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El Govern prorroga els convenis amb les entitats que 
presten serveis socials especialitzats 
 

• Els serveis prorrogats cobreixen les necessitats de 13.000 
persones i suposen una inversió de 144 milions d’euros 

 
• L’acord permet finançar serveis dirigits a persones 

discapacitades, afectades pel VIH/SIDA, amb risc d’exclusió social 
o gent gran amb dependència o risc social, entre altres  

 
El Govern ha prorrogat els convenis amb les entitats que presten serveis 
socials d’atenció especialitzada. Els serveis prorrogats cobreixen les 
necessitat de 13.000 persones aproximadament i suposen una inversió de 144 
milions d’euros.  
 
L’acord permet finançar les places, les activitats o els serveis ocupacionals 
dirigits als col·lectius següents:  
 

- Persones discapacitades 
- Gent gran amb dependència o risc social 
- Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 
- Persones amb problemàtica derivada de drogodependències i/o  altres 

addiccions 
- Persones afectades pel virus VIH/SIDA 
- Persones afectades de risc d’exclusió social 
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El Govern millora i amplia la planta de triatge de 
residus municipals de Molins de Rei 
 

• El Govern ha aprovat una subvenció per finançar les actuacions 
de remodelació, actualització i ampliació de la planta de triatge de 
brossa inorgànica de Molins de Rei 

 
• L’ens beneficiari de la subvenció és l’Entitat Metropolitana de 

Serveis Hidràulics i Tractament de Residus de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, titular de la instal·lació 

 
 
El Govern ha autoritzat avui una subvenció a l’Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
tal de remodelar, actualitzar i ampliar la planta de triatge de brossa inorgànica 
de Molins de Rei (Baix Llobregat).  
 
Així, s’ha acordat destinar 6,6 milions d’euros per fer diferents actuacions de 
millora i ampliació de la instal·lació per tal de garantir el manteniment de la 
capacitat de tractament de la planta, així com la millora del servei que dóna al 
municipi de Molins de Rei i a altres municipis que tenen implantat el model de 
recollida “residu mínim”. 
 
La inversió del Govern en les millores de la planta de Molins de Rei 
s’emmarca en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals, que promou l’Agència de Residus de Catalunya, per tal dotar el 
país d’infraestructures de residus sostenibles i innovadores, que permetin 
aprofitar i valoritzar al màxim possible els residus que tots plegats generem a 
les nostres llars. 
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El Govern millora el subministrament d’aigua a la 
comarca de l’Anoia 
 

• L’Ajuntament de Masquefa i Aigües Ter Llobregat construiran una 
estació de bombament i una canonada que permetrà augmentar la 
disponibilitat d’aigua a dos nuclis i a un sector industrial de 
Masquefa 

 
• La mesura disposa d’un pressupost d’1,2 milions d’euros i estarà 

enllestida en un termini de 12 mesos 
 
El Govern ha impulsat avui la millora del subministrament d’aigua en el 
municipi de Masquefa, a la comarca de l’Anoia. L’aprovació d’aquest acord 
farà possible iniciar el desenvolupament dels projectes esmentats i començar 
la recerca de terrenys per iniciar les obres.  
 
L’Ajuntament de Masquefa i Aigües Ter Llobregat construiran una estació de 
bombament –amb capacitat per impulsar 1.830 m3/dia- i una canonada de 
prop d’un quilòmetre de longitud que permetrà augmentar la disponibilitat 
d’aigua a dos nuclis de Masquefa (Can Quiseró i el Maset) i al sector industrial 
del Clot del Xarel·lo - Can Quiseró. Aquestes infraestructures es connectaran 
amb el nou dipòsit de Can Quiseró, amb una capacitat de 2.000 m3.   
 
La mesura disposa d’un pressupost superior als 1,2 milions d’euros, finançats 
per l’Ajuntament de Masquefa i Aigües Ter Llobregat, i estarà enllestida en un 
termini de 12 mesos. 
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Els nous centres penitenciaris de Figueres i Girona 
comptaran amb més de 500 treballadors 
 

• 479 treballadors es destinaran al nou Centre Penitenciari Puig 
de les Basses de Figueres i 67 al centre obert de Girona 

 
El Govern enllesteix els acords per dotar de personal el nou Centre 
Penitenciari Puig de les Basses que s’ha construït a Figueres -amb capacitat 
per a 750 reclusos- i el futur Centre Obert de Girona que ocuparà les 
instal·lacions on actualment funciona la presó gironina. 
 
Els dos nous centres penitenciaris que durant el primer semestre de 2011 es 
posaran en marxa a Figueres i Girona requeriran una plantilla de 546 
persones, 479 destinades al CP Puig de les Basses i 67 treballadors per 
garantir el funcionament del futur Centre Obert de Girona. 
. 
Concretament, el Govern ha acordat avui autoritzar la convocatòria de 
concursos de provisió limitats al personal d’àmbits determinats del centre 
penitenciari de Girona per proveir determinats llocs del centre penitenciari 
Obert de Girona; el canvi d’adscripció de llocs de treball del Centre 
Penitenciari de Girona al Centre Penitenciari de Puig de les Basses de 
Figueres o al Centre Penitenciari Obert de Girona i dels llocs de treball del 
Centre Penitenciari de Figueres al Centre Penitenciari de Puig de les Basses a 
Figueres; la reassignació de personal del Centre Penitenciari de Girona que, 
després de l’aplicació dels concursos limitats-, s’hagi de traslladar al Centre 
Penitenciari Puig de les Basses a Figueres i la redistribució d’efectius del 
personal laboral fix. 
 
Una nova presó de majors dimensions 
 
El futur Centre Penitenciari Puig de les Basses té una capacitat molt superior 
a la que en l’actualitat tenen les presons de Figueres i de Girona. Amb la 
posada en funcionament del nou centre aquestes dues velles presons es 
tancaran i només la de Girona es reconvertirà perquè funcioni com a centre 
obert, destinat als interns que es troben en tercer grau penitenciari o règim 
obert. 
 
El CP Puig de les Basses de Figueres té una superfície construïda de 
65.312,27 m2 i s’hi han invertit 100.947.082 euros. La construcció del CP Puig 
de les Basses es va iniciar al juny de 2008 i es preveu que el primer semestre 
de 2011 entri en funcionament, després del preceptiu període per equipar les 
instal·lacions i posar-les a prova.  
 
El Centre estarà preparat per acollir 750 interns. Per la seva ubicació i per les 
necessitats del servei, disposarà de mòduls diferenciats per a penats i 
preventius. Pel mateix motiu, del total de places, 650 seran per a homes 
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adults, 50 per a joves (d’edats compreses entre els 18 i els 25 anys) i 50 per a 
dones.  
 
El nou CP Puig de les Basses s’emmarca en el Pla d’execució penal elaborat 
pel Departament de Justícia, dotarà de noves places el sistema penitenciari 
català i donarà resposta a les necessitats en l’àmbit penitenciari de les 
comarques gironines perquè aglutinarà en un sol centre les funcions que 
actualment cobreixen les presons de Girona i de Figueres. El Pla 
d’equipaments penitenciaris preveia la construcció de vuit nous centres 
penitenciaris i ja ha comportat l’entrada en funcionament dels nous centres 
penitenciaris Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires), Lledoners (Sant Joan de 
Vilatorrada) i Joves (la Roca del Vallès), que va permetre el tancament de la 
presó de la Trinitat de Barcelona. 
 
Així, la posada en marxa del nou Centre permetrà la desafectació i el 
tancament del CP Figueres, així com la desafectació, el tancament i la 
deconstrucció del CP de Girona. Aquests dos centres, que actualment són 
insuficients pel que fa a espais, serveis i places penitenciàries –sumats no 
arriben a una capacitat per a 300 interns-, seran substituïts pel nou Centre 
Penitenciari Puig de les Basses.   
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La Generalitat atorga el Premi Justícia de Catalunya a 
Maria Eugènia Alegret 
 

• L’expresidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rep 
aquest premi per la seva contribució a la millora de l’Administració 
de Justícia  

 
El Govern ha acordat atorgar el Premi Justícia de Catalunya a l’expresidenta 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Maria Eugènia Alegret, per la 
implicació en la millora de l’Administració de justícia durant els sis anys que ha 
estat al capdavant d’aquesta administració. 
 
Alegret, que va ser nomenada presidenta del TSJC l’any 2004 fins al 2010, es 
va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona l’any 1978 i va ingressar 
en la carrera judicial per oposició l’any 1980. L’any 1983 va ascendir a la 
categoria de magistrada, i va ser titular del Jutjat de Primera Instància núm 8 
de Barcelona, el període 1988-1991.  
 
Del 1992 fins al 2004 va exercir com a magistrada de l’Audiència Provincial de 
Barcelona en les seccions civils 11a, 16a i 14a.  Més tard, del 1994 fins el 
2004 va ser membre titular de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.  
 
És membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya des del 
2007 i membre de l’Associació Professional de la Magistratura. Ha estat 
directora i ponent de nombrosos cursos formatius per a jutges i magistrats 
organitzats pel Consell General del Poder Judicial i el Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. 
 
Alegret també ha estat, l’any 1994, presidenta del Jurat Provincial 
d’Expropiació  i membre del Tribunal d’Oposicions del Cos de l’Advocacia de 
la Generalitat de Catalunya. Ha col·laborat amb el Ministeri de Justícia, 
juntament amb altres magistrats de l’Audiència de Barcelona, en els 
avantprojectes de Llei de reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil.  
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El Govern aprova les commemoracions de l’any 2011 
 
El Govern ha aprovat avui les commemoracions històriques i culturals de 
Catalunya que el Govern promourà l’any 2011. Aquests actes han estat 
proposats per la Comissió de Commemoracions Històriques i Culturals de 
Catalunya, creada l’abril de 2008 amb l’objectiu establir i impulsar les diverses 
iniciatives de commemoració de fets i obres de persones rellevants 
relacionades amb la història cultural i política de Catalunya. 
 
L’any que ve es commemorarà el centenari de les primeres accions que 
enceten el procés de constitució de la Mancomunitat de Catalunya (2011-
2015), la qual cosa inclou la preparació del centenari de les biblioteques 
públiques. També es commemorarà el cinquantenari de la mort de Josep 
Maria de Sagarra i el centenari de l’empresa “La Canadenca”, que va 
electrificar Catalunya i va ser pionera a Europa en aquest camp.  
 
Així mateix, continuen vigents les commemoracions de la Guerra del Francès 
(200 anys de la rendició de Tarragona i Corts de Cadis: enllaça amb el final de 
la guerra) i l’Any Joan Maragall (2010-2011), en el cent cinquantè aniversari 
del seu naixement i el centenari de la seva mort. 



 

 

Acords de Govern . 30.11.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9 

Altres acords de Govern 
 
La Generalitat destina 6 milions d’euros a la millora de la qualitat del 
subministrament elèctric 
 
El Govern ha aprovat concedir a Endesa Distribución Eléctrica una subvenció 
de 6 milions d’euros per al finançament de les obres corresponents als plans 
de millora de la qualitat del subministrament elèctric i de control de la tensió. 
Aquesta subvenció s’emmarca en el conveni de col·laboració que el Govern té 
signat amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que preveu actuacions 
per millorar la qualitat del servei elèctric, el control de la tensió i la neteja de 
marges amb aportacions de la tarifa elèctrica de l’any 2008, de la Generalitat 
de Catalunya i de les empreses distribuïdores.  
 
 
El Govern subscriu un acord de cooperació amb el Govern de la Ciutat 
Autònoma de Buenos Aires 
 
El conveni estableix la cooperació entre totes dues institucions en l’àmbit dels 
arxius i la gestió documental. Aquest acord inclou facilitar l’intercanvi 
d’informació sobre legislacions nacionals, normes tècniques i procediments de 
treball en l’àmbit dels arxius; informació sobre conferències, seminaris, tallers 
dels respectius territoris i potenciar la formació continuada dels professionals a 
través de l’organització de programes, formació i cursos. 
 
Aquestes actuacions es concretaran en plans anuals de treball i projectes de 
realització conjunta durant els pròxims dos anys. 
 
El Govern signa un acord de col·laboració amb l’Estat per a la protecció 
del patrimoni subaquàtic 
 
El Govern ha aprovat avui signar un acord de col·laboració amb l’Estat per 
protegir les restes del “Triunfante”, un navili enfonsat davant de les costes de 
Sant Pere Pescador. Segons aquest acord, el cost d’aquesta actuació es 
divideix entre les dues institucions, de manera que el Ministeri de Cultura 
aporta 59.000 euros i el Govern n‘hi aporta 62.000. 
 
El Govern contribueix al finançament d’una nova seu de la Universitat 
Catalana d’Estiu 
El Govern ha aprovat avui atorgar una subvenció de 310.848 euros a la 
Fundació Universitat Catalana d’Estiu (FUCE) per ajudar a finançar la seu del 
projecte Centre Transfronterer d’Estudis Pau Casals a Prada (Conflent). 
Aquest diners es distribuiran en tres anualitats, de la manera següent: 100.000 
euros (2010), 100.000 euros (2011) i 110.848 euros (2012). 
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L’objectiu d’aquest projecte és adequar una seu per oferir, durant tot l’any, 
formació de caràcter transfronterer a estudiants d’ensenyament secundari i 
universitari dels Països Catalans. L’edifici que s’ha de rehabilitar data del 
1923, és obra de l’arquitecte barceloní Ricard Segalà i va allotjar el músic Pau 
Casals durant el seu exili a Prada. 
 
Aquesta subvenció se suma a l’acord que es va subscriure recentment entre 
el DIUE, l’Institut d’Estudis Catalans, la Xarxa Vives d’Universitats i la FUCE, 
segons el qual, les 21 universitats que integren la xarxa podran organitzar 
cursos monogràfics dins la Universitat Catalana d’Estiu i, paral·lelament, els 
cursos que organitzin la UCE i l’Institut d’Estudis Catalans a Prada podran ser 
reconeguts per les universitats amb crèdits docents.   
 
El Govern atorga una subvenció de 400.000 euros a la Universitat Ramon 
Llull per fomentar la recerca 
 
El Consell de Govern ha acordat atorgar una subvenció de 400.000 euros a la 
Universitat Ramon Llull (URL) per finançar accions de foment de la recerca. 
Aquest ajut és fruit d’un conveni de col·laboració entre la URL i la Direcció 
General de Recerca de la Generalitat signat el 2006, i que va donar lloc al seu 
pla estratègic de recerca per al període 2007-2010.  
 
Des de l’any 2007, la Direcció General de Recerca fomenta l’activitat 
d’investigació d’aquesta universitat amb un finançament de 150.000 euros el 
2007; de 250.000 euros el 2008 i de 400.000 euros el 2009. El conveni amb la 
URL respon a la voluntat del Govern d’impulsar la coordinació científica i 
tecnològica dels diferents agents catalans del sistema de recerca i innovació, 
un dels objectius del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).  


