un termini 
que permet avançar els pagaments dels ajuts. 
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El Govern crearà un Llibre Blanc de bones pràctiques 
de recerca i innovació a l’administració catalana  

 
• L’elaboració d’aquest llibre blanc és una de les accions 

recollides en l’Informe trimestral al Govern en R+D+I, que el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha 
presentat avui al Consell Executiu  

 
• És la primera vegada que es fa un anàlisi d’aquest tipus i, a 

partir d’ara, se’n presentarà un cada tres mesos 
 

• L’informe, que és un dels compromisos del Pla de Recerca i 
Innovació (PRI) 2010-2013, inclou dades del primer semestre 
del 2010 que demostren una bona progressió del sistema 
d’R+D+I català 

 
• L’informe proporcionarà periòdicament al Govern una visió del 

desenvolupament de l’acció política en R+D+I i una anàlisi de 
l’evolució i el posicionament del sistema català de recerca i 
innovació, clau per ajudar a canviar el model de creixement de 
Catalunya per ser un país més competitiu 

 
 
La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), presidida pel 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, ha presentat avui l’Informe 
trimestral al Govern en R+D+I. És la primera vegada que el Consell Executiu 
aprova un informe d’aquestes característiques i, a partir d’ara, es farà amb 
caràcter trimestral. Es tracta d’una innovació en el bon govern del sistema 
català d’R+D+I.  
 
L’objectiu és facilitar al Govern informació, dades i fites de forma periòdica que 
pugui prendre en consideració en les seves decisions polítiques per tal 
d’ajudar-lo a fer el canvi de model de creixement necessari per guanyar en 
competitivitat.  

En aquest sentit, el Govern es referma en la seva aposta per la recerca i la 
innovació com a palanques de canvi de la realitat socioeconòmica catalana 
per superar la crisi actual i evitar crisis futures. 

L’informe trimestral evidencia, segons l’anàlisi del primers tres mesos del 
2010, que el sistema d’R+D+I progressa adequadament.  

 
Els continguts base de l’Informe són: 



 

 

Acords de Govern . 06.07.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

12 

- La situació del sistema d’R+D+I català. 
- Disseny, planificació i execució de les polítiques d’R+D+I del Govern. 
- Coordinació i organització en R+D+I en el Govern. 
- Projectes estratègics en R+D+I. 
- Organismes d’R+D+I participats per la Generalitat. 
- Innovació en la Generalitat. 

Projecte InnoGencat: s’assenten les bases per al desenvolupament d’un 
model d’innovació propi a la Generalitat 
 
Dins el compromís de la Generalitat per impulsar i visualitzar pràctiques 
innovadores al si de l’administració, l’informe anuncia l’impuls del projecte 
InnoGencat, que consistirà en l’elaboració d’un “Llibre Blanc” de bones 
pràctiques i model d’innovació de la Generalitat de Catalunya, que estarà 
enllestit a l’octubre. 
 
Aquest llibre blanc recopilarà les 25 millors pràctiques existents dels diferents 
departaments de la Generalitat en R+D+I i, alhora, posarà exemples de 
resultats en innovació en la interacció amb els usuaris; innovació de 
productes, serveis i processos; en la gestió de les idees i el coneixement 
intern i extern; en la gestió de talent i en la generació, difusió i valorització del 
coneixement. 
 
El projecte vol assentar les bases per al desenvolupament d’un model 
d’innovació propi en la Generalitat a partir de la realitat existent i del que 
determina el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013. 
 
Principals accions de Govern en R+D+I  
 

- El seguiment del progrés dels 26 objectius del Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació  (PNRI) a partir de l’acompliment dels 
compromisos per part dels seus agents signants. 

- Les recomanacions del Consell Català per a la Recerca i la Innovació 
(CCRI) sobre la implementació del PNRI, sobre el Pla de Recerca i 
Innovació (PRI) 2010-2013 i sobre la simplificació de les agències.  

- L’establiment de les bases per a una implementació sòlida del PRI. 
- L’elaboració, per part del CCRI, de l’Informe periòdic del conjunt del 

sistema d’R+D+I. 
- El portafoli de projectes estratègics d’R+D+I del Govern. Al 2010 

destaquen la compra pública innovadora, els sistemes territorials 
d’innovació (regions del coneixement), el Pla Estratègic 
Interdepartamental d’R+D+I en l’àmbit agroalimentari i rural, l’impuls als 
focus d’R+D+I, infraestructures científiques i tecnològiques, el procés 
de confluència de les estructures de recerca i innovació i l’Innogencat. 

 
Dades més significatives del sistema d’R+D+I català 
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- L’informe de l’OCDE sobre la innovació a Catalunya detecta fortaleses i una 
progressió significativa en els darrers anys, però també febleses rellevants. 
L’OCDE destaca que el PRI 2010-2013 s’orienta adequadament a cobrir els 
dèficits detectats.. 
 
- Catalunya se situa en el segon grup de regions innovadores en l’informe RIS 
2009, millorant significativament respecte l’anterior informe, però encara lluny 
de les regions líders. 
 
- Catalunya està entre els líders europeus en projectes concedits en les 
convocatòries 2007-2009 de l’European Research Council a investigadors 
júniors i sèniors. 
 
- Catalunya obté un retorn del 7è Programa Marc Europeu d’R+D+ de 340 M€, 
que representa quasi el 30% del total de l’Estat i el 2% del total europeu 
competitiu. 
 
- La posada en marxa de Talència a nivell operatiu, l’aprovació dels estatus de 
la Institució CERCA i l’entrada en funcionament d’ACC1Ó completen 
pràcticament l’arquitectura de  governança de l’R+D+I. 
 
- Catalunya lidera els projectes CENIT amb una presència en més del 50% 
dels concedits. 
 
- Grans infraestructures Estat-Generalitat: Inauguració Sincrotó Alba, acord 
per crear el Centre de Seqüenciació Genòmica, acord per al nou 
supercomputador (iniciativa PRACE). 
 
- Premi European Enterpreneurial Region 2010 per al millor programa 
estratègic per desenvolupar polítiques de suport a les PIME. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern destina 360.000 euros al Centre d’Art La Panera de Lleida 
 
El Govern ha acordat avui destinar 360.000 euros a l’Institut Municipal d’Acció 
Cultural de Lleida (IMAC) per al desenvolupament del programa d’activitats del 
Centre d’Art La Panera durant aquest any. Aquesta aportació representa el 
50% del pressupost del centre. L’altra meitat l’assumeix l’IMAC.  
 
El Centre d’Art La Panera és un centre territorial d’arts visuals de titularitat 
pública, impulsat per la Generalitat i l’IMAC. Ofereix exposicions individuals i 
temàtiques d’interès cultural rellevant, que complementa amb programes i 
activitats adreçades al món educatiu. També organitza diverses activitats 
paral·leles, amb l’objectiu d’apropar les diferents pràctiques artístiques 
contemporànies a tot tipus de públic. 
 
La Panera forma part de la xarxa pública de centres i espais d’art de 
Catalunya que el Govern està creant conjuntament amb el Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts (CoNCA) per equilibrar l’accés a la cultura a tot el 
territori. 
 
 
Modificació dels estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès 
Natural de Gallecs 
 
El Govern ha acordat la modificació dels estatuts del Consorci del Parc de 
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. Concretament modificarà l’article 8 dels 
estatuts, amb la finalitat d’incorporar dintre de l’estructura del Consorci un 
òrgan de participació, amb caràcter consultiu, per tal de donar cabuda en el sí 
del Consorci a les entitats vinculades al territori de Gallecs i vehicular, 
d’aquesta forma, la col·laboració i aportacions d’aquestes entitats. També 
canviarà el contingut de l’article 13, per tal de permetre la delegació de vot 
dels membres del Consell Plenari del Consorci en favor d’altres membres del 
Consell, la qual cosa permetrà un funcionament més àgil i eficient de l’òrgan 
col·legiat esmentat. 
 
El Consorci del Parc de l’espai d’interès natural de Gallecs està format per la 
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa 
Perpètua de Mogoda, Palau Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de 
Vall i Montcada i Reixac; i és l’òrgan encarregat d’assumir la gestió, 
l’explotació, la protecció i la conservació dels seus terrenys. 
 
Gallecs el conformen 774 hectàrees d’un alt interès natural i agrícola que 
compleix, a més, la funció de separador entre els àmbits urbanitzats de la riera 
de Caldes i el Tenes, així com de connector natural entre els espais de la 
serralada litoral (Cingles del Bertí, el Farell) i la serralada litoral (serra de 
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Marina, Cèllecs). Des del punt de vista dels valors paisatgístics, Gallecs és un 
dels pocs exemples de plana vallesana que s’ha mantingut lliure 
d’urbanització. 
 


