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El Govern destina 66 milions d’euros a la construcció i 
condicionament d’equipaments esportius  
 

• Els ajuts es repartiran entre obres de condicionament i 
construcció d’instal·lacions esportives de la xarxa bàsica, 
equipament escolars i centres de tecnificació de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui destinar més de 66 milions d’euros en subvencions 
a diversos ajuntaments i entitats esportives per a equipaments de xarxa 
bàsica, escolars i dels Centres de Tecnificació de Catalunya per als pròxims 
dos anys (2010-2012). Amb l’aprovació d’aquests ajuts es dóna resposta a 
diferents necessitats de nous equipaments o de condicionaments arreu del 
territori, tant pel que fa a la pràctica de l’esport per a tothom, com per a la 
pràctica esportiva a les escoles, i a la tecnificació dels esportistes d’alt nivell. 
 
D’una banda, 28,2 milions d’euros del total dels ajuts aprovats serviran per fer 
un total de 60 actuacions d’obres de construcció o condicionament 
d’instal·lacions esportives de la xarxa bàsica durant el període 2010-2012. 
Aquestes actuacions corresponen a instal·lacions de diferent tipus (piscines i 
pavellons poliesportius de diferents demarcacions del territori català. Els 
equipaments de la xarxa bàsica permeten l'exercici del dret de tot ciutadà a 
practicar l’activitat fisicoesportiva, i per tant són instal·lacions d’interès general 
per a tota la ciutadania.  
 
D’altra banda, el Govern destinarà 17,6 milions d’euros a diversos 
ajuntaments per a l’execució del programa d’ajuts per a la construcció o 
condicionament de 14 pavellons dobles poliesportius (PAV 2) vinculats a 
centres educatius també per al període 2010-2012. Els pavellons escolars 
seran utilitzats pels alumnes de cada centre en horari lectiu escolar, mentre 
que en horari no lectiu seran d’ús municipal per a les diverses entitats 
esportives de la població, millorant així l’aprofitament i l’ús d’aquests 
equipaments. El llistat dels municipis que es beneficien d’aquests 
equipaments projectats a diferents centres escolars -alguns dels quals encara 
en construcció o en projecte- són: 
 

ENTITAT SUBVENCIONADA OBRA 
Ajuntament d'Albatàrrec Pavelló poliesportiu d’una escola 
Ajuntament d'Amposta Pavelló poliesportiu d’un institut 
Ajuntament de Cabrils Pavelló poliesportiu d’un institut 
Ajuntament de Canyelles Pavelló poliesportiu d’una escola 
Ajuntament de Cardedeu Pavelló poliesportiu d’un institut 
Ajuntament de Cornudella de Montsant Pavelló poliesportiu d’una escola 
Ajuntament del Bruc Pavelló poliesportiu d’una escola 
Ajuntament de Montgai Pavelló poliesportiu d’una escola 
Ajuntament de Reus Pavelló poliesportiu d’un institut 
Ajuntament de Sant Celoni Pavelló poliesportiu d’una escola 
Ajuntament de Tarragona Pavelló poliesportiu d’un institut 
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Ajuntament de Terrassa Pavelló poliesportiu d’un institut 
Ajuntament d'Olesa de Montserrat Pavelló poliesportiu d’una escola 
Ajuntament de Molins de Rei Pavelló poliesportiu d’una escola 

 
A l’últim, el Govern destinarà 20,1milions d’euros a subvencionar 24 
actuacions previstes a la segona fase d’obres de construcció o 
condicionament dels centres de tecnificació de Catalunya, els equipaments on 
es preparen els esportistes per millorar i evolucionar el seu rendiment 
esportiu. Els beneficiaris són diferents ajuntaments, federacions, unions 
esportives i clubs. 
 

ENTITAT SUBVENCIONADA OBRA 
Ajuntament de Vic Circuit d'Osona 
Federació Catalana de Ciclisme Velòdrom , circuit de ruta i BMX  
Federació Catalana de Pàdel 4 Pistes de pàdel 
Ajuntament de Sant Boi Túnel de bateig de beisbol 
Club Natació Barcelona Piscina de salts 
Federació Catalana de Gimnàstica Material esportiu 
Federació Catalana de Rugbi Centre de tecnificació de rugbi  
Centre Excursionista Catalunya Reforma del Refugi xalet 
Ajuntament de Molins de Rei Sala d'halterofília 
Club Natació Olot Piscina de 50 metres 
Ajuntament de Cassà de la Selva Sala de tennis de taula 
Ajuntament de Figueres Sala de tir amb arc 
Federació Catalana d'Esports 
Hivern Palau de gel 
Federació Catalana d'Esports 
Hivern Estadi d’esquí de fons 

Ajuntament de Bellpuig 
Centre de tecnificació de motociclisme off-
road 

Unió Esportiva Catalana de Clubs 
de Criquet Camp de criquet 
Ajuntament de Puigcerdà Reforma del palau de gel 
Club de Rem Tortosa Base de rem 
Federació Catalana de Korfbal Pavelló esportiu 
Ajuntament del Masnou Pavelló de patinatge 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet Pista d'atletisme 
Federació Catalana de 
Motociclisme 

Boxes, graderl’Institut i seguretat del circuit 
de Castellolí 

Ajuntament de Calldetenes Circuit de bicitrial i BMX 
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El Govern aprova el reglament de la Llei de centres de 
culte  

 
• El text fixa les condicions per a l’obertura i el funcionament de 

nous espais i en regula els criteris de seguretat, salubritat, 
accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i molèsties 
a terceres persones  

 
• L’objectiu del reglament és garantir el dret de llibertat de culte, 

donar suport als ajuntaments i vetllar per unes condicions 
adequades als locals 

 
• Els plans d’ordenació urbanística municipal incorporaran una 

avaluació i justificació de les necessitats de sòl per a aquests 
equipaments religiosos 

 
• Els locals que ja funcionen tindran un període transitori per 

adaptar-se a les condicions bàsiques de seguretat de la nova 
regulació 

 
El Govern ha aprovat el reglament de la Llei de centres de culte de Catalunya, 
que estableix les condicions tècniques i materials necessàries per a l’obertura 
i el funcionament de nous locals. El reglament fixa el règim jurídic per a la 
seva implantació i els criteris de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció 
acústica, aforament, evacuació i molèsties a tercers en el cas d’obertura d’un 
nou local. L’objectiu és garantir el dret de llibertat de culte, donar suport als 
ajuntaments i vetllar per unes condicions adequades als locals. 
 
D’acord amb el que fixa la Llei de centres de culte, els ajuntaments hauran de 
preveure en els seus plans d’ordenació municipal sòls amb la qualificació de 
sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós. El 
reglament fixa que la memòria dels plans haurà d’incorporar una avaluació de 
les necessitats de cada municipi i de localització de sòl en el moment de la 
revisió del document o abans de l’agost de 2019.  
 
Per determinar aquestes necessitats, es tindran en compte els informes 
municipals i els suggeriments i al·legacions que formulin les esglésies, les 
confessions i les comunitats religioses en el procés de participació ciutadana. 
Els ajuntaments hauran de garantir que l’equipament estigui ben comunicat 
per no dificultar l’exercici del dret de llibertat de culte. La concreció de l’ús dels 
centres religiosos es farà a través d’un pla especial, que haurà d’incloure un 
estudi de mobilitat i de necessitat de noves places d’aparcament en cas que el 
local superi els mil metres quadrats de superfície construïda o l’aforament de 
500 persones. 
 
Regulació dels permisos municipals 
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Per iniciar una nova activitat, les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses que estiguin inscrites en el registre estatal d’entitats religioses 
hauran de sol·licitar a l’ajuntament la llicència municipal d’obertura i ús de 
centres de culte. Aquesta normativa no és aplicable als locals que no tinguin 
més de 100 metres quadrats útils per al culte i no superin les noranta 
persones d’aforament. En aquest cas, en comptes de demanar una llicència, 
només s’haurà de comunicar a l’ajuntament corresponent l’obertura del nou 
equipament i el compliment de les condicions tècniques establertes en aquest 
reglament. Tampoc no hauran de demanar una llicència municipal els edificis 
o locals que acullin actes de forma esporàdica, ja que únicament necessitaran 
l’autorització corresponent.  
 
A banda de la llicència d’inici d’obertura i ús, caldrà demanar una llicència 
urbanística en cas que s’hagin de fer obres de construcció o treballs 
d’ampliació o reforma. L’ajuntament notificarà a les parts la resolució de la 
sol·licitud en un termini màxim de quatre mesos i informarà la Direcció General 
d’Afers Religiosos de la Generalitat (DGAR) de les peticions rebudes i les 
llicències atorgades per al seu coneixement i posterior actualització del mapa 
religiós. 
 
Condicions de seguretat i higiene 
 
Per a l’atorgament de la llicència, els locals hauran de complir les condicions 
de seguretat i salubritat que regula el reglament. Així, pel que fa a seguretat, 
fixa les mesures mínimes contra incendis (propagació del foc, evacuació, 
sistemes de protecció...) i determina l’aforament, que serà d’una persona per 
metre quadrat útil, en el cas que no disposi de seients. També fixa les 
condicions de salubritat (sistemes de ventilació, serveis sanitaris...) i 
d’accessibilitat.  
 
Els locals que superin les 200 persones d’aforament hauran de tenir espais de 
vestíbul exterior amb una superfície suficient per aplegar una proporció 
d’usuaris del centre. El reglament també estableix les mesures d’aïllament 
acústic necessàries per evitar les molèsties a l’exterior, ja sigui a nivell 
estructural o limitant el so dels aparells electrònics. Així, els centres que es 
trobin a menys de 100 metres d’habitatges o centres hospitalaris hauran 
d’incrementar els nivells mínims d’aïllament acústic. Queden excloses de les 
condicions de protecció acústica les campanes dels centres de culte, atesos 
els usos que se’ls han atribuït tradicionalment. 
 
Per comprovar que el local disposa de llicència i compleix les condicions 
fixades, el reglament regula també el procediment d’inspecció. En cas que el 
centre no tingui llicència, disposarà de tres mesos per regularitzar la situació. 
Les inspeccions es faran sense interrompre ni pertorbar cap activitat de culte, 
prèvia notificació al centre, excepte quan es produeixi un cas de risc o perill 
imminent per als usuaris del centre o els immobles adjacents. 



 

 

Acords de Govern . 20.07.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

6

 
Adaptació al nou reglament 
 
Per als centres ja existents s’estableix un règim transitori per adaptar-se a les 
condicions bàsiques de seguretat que estableix el nou reglament. Els que no 
tinguin llicència municipal d’activitats hauran de comunicar en un termini 
màxim de cinc anys el compliment de les condicions bàsiques de seguretat 
davant l’òrgan competent. Queden exclosos d’aquesta adaptació els espais 
que ja disposin de la llicència sobre policia de l’espectacle, activitats 
recreatives i establiments públics -que és el nom de la llicència que es 
demanava a alguns ajuntaments abans d’aquesta normativa específica- o 
altres normes vigents en el seu moment.  
 
D’altra banda, queden exclosos del reglament els centres de culte ubicats en 
centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres 
penitenciaris, així com els que estan en espais de titularitat pública o privada 
destinats a altres activitats principals. Tampoc queden afectats pel reglament 
els centres inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, tal com preveu 
ja la legislació perquè es regeixen per la Llei del patrimoni. 
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El Govern aprova el Projecte de llei del recurs de 
cassació en matèria de dret civil de Catalunya 
 

• L’Estatut atribueix en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya la unificació de la interpretació del dret  de Catalunya  

 
• El Codi civil de Catalunya estableix que s’ha de tenir en compte la 

jurisprudència del TSJC per interpretar i aplicar el dret civil català 
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei que regula el recurs de cassació en 
matèria de dret civil de Catalunya. El text aprovat desenvolupa l’article 95.3 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix en exclusiva al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la unificació de la interpretació del 
dret  de Catalunya. Així mateix, l’esmentat Projecte de llei es fonamenta en 
l’article 130 de l’Estatut, que atribueix a la Generalitat la competència per 
dictar les normes processals específiques derivades de les particularitats del 
dret de Catalunya.  
 
El recurs de cassació és la via prioritària d’accés al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya dels assumptes civils regits pel dret català. És, per tant, 
el principal instrument processal per a què aquest Tribunal pugui dur a terme 
la tasca que li atribueix l’Estatut en relació amb el dret civil català. El text 
regula aquest mitjà d’impugnació i els seus criteris d’accés perquè el dret 
català pugui comptar de manera eficaç amb un element essencial per a la 
seva interpretació i aplicació. 
 
La consolidació del dret civil català va lligada a l’existència efectiva d’una 
jurisprudència que faci una interpretació adient de les normes pròpies. Cal 
recordar que l’article 111-2.2 del Codi Civil de Catalunya estableix que la 
jurisprudència del TSJC s’ha de tenir en compte per interpretar i aplicar el dret 
civil català.  
 
D’altra banda, l’experiència evidencia que, actualment, el nombre de recursos 
de cassació que arriben al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no és 
gaire elevat  i es circumscriu a determinats àmbits del dret català. Per tant, el 
nou text, si be manté l’anomenada summa gravaminis -que es refereix a la 
quantia de l’assumpte-, en redueix l’import amb l’objectiu d’incrementar el 
nombre d’assumptes que puguin tenir accés a la cassació davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
També s’estableix la possibilitat de recórrer qualsevol tipus d’assumptes si 
concorre “interès cassacional”. En l’actual context, és important que no hi hagi 
cap tipus d’assumpte que resti sense la possibilitat que el TSJC s’hi pugui 
pronunciar. 
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El Govern aprova una proposició de llei per modificar 
la Llei d’Enjudiciament Criminal estatal 
 

• S’insta al govern central a modificar dos articles perquè els 
tribunals superiors de justícia resolguin els recursos d’apel·lació 
contra les sentències amb condemnes superiors a cinc anys de 
privació de llibertat 

 
El Govern ha aprovat una proposició de Llei per modificar la Llei 
d’Enjudiciament Criminal i ha acordat la seva tramesa al Parlament de 
Catalunya per que ho presenti a la Mesa del Congrés del Diputats. La 
proposta preveu la modificació dels articles 790 i 792 de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal, i proposa que els tribunals superiors de justícia 
siguin els que resolguin els recursos d’apel•lació contra les sentències amb 
condemnes superiors als cinc anys de privació de llibertat. 
 

El sistema processal penal espanyol pateix una greu mancança pel que fa als 
delictes més greus -amb condemnes superiors a cinc anys de privació de 
llibertat. i és la inexistència d’una segona instància perquè puguin ser 
revisades. Així, actualment, les sentències amb condemnes inferiors a cinc 
anys de privació de llibertat gaudeixen d’una autèntica segona instància; però, 
en canvi, les sentències dictades en els casos més greus no posseeixen 
aquest dret, tret dels pocs casos en què la sentència ha estat dictada per un 
tribunal del jurat. Aquest tipus de sentències només poden ser impugnades a 
través del recurs de cassació, que és un recurs de caràcter extraordinari. 
 

Aquest fet suposa que els condemnats per delictes menys greus tinguin més 
garanties de defensa que els declarats culpables de delictes més greus. Per 
tant, la proposta preveu que els recursos d’apel•lació del procediment abreujat 
(per als processos per delictes de menys de cinc anys) s’estenguin  als casos 
en què la pena sigui superior als cinc anys de privació de llibertat.  
 

Cal remarcar també que l’estat espanyol té una sèrie de compromisos 
internacionals que l’obliguen a disposar d’aquest recurs d’apel·lació. Així es 
preveu a l’article 2.1 del Protocol 7è al Conveni Europeu de Drets Humans, 
que diu que “la declaració de culpabilitat o la condemna siguin examinades 
per un tribunal superior” i també a l’article 14.5 del Pacte internacional de drets 
civils i polítics de les Nacions on es disposa que “tota persona declarada 
culpable d’un delicte tindrà dret a què la decisió condemnatòria i la pena 
imposada siguin sotmeses a un tribunal superior”. 
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El Govern aprova l’eliminació de set entitats del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya 
 

• Aprova el Projecte de llei de mesures de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat i el 
decret per a l’eliminació d’un consorci  

 
• El text s’emmarca en el conjunt de mesures que tenen per objectiu 

la contenció de la despesa i, per tant, la reducció del dèficit públic  
 
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de mesures de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
que preveu l’eliminació de 7 entitats públiques: l’Institut per a la Promoció i la 
Formació Cooperatives; l’Institut d’Estudis de la Salut i de l’Agència 
d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut; l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge; EQUACAT SA, Viatges de Muntanya SA; Remodelaciones Urbanas 
SA; i el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el 
Parc de la Draga. El Govern ha demanat la tramitació del projecte de llei al 
Parlament per la via d'urgència perquè s'aprovi aquesta legislatura. 
 
El text desenvolupa l’acord pres pel Govern el passat 1 de juny amb l’objectiu 
de contenir la despesa. Mitjançant aquest acord es va aprovar la desaparició 
de 63 de les 247 entitats que conformen el sector públic. L'objectiu és 
contribuir a reduir el dèficit públic a l'1,1% el 2013, d'acord amb el Pacte 
d'estabilitat i creixement de la UE. 
  
El Projecte de llei de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic de la Generalitat autoritza les actuacions següents: 
 

- La supressió de l’Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, 
les  funcions del qual seran assumides pel Departament de Treball.  

 
- La dissolució de  l’Institut d’Estudis de la Salut i de l’Agència 

d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, les funcions dels quals són 
assumides per l’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional 
en Salut, de nova creació, que té com a objectiu contribuir a la millora 
de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de 
Catalunya. 

 
- La integració de l’Institut de Diagnòstic per la imatge a l’Institut Català 

de la Salut. 
 
D’altra banda, el text també preveu la dissolució de les empreses següents: 
 

- EQUACAT SA, que s’integra al centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. 
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- Viatges de Muntanya SA, que s’integra a Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya. 
 
- Remodelaciones Urbanas SA, que s’integra a l’Institut Català del Sòl.  
 

En l’àmbit de l’esport, s’aprova la creació de l’Agència Catalana de l’Esport per 
dotar les polítiques esportives d’una estructura organitzativa més adient per al 
seva finalitat pública. Té com a objectiu gestionar la política d’esports de la 
Generalitat i la relació amb les federacions esportives; promoure la recerca 
científica en matèria esportiva la gestió d’equipaments, instal·lacions 
esportives sota la titularitat de la Generalitat; i obtenir recursos econòmics a 
través del patrocini i el mecenatge esportiu, entre altres. L’Agència integra el 
Consell Català de l’Esport.  
 
Avui també s’ha aprovat el decret pel qual es dissol i es liquida el Consorci 
Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga i 
s’aprova la liquidació dels seus béns. 
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El Govern i el Consell General de Cambres fan un nou 
pas per avançar cap a la Finestreta Única Empresarial  

 
• El Govern signa un conveni amb el Consell General de Cambres 

per incorporar progressivament 130 tràmits nous a la xarxa 
d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE i OGE-cambres) 

 
• El Govern continua treballant per ajudar les empreses a ser més 

competitives 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni de col·laboració amb el 
Consell General de les Cambres per crear un grup de treball per a la 
implantació de la finestreta única, amb l’objectiu d’incorporar progressivament 
130 tràmits nous a la xarxa  d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE i OGE-
cambres). 
 
El conveni permetrà a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que compta amb 
22 punts presencials d’atenció a l’empresa, fer un nou pas endavant cap a la 
finestreta única.  
 
Un grup de treball definirà com incorporar a la finestreta única 130 nous 
tràmits  
 
La missió del Grup de Treball consistirà a integrar en un únic punt els diferents 
tràmits i serveis que afecten les empreses i els professionals en totes les 
etapes del seu cicle d’activitat, amb independència de quina sigui 
l’administració competent de la tramitació.  
 
Aquest Grup elaborarà un Pla de Treball per incorporar gradualment uns 130 
tràmits més a la cartera de serveis de la xarxa d’Oficines de Gestió 
Empresarial (5 oficines pròpies i 17 en col·laboració amb les Cambres de 
Comerç), cosa que ajudarà a millorar i ampliar el servei que es dóna als 
empresaris i emprenedors.  
 
Alguns dels tràmits que s’està avaluant d’incloure són, per exemple, el registre 
oficial de maquinària agrícola; el registre d’instal·ladors de telecomunicacions; 
l’autorització de navegació per rius o embassaments; autoliquidacions de 
taxes d’escorxadors; registre d’activitats firals; la comunicació de treballs amb 
riscos laborals o fins i tot la inscripció d’un club o associació esportiva al 
registre d’entitats d’aquest tipus.  
 
El Grup de Treball estarà format per vuit membres permanents (quatre en 
representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i quatre en 
representació del Consell de Cambres),  tot i que es podran afegir al grup 
tants membres de l’administració, d’institucions o de l’àmbit cameral com sigui 
necessari en funció dels tràmits que s’hagin d’anar incorporant. 
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La implantació de qualsevol tràmit de la Finestreta Única Empresarial haurà 
d’anar necessàriament precedida d’un procés d’anàlisi, revisió i racionalització 
tant dels requisits i la documentació exigibles com dels processos de gestió 
interna, a fi d’aconseguir-ne la màxima simplificació possible.  
 
Actualment, des de l’OGE es gestionen uns 200 tràmits diferents, la major part 
dels quals són competència de la Generalitat, però també n’hi ha de  
l’Administració de l’Estat. Es fan gestions de deu de quinze departaments del 
govern català i de quatre ministeris. Des de l’any 2000, les Cambres de 
Comerç han anat assumint de manera progressiva gestions dels serveis de 
l’OGE, mitjançant la figura d’encàrrec de gestió, la qual cosa aporta una 
valuosa experiència en benefici al procés de simplificació administrativa. 
 
Entre els serveis que ofereix l’OGE i l’OGE-Cambres destaca, des de l’1 de 
juliol, la possibilitat que un emprenedor pugui crear al moment una empresa 
individual i una SL en 48 hores. Un cop constituïda l’empresa, l’OGE també 
s’ocupa de la legalització de l’activitat inscrivint l’empresa al registre 
corresponent i/o lliurant els carnets professionals necessaris. L’OGE 
s’encarrega de fer les gestions pertinents amb els departaments que 
pertoquin, estalviant a l’empresari que hagi passar per diferents finestretes.  
 
L'Oficina de Gestió Empresarial ha consolidat, el darrer any, el seu paper 
transversal i la seva vocació de convertir-se en la Finestreta Única 
Empresarial de Catalunya. L'OGE s’està convertint en el frontal de servei per a 
les empreses i constitueix un punt de referència per a la informació, 
assessorament, tramitació unificada i resolució dels procediments que afectin 
a les empreses en la seva relació amb l'Administració, sigui quin sigui l'òrgan 
competent en la matèria.   
 
El conveni l’han signat avui al Palau de la Generalitat el conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Josep Huguet, i el president del Consell General de 
Cambres, Miquel Valls, en el marc de la reunió del Ple de la Comissió Mixta 
de seguiment de l’Acord Marc de relació Cambres-Generalitat, creat l’any 
2009, que ha presidit el president de la Generalitat, José Montilla.  
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El Govern finança amb 1,2 milions d'euros dues xarxes 
de referència d'R+D+I dedicades a materials avançats 
per a l'energia i a l'aqüicultura 
 

• S’aproven els contractes programa amb aquestes dues xarxes per 
als anys 2010 i 2011 

 
• 21 grups de recerca rebran finançament durant els pròxims dos 

anys 
 
El Govern destinarà 1,2 milions d’euros a la Xarxa de Referència d’R+D+I en 
Materials Avançats per a l’Energia (XARMAE) i a la Xarxa de Referència 
d’R+D+I en Aqüicultura (XRAq), que rebran 600.000 euros cadascuna durant 
els anys 2010 i 2011 mitjançant els respectius contractes programa. 
  
La XARMAE està formada per 11 grups de recerca i gestionada per l’Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). Les seves línies prioritàries de 
recerca són els nous materials, mètodes i processos per a la producció 
d’energia; els sistemes avançats de producció d’energia; els materials per a 
l’emmagatzematge i transport de l’energia, i els materials per a l’ús racional de 
l’energia, així com la seguretat i la reducció d’emissions contaminants. 
  
Per la seva banda, la XRAq està formada per 10 grups de recerca i està 
gestionada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Les 
seves línies prioritàries de recerca són la sostenibilitat econòmica i ambiental 
de l’aqüicultura; la qualitat i seguretat dels productes d’aqüicultura; el benestar 
i la salut dels animals objecte de cultiu, i la innovació en el cultiu d’espècies 
mediterrànies. 
 
El contracte programa entre el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa (DIUE) i l’IREC defineix el programa d’activitats i el finançament per 
als anys 2010-2011 de la XARMAE. Aquesta xarxa, que està formada per 11 
grups de recerca, té les següents línies prioritàries de recerca: 
 

• Nous materials, mètodes i processos per a la producció d’energia: 
sistemes avançats de producció d’energia 

• Materials per a l’emmagatzematge i transport de l’energia. 
• Materials per a l’ús  racional de l’energia. Seguretat i reducció 

d’emissions. 
 
El contracte programa amb l’IRTA defineix també el programa d’activitats i el 
finançament per als anys 2010-2011 de la XRAq. Aquesta xarxa està formada 
per 10 grups de recerca i té les següents línies prioritàries de recerca: 
 

• Sostenibilitat econòmica i ambiental de l’aqüicultura. 
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• Qualitat i seguretat dels productes d’aqüicultura. 
• Benestar i salut dels animals objecte de cultiu. 
• Innovació en el cultiu d’espècies mediterrànies. 

 
Les xarxes de referència 
 
El Govern va impulsar la creació de les xarxes de referència d’R+D+I l’any 
1994 amb la finalitat d'afavorir xarxes de col·laboració entre grups de recerca 
amb objectius comuns i potenciar la interdisciplinarietat i la 
multidisciplinarietat, especialment entre grups de diverses institucions. 
 
Els objectius generals de les xarxes són: 
 

• Dinamitzar, potenciar i promoure a la societat la recerca i la innovació 
d’alt nivell. 

• Identificar àrees de col·laboració amb els sectors econòmics o 
productius i establir contractes de recerca i innovació, activitats 
d’assessorament tècnic. 

• Assegurar una transferència de resultats de la recerca ràpida i efectiva. 
• Realitzar actuacions adreçades a la formació de personal investigador 

o tècnic altament qualificat, i de formació en tècniques o mètodes 
d’interès per a les empreses i els organismes públics de recerca. 

• Col·laborar amb instituts o grups de recerca estrangers, i participar en 
xarxes internacionals i en programes d’R+D+I estatals i internacionals. 

• Facilitar la mobilitat del personal investigador. 
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Els estudiants de famílies monoparentals tindran la 
matrícula gratuïta a la universitat o en pagaran la 
meitat a partir del proper curs  
 

• El Govern ha aprovat el decret de preus dels serveis acadèmics de 
les universitats públiques i la UOC, que estableix la distribució 
dels preus dels estudis de grau i de màster en tres nivells  

 
• El preu dels estudis de grau i de màster va dels 14,09 euros als 

30,33 euros per crèdit 
 
El Govern ha aprovat el decret de preus dels serveis acadèmics de les 
universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al curs 
2010-2011, que inclou una nova exempció a favor dels estudiants membres 
de famílies monoparentals. Els estudiants que formin part d’una família 
monoparental de categoria especial, és a dir, una família amb dos fills o més, 
o bé una família en la qual el progenitor o un dels fills tingui una discapacitat 
reconeguda, tenen dret a l’exempció del 100% dels preus dels serveis 
acadèmics. D’altra banda, els estudiants que formin part d’un altre tipus de 
família monoparental poden pagar només la meitat dels preus acadèmics.  
 
Els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a 
la UOC per al curs 2010-2011, com a criteri general, s’han incrementat un 
2,5%, en el marc de l’Acord de 25 de maig de 2010 de la Conferència General 
de Política Universitària, que va establir la forquilla de preus entre l’1,5% i el 
5,5%. El preu dels estudis de grau i de màster va dels 14,09 euros als 30,33 
euros per crèdit.  
 
El decret d’enguany també estableix com a novetat que la distribució dels 
preus dels estudis de grau i de màster passa a ser de tres nivells (quan abans 
eren cinc i quatre, respectivament), d’acord amb l’estructura docent, amb 
l’objectiu d’acostar l’estructura de preus a la realitat de les necessitats docents 
de la planificació dels estudis en el marc de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES).  
 
Els preus dels màsters universitaris oficials també estan distribuïts en tres 
nivells. Les universitats, mitjançant el Consell Social, han de determinar a quin 
nivell correspon cada màster tenint en compte la dedicació docent que 
requereix l’estudi, la intensificació en la recerca, i la professionalització 
inherent al màster.  
 
Les exempcions 
 
Les exempcions tenen l’objectiu de facilitar els estudis universitaris a persones 
de determinats col·lectius que reuneixen unes condicions específiques. Per al 
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curs 2010-2011 s’ha ampliat el conjunt de destinataris de les exempcions amb 
la inclusió dels estudiants membres de famílies monoparentals. 
 
A més, tenen dret a l’exempció del 100% dels preus dels serveis acadèmics 
de les universitats públiques i la UOC: 
 

• Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi, amb càrrec als 
pressupostos generals de l’Estat 

• Els estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial 
• Els estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el 

batxillerat  
• Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%  
• Els estudiants de 65 anys o més que no tinguin cap títol universitari 

oficial i que accedeixin a la universitat per cursar estudis universitaris 
oficials 

• Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el 
seu cònjuge i els seus fills o filles 

• Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que 
en depenguin 

 
D’altra banda, els estudiants membres de famílies nombroses de categoria 
general tenen dret a l’exempció del 50% dels preus públics, i els estudiants 
que obtinguin crèdits amb matrícules d’honor en el curs acadèmic 
immediatament anterior es poden acollir a l’exempció en l’import de la 
matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb 
aquesta qualificació acadèmica. 
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El Govern destina 11,4 milions d’euros a la 
construcció i millora de tres centres educatius  

 
• Aprova la construcció d’un institut a Calldetenes i d’una nova escola 

a Reus, i l’ampliació de l’Escola Castellciutat de la Seu d’Urgell 
 

• Els nous centres donaran servei a 810 alumnes 
 
El Govern ha aprovat la signatura de dos convenis que permetran construir un 
nou institut a Calldetenes (Osona) i una nova escola a Reus (Baix Camp). A més, 
ha acordat l’ampliació de l’Escola Castellciutat de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). El 
Govern destinarà a aquestes tres projectes 11,4 milions d’euros.  En total, 810 
alumnes es beneficiaran d’aquestes actuacions. 
 

Actuació Inversió 
Construcció d’un institut a Calldetenes  5.400.000 € 
Construcció d’una nova escola a Reus  5.437.713 € 
Ampliació de l’Escola Castellciutat     614.916 € 
TOTAL 11.452.629 € 

 
Un nou institut a Calldetenes 
 
El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Calldetenes que permetrà construir un nou institut de tres línies d’ESO en 
aquesta població. El nou centre tindrà capacitat per a 360 alumnes i donarà 
servei a les poblacions de Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i 
Vilanova de Sau. El Govern hi destinarà 5,4 milions d’euros. L’alumnat, fins ara, 
es trobava en unes instal·lacions provisionals.  
 
Construcció d’una nova escola a Reus 
 
D’altra banda, el Govern ha donat llum verd a la signatura del conveni que 
permetrà la construcció d’una nova escola a Reus. El centre, que tindrà dues 
línies d’infantil i primària, permetrà escolaritzar 450 alumnes. El Govern aportarà 
5,4 milions d’euros per a la construcció d’aquest nou equipament.  
 
El nou centre donarà servei a les necessitats d’escolarització del barri Jardins de 
Reus, una de les zones de major creixement de la capital del Baix Camp, i que 
fins ara no tenia cap centre educatiu.  
 
Ampliació de l’Escola Castellciutat de la Seu d’Urgell 
 
Finalment, el Govern ha aprovat l’ampliació de l’Escola Castellciutat de la Seu 
d’Urgell. Amb un pressupost de 614.916 euros, les actuacions tenen com a 
objectiu ampliar les instal·lacions del centre. L’escola, a més, és la seu de la 
Zona Escolar Rural, per la qual cosa es construirà una sala polivalent on tindran 
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lloc les reunions de coordinació del personal docent. Aquesta actuació també 
preveu fer millores a l’accés i al vestíbul del centre per tal de millorar-ne 
l’accessibilitat.  
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El Govern augmenta en 13 milions els préstecs a les 
explotacions de fruita dolça afectades per la davallada 
de renda del 2009 
 

• Amb aquest nou ajut, que forma part del Pla de Xoc, es destinaran 
18 milions d’euros en crèdits pel sector fructícola  

 
El Govern ha aprovat avui augmentar en 13 milions d’euros la línia de 
préstecs destinada finançar els costos de la nova campanya de les 
explotacions de fruita dolça que van patir situacions extraordinàries de 
davallada de renda durant la campanya passada. D’aquesta manera, els ajuts 
pel sector fructícola afectat per la davallada de renda de l’any 2009, pugen a 
18 milions d’euros. 
 
La causa d’aquest augment de crèdit es deu a la gran demanda que ha tingut 
aquesta línia de préstecs, que ha resultat insuficient. Per això el Govern va 
proposar l’ampliació de la línea de crèdit a 13 milions d’euros. D’aquesta 
manera, el Govern atorga préstecs per una quantia màxima de 18 milions 
d’euros. 
 
Aquesta actuació cal emmarcar-la dins l’objectiu establert al Pla de Xoc 
aprovat pel Govern el març passat per facilitar liquiditat a les explotacions 
agràries de fruita dolça i que es complementa amb la bonificació dels 
interessos d’aquests préstecs, que es poden sol·licitar fins el proper 31 de 
juliol.  
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El Govern aprova noves titulacions de patró 
d’embarcació per impulsar el turisme nàutic  
 

• El Decret de titulacions per aigües continentals regularà l’obtenció 
de dos títols i una habilitació temporal 

 
• Les noves titulacions dinamitzaran el turisme nàutic a zones 

agrícoles, ja que fins ara calia tenir una titulació marítima per 
poder navegar per aigües continentals 

 
• Catalunya és la primera comunitat autònoma que estableix 

titulacions específiques per aquest tipus de navegació  
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de titulacions de patró professional 
d’embarcacions en aigües continentals (rius, llacs, aiguamolls, etc) on la 
navegació estigui permesa, i l’habilitació per a guiar embarcacions d’esbarjo 
de lloguer en aquestes aigües. La nova normativa estableix els requisits per a 
l’obtenció de dues titulacions professionals per portar embarcacions dedicades 
al transport de passatgers i mercaderies i per a l’obtenció d’una habilitació 
temporal per tripular embarcacions d’esbarjo de lloguer en aigües no 
marítimes. Fins ara calia tenir una titulació marítima per poder portar 
embarcacions per llacs, embassaments, rius, etc. D’aquesta manera, els nous 
títols s’adeqüen a les dificultats pròpies d’aquests d’espais navegables. 
 
En els darrers temps aquestes activitats de caràcter lúdic s’han incrementat 
notablement i d’una forma excepcional en aigües continentals. Això ha tingut 
una important repercussió econòmica en zones tradicionalment agrícoles, la 
qual cosa ha repercutit en noves oportunitats d’ocupació. Tot i que en altres 
països europeus ja fa anys que existeixen aquest tipus de titulacions, 
Catalunya ha estat  la primera comunitat autònoma espanyola que ha 
establert titulacions específiques per aigües continentals. Aquestes titulacions, 
que han de permetre dinamitzar el turisme nàutic -especialment a les Terres 
de l’Ebre-,  es poden aconseguir a través dels cursets del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural o d’acadèmies privades. 
 
Condicions per obtenir les titulacions 
 
Per tenir la titulació de patró d’embarcacions per a passatgers o mercaderies 
caldrà tenir complerts els 18 anys d’edat i realitzar un curs de 150 hores, amb 
110 hores de part teòrica i 40 a de part pràctica. Un cop superat l’examen 
teòric i les pràctiques de seguretat i navegació, s’expedirà una targeta 
d’identitat professional nàutica, que tindrà validesa fins que el titular assoleixi 
l’edat de 50 anys. A partir d’aquesta edat, la persona interessada haurà de 
renovar la targeta cada 5 anys.  
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Pel que fa a la titulació de patró de navegació bàsica en aigües continentals, 
les persones interessades també hauran de tenir complerts els 18 anys d’edat 
i superar uns exàmens teòrics i pràctics. En aquest cas, també s’expedirà una 
targeta d’identitat de patró de navegació bàsica en aigües, però tindrà una 
validesa de 10 anys renovable pel mateix període. Cal dir que la navegació 
bàsica és la que es realitza amb finalitat d’esbarjo en embarcacions de fins a 
12 metres d’eslora no destinades a transport.  
 
Finalment, pel que fa a l’habilitació per al govern d’embarcacions d’esbarjo de 
lloguer en aigües continentals, permet únicament el pilotatge d’embarcacions 
d’un màxim de 12 metres d’eslora i capacitat màxima per a 12 persones. Per 
obtenir l’habilitació, que tindrà una validesa d’un any, caldrà superar un test. 
L’edat mínima exigida també són els 18 anys. 
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El Govern millora el sanejament de la comarca de l’Alt 
Camp amb una inversió superior a 1,5 milions d’euros 
 

• Es construirà la depuradora i una xarxa de col·lectors de Mas de 
Plata, que beneficiarà els municipis de Cabra del Camp i Pla de 
Santa Maria 

 
El Govern ha impulsat avui la millora del sanejament a la comarca de l’Alt 
Camp, mitjançant la construcció de la depuradora de Mas de Plata. Aquesta 
actuació millorarà la depuració de les aigües dels municipis de Cabra del 
Camp i Pla de Santa Maria. L’acord d’avui farà possible iniciar el 
desenvolupament del projecte i començar la recerca de terrenys per iniciar les 
obres.  
 
Aquesta actuació, que tindrà un cost superior als 1,5 milions d’euros, 
consistirà en la construcció d’una depuradora de tipus biològic i més de 2.000 
metres de xarxa de col·lectors. Les obres tindran un termini aproximat de 12 
mesos des de l’inici dels treballs.  
 
La depuradora disposarà d’una capacitat de tractament de 2.578 m3/dia. Això 
suposa que donarà servei a una població de 6.445 habitants. L’aigua sanejada 
possibilitarà una reutilització indirecta o no planificada que contribuirà a 
mantenir el cabal ecològic de la conca del riu Francolí i l’aprofitament per a 
usos urbans, agrícoles i industrials aigües avall.  
 
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 376 depuradores 
en funcionament que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa 
assegurar el sanejament del 95% de la població catalana. Quan el PSARU 
2005 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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El Govern millora el subministrament d’aigua de 
Vallbona d’Anoia amb una inversió de 180.000 euros 
 

• Es construirà una canonada de més de 400 metres que farà 
possible connectar aquest municipi amb la xarxa d’Aigües Ter 
Llobregat  

 
• Aquesta actuació està inclosa en el conveni signat per l’Agència 

Catalana de l’Aigua, Aigües Ter Llobregat i el Consell Comarcal de 
l’Anoia per millorar l’abastament a diversos municipis de l’Anoia 

 
El Govern ha impulsat avui la millora del subministrament d’aigua al municipi 
de Vallbona d’Anoia, a la comarca de l’Anoia. L’aprovació d’aquest acord farà 
possible iniciar el desenvolupament del projecte i començar la recerca de 
terrenys per iniciar les obres.  
 
Les obres, amb un pressupost de 180.000 euros, consistiran en la construcció 
d’una canonada de més de 400 metres que unirà aquest municipi amb la 
xarxa regional d’Aigües Ter Llobregat, incrementant la disponibilitat d’aigua i 
garantint l’abastament en èpoques amb increments de demanda. Cal tenir en 
compte que el municipi de Vallbona d’Anoia s’abasteix de recursos propis.  
 
Aquesta actuació està inclosa en el conveni signat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Aigües Ter Llobregat i el Consell Comarcal de l’Anoia a mitjans de 
2007 per millorar l’abastament a diversos municipis de l’Anoia. Entre les 
actuacions que es desenvoluparan en virtut d’aquest acord hi ha la conducció 
Piera - la Pobla de Claramunt - Igualada, des d’on s’habilitarà la canonada que 
incrementarà la disponibilitat d’aigua de Vallbona d’Anoia.  
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 Altres Acords de Govern 
 
 
El Govern interposa un recurs pel Decret llei pel qual es crea el Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
 
El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant el 
tribunal Constitucional en relació al Reial Decret Llei pel qual es crea el Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. 
 
El Govern va considerar que el Reial Decret podia vulnerar les competències 
reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en no haver reconegut cap 
mena de participació de la Generalitat en la gestió de les subvencions i, per tal 
d’intentar resoldre aquests objeccions competencials, el 19 de gener de 2010, 
va acordar iniciar negociacions en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat. Però tot i la tasca realitzada al Grup de Treball creat, no s’ha pogut 
resoldre cap acord satisfactori. 
 
El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va emetre un dictamen a 
petició del Govern en què considera que diversos preceptes d’aquesta norma, 
singularment els referits al procediment per a l’execució del Pla, no respecten 
l’odre competencial i vulneren les competències de la Generalitat recollides en 
l’article 114.3, en relació amb l’article 152.4, i altres articles concordats a 
l’Estatut. 
 
 
El Govern i Òmnium Cultural col·laboraran amb el programa Quedem?  
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni amb Òmnium Cultural per 
impulsar el programa Quedem?, que té com a objectiu afavorir la cohesió 
social, promovent el coneixement de l’entorn, la interrelació entre les persones 
i el foment del català. El programa Quedem?, creat per Òmnium Cultural, 
s’adreça a persones majors de 16 anys que viuen a Catalunya, amb un 
especial interès en les persones nouvingudes.  
 
Totes les activitats que s’hi inclouen són gratuïtes i afecten àmbits tan 
diversos com el teixit associatiu; els espais de lleure; la cultura popular; altres 
expressions artístiques com la música i el teatre o espais emblemàtics de 
Catalunya. L’objectiu d’aquestes activitats generar i reforçar lligams de 
pertinença a una mateixa comunitat, facilitant el coneixement de l’entorn.  
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El Govern aprova el primer acord de col·laboració sanitària entre 
Catalunya i Andorra 
 
El Govern ha aprovat avui un acord de col·laboració sanitària entre el Ministeri 
de Salut, Benestar i Treball del Govern d’Andorra i el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, el primer en aquesta matèria que signen ambdós 
països. Gràcies a aquest acord, es millora l’atenció sanitària que els ciutadans 
d’una i altra banda de la frontera reben a l’altre país.  
 
Aquest acord permet la col·laboració en àmbits com les emergències, la 
diàlisi, la psiquiatria i la donació de sang. També es preveu l’intercanvi de 
professionals i la col·laboració en la recerca i innovació. 
 
El Govern aprova el reglament intern de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’aprova el Reglament de règim 
interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que té per objecte 
regular el règim intern d’aquest organisme, en especial el règim de l’alumnat i 
del personal formador de les activitats formatives, l’ús de les seves 
instal·lacions i el règim disciplinari. 
 
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya unifica els serveis de l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. Té 
la seu central a Mollet del Vallès. 
 
 

 


