
 

 

����������
	�
��� 

  
Acords de Govern  
7 de juny de 2011 
 
 
 
 



 

�

����������	�
�����������2011  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

2

El Govern aprova el Pla de Seguretat Viària de 
Catalunya 2011-2013 
 

• El nou document conté 28 línies estratègiques i 76 accions amb 
l’objectiu prioritari d’assolir una reducció de com a mínim el 15% 
dels morts i ferits greus registrats el 2010 
 

• Preveu crear l’oficina de la víctima i elaborar el Pla Estratègic 
2010-2020, que avaluarà l’estat actual de la seguretat viària i 
establirà les estratègies a seguir en la propera dècada 

 
El Govern ha aprovat el Pla de Seguretat Viària de Catalunya 2011-2013, un 
document clau que revisa i proposa les línies estratègiques que es 
desenvoluparan els propers tres anys per tal d’assolir els objectius generals 
de seguretat viària. El nou document conté 28 línies estratègiques i 76 accions 
amb l’objectiu prioritari d’assolir el 2013 una reducció de la sinistralitat de com 
a mínim el 15% dels morts i ferits greus registrats l’any 2010. 
 
El Pla de Seguretat Viària (PSV) és un document transversal impulsat pel 
Servei Català de Trànsit (SCT), en què participen diverses entitats públiques i 
privades vinculades al món de la seguretat viària a través de la Comissió 
Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV). 
 
El propòsit de reduir l’accidentalitat a Catalunya dóna continuïtat a la línia de 
treball seguida en els plans anteriors, per bé que el document aprovat avui 
marca una nova fita en fixar també l’atenció en els ferits greus, un indicador 
que ha de permetre configurar una radiografia més fidedigna i real de les 
conseqüències de la sinistralitat viària. A més, cal destacar que aquest 
objectiu de descens de sinistralitat fixat per al 2013 és plenament compatible 
amb les orientacions de la política de seguretat viària de la Unió Europea per 
al període 2011–2020, que fixa per al 2020 la reducció del 50% dels morts 
respecte al 2010. 
 
Totes les mesures adoptades en el marc del PSV 2011-2013 aprovat avui pel 
Govern no només tenen en comú l’objectiu de reduir la sinistralitat viària, sinó 
també el de continuar desenvolupant i avançant en el canvi cultural que 
rebutja socialment els comportaments de risc en el trànsit i que aposta per una 
mobilitat segura i responsable.  
 
 
Prioritats del Pla 
 
El Pla de Seguretat Viària 2011-2013 es desenvolupa en 5 àmbits d’actuació, 
conté 28 línies estratègiques i 76 accions a desenvolupar en el proper trienni, 
una cinquantena de les quals suposen una novetat respecte al document 
anterior. 
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Dóna continuïtat a les mesures ja implantades en anys anteriors i que han 
donat bons resultats pel que fa al control de la velocitat excessiva o 
inadequada, l’ús dels accessoris de seguretat passiva o el consum d’alcohol o 
drogues. A banda però, el Pla focalitza l’atenció a elaborar plans específics 
d’intervenció per a nous àmbits que s’han definit com a prioritaris i que són els 
següents: 
 

• Els vehicles de dues rodes 
• Les interseccions 
• Els atropellaments 
• La definició d’un entorn periurbà 

 
 
Accions destacades  
 
Després del treball realitzat durant anys per fer front a la indisciplina viària 
com a causa principal de la sinistralitat viària, el Pla de Seguretat Viària 2011-
2013 afronta un nou escenari en què no hi ha grans causants d’accidentalitat 
a atacar, sinó una gran dispersió de factors condicionants de la seguretat 
viària amb un pes relatiu reduït. Per això el document alerta tots els agents 
implicats en la seguretat viària que són necessaris canvis en els plantejaments 
viaris per tal de fer front a l’accidentalitat del futur.  
 
Entre les 76 accions fixades per al proper trienni destaquen les següents: 
 
 
Creació de l’oficina de la víctima 
 
Des de les administracions es vol reforçar el reconeixement social de les 
víctimes, atendre i donar respostes a aquest col·lectiu i ajudar a difondre la 
seva tasca. Per poder desenvolupar aquest propòsit és molt important 
disposar d’un centre de referència, una oficina amb informació objectiva que 
orienti, ajudi i expliqui els drets de les víctimes i a la qual tothom es pugui 
adreçar de manera directa i senzilla. 
 
 
Elaboració d’un pla d'R+D 
 
Es defineixen línies de recerca i s’estableixen fórmules de transferència de 
ciència i tecnologia entre el Servei Català del Trànsit (SCT), universitats i 
instituts d’investigació. El 5% del pressupost del SCT es reservarà a R+D+I 
sobre seguretat viària. 
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Impuls del Pla Estratègic 2010-2020 
 
S’elaborarà el Pla Estratègic 2010-2020, que haurà d’avaluar l’estat actual de 
la seguretat viària a Catalunya i diagnosticar-ne els punts forts i els febles. A 
partir d’aquí definirà les estratègies a seguir en la propera dècada a través 
d’un període de reflexió en el qual s’ha d’aconseguir optimitzar el sistema de 
gestió de la seguretat viària per poder afrontar en el futur l’accidentalitat de 
Catalunya.    
 
 
Extensió dels Plans Locals de Seguretat Viària 
 
El document estableix que els municipis de més de 20.000 habitants hauran 
d’elaborar Plans Locals de Seguretat Viària. Fins ara només s’aplicaven a les 
capitals de comarca i als municipis de més de 30.000 habitants.  
 
 
Avaluació de l’estat actual del control de la velocitat i incorporació del 
control de la velocitat mitjana a trams 
 
S’avaluarà exhaustivament l’eficàcia i l’eficiència de la gestió actual dels 
radars ubicats al llarg de la xarxa viària catalana, després que s’hagin detectat 
algunes mancances. Així, el Pla de Seguretat Viària 2011-2013 preveu 
planificar detingudament la gestió dels radars, estudiar la rotació dels diferents 
cinemòmetres a les cabines de mesurament existents i incrementar el nombre 
de cinemòmetres mòbils.  
 
D’altra banda, s’analitzarà també la instal·lació del control de la velocitat per 
trams, com ja s’ha fet al túnel de Vielha, aprofitant que la nova Llei de 
seguretat viària preveu aquesta mesura. Així, s’estudiarà la substitució 
progressiva dels controls puntuals en les ubicacions en què estigui justificat.  
 
 
Estudis específics d’atropellaments i interseccions  
 
El Pla 2011-2013 estableix l’estudi en profunditat dels atropellaments que 
s’han produït a la xarxa viària, particularment els que tenen lloc a les zones 
urbanes i que són la majoria. Es tracta d’accidents que acostumen a tenir 
repercussions severes sobre les víctimes i que afecten molt particularment 
col·lectius específics, com la gent gran i els infants. D’altra banda, també 
s’impulsarà un estudi concret de la situació actual de l’accidentalitat de les 
interseccions i es dissenyarà un conjunt de mesures pal·liatives per millorar 
els resultats de la seguretat viària, en funció de les diferents tipologies 
d’encreuaments. 
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El Govern impulsa el desenvolupament de les 
principals terminals logístiques de Catalunya 

 
• Es tracta dels centres intermodals de l’Empordà, el Vallès, el Prat, i 

el Penedès, que amb la seva connexió a la xarxa viària i ferroviària 
generaran valor afegit al transport de mercaderies 

 
• Abans de finals d’any la Generalitat disposarà dels estudis sobre 

l’encaix territorial i urbanístic de les terminals, així com 
d’accessibilitat i mercat logístic 

 
El Govern impulsa el desenvolupament de les terminals logístiques 
intermodals de l’Empordà, el Vallès, el Prat, i el Penedès. Es tracta dels 
principals centres logístics del país concebuts amb capacitat de generar valor 
afegit al transport de mercaderies, ja que s’ubicaran en zones estratègiques i 
estaran connectats a la xarxa viària i ferroviària. El conseller de Territori i 
Sostenibilitat ha informat avui el Consell Executiu del protocol signat amb el 
Ministeri de Foment per desenvolupar aquestes infraestructures. 
 
L’acord posa les bases per desenvolupar aquestes terminals, que estan 
incloses en la xarxa bàsica de mercaderies del Pla estratègic per a l’impuls del 
transport ferroviari de mercaderies. Amb un disseny funcional que optimitzi els 
recursos, les plataformes estaran connectades a la xarxa viària i ferroviària, 
amb una longitud útil de via mínima de 750 metres, l’estàndard per al transport 
a Europa. 
 

• Centre intermodal Empordà. Situat entre els termes municipals de 
Vilamalla i el Far d'Empordà, es concep com un centre logístic 
intermodal amb accés ferroviari d'ample ibèric i europeu. Disposarà de 
70 hectàrees a l’entorn destinades a activitats logístiques i indústria 
neta amb 52 hectàrees intermodals. Connectarà amb l’A-2, l’AP-7, la C-
31, l’N-260 i la C-260. 

 
• Centre intermodal Penedès. Situat entre l’AP-7, la futura A-7 i el 

corredor ferroviari mediterrani, esdevindrà un centre per a activitats 
logístiques i d’alt valor afegit. Promogut per la Generalitat, abasta 
parcialment els termes municipals de l’Arboç, Banyeres del Penedès, i 
Sant Jaume dels Domenys. Tindrà una zona logística de recolzament 
de 150 hectàrees i connexió ferroviària en doble ample. 

 
• El Prat. Terminal situada a la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del 

Port de Barcelona, al Prat de Llobregat. Comptarà amb connexió en 
doble ample i una superfície intermodal de prop de 50 hectàrees.  
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• El Vallès. Terminal a l’entorn de l’estació de mercaderies d’Adif, a la 
Llagosta. Abasta una superfície intermodal de 30 hectàrees i disposarà 
de connexió ferroviària en ample mixt. 

 
Per tirar endavant cadascuna d’aquestes terminals el Govern de la Generalitat 
i el Govern espanyol duran a terme els estudis necessaris per determinar la 
seva viabilitat logística i econòmica. També definiran el model de promoció i 
gestió, que es farà, preferentment, mitjançant esquemes de participació 
público-privada.  
 
Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat elaborarà els estudis 
corresponents sobre l’encaix territorial i urbanístic de les terminals, 
l’accessibilitat i el mercat logístic. La previsió és que els treballs estiguin 
llestos a finals d’any.  
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El Govern convoca eleccions per escollir els 
representants dels Mossos d’Esquadra al Consell de la 
Policia 
 

• El 14 de juny s’iniciarà el procés electoral, que culminarà el juliol 
amb els comicis que elegiran els 16 representants sindicals 

 
El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret de convocatòria d’eleccions 
dels representants dels membres del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de 
la Policia. El 14 de juny s’iniciarà el procés electoral, que culminarà el proper 
mes de juliol amb la celebració dels comicis.  
 
El Consell de la Policia és un òrgan de representació paritària que està 
integrat per 32 membres: 16 representants de l’Administració de la Generalitat 
i 16 representants del cos de Mossos d’Esquadra. En l’actualitat hi estan 
representades les organitzacions sindicals següents: SAP-UGT, CATME, 
SPC, SME-CCOO, APESME i AFITCME. 
 
A les eleccions del proper mes de juliol s’elegiran 16 representants. L’elecció 
s’ha de fer sobre la base d’un representant per cada 1.200 funcionaris o 
fracció, de cadascuna de les escales del cos de Mossos d’Esquadra. D’acord 
amb aquest criteri, els 16 representants es distribuiran a raó de 12 per a 
l’escala bàsica, 1 per a l’escala intermèdia, 1 per a l’escala executiva, 1 per a 
l’escala superior i 1 per a l’escala de suport.  
 
El decret determina que s’han de constituir, com a màxim, 100 meses 
electorals parcials no itinerants, d’acord amb el principi de proximitat 
geogràfica, vies de comunicació existents i nombre d’electors. 
 
A totes les meses electorals parcials emetran el seu vot els membres de les 
escales bàsica i intermèdia del cens corresponent, que votaran els seus 
representants mitjançant sobres i paperetes de colors diferenciats per a cada 
escala. Els membres de les escales superior, executiva i de suport emetran el 
seu vot a les meses electorals parcials que es constitueixen a la seu central 
de la Direcció General de la Policia, a les seus de les respectives regions 
policials i al Complex Central de Sabadell, en els cens de les quals constaran 
d’acord amb la seva adscripció orgànica o territorial. Els sobres i les paperetes 
de votació d’aquestes escales també seran de colors diferenciats per a cada 
escala. 
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El Govern recuperarà i divulgarà la memòria i l’obra 
d’Elisabeth Eidenbenz al municipi d’Elna 
 

• El Consell Executiu autoritza la signatura d’un conveni amb 
l’Ajuntament rossellonès, que condicionarà i museïtzarà la 
Maternitat Suïssa d’Elna 

 
El Govern de la Generalitat i l’Ajuntament d’Elna treballaran conjuntament per 
recuperar i fomentar el patrimoni i la memòria democràtica de la població i en 
especial la tasca de la Maternitat Suïssa d’Elna, una institució impulsada per 
la recentment desapareguda Elisabeth Eidenbenz, que entre 1939 i 1944 va 
acollir dones i nens de l'exili republicà. El Consell Executiu ha autoritzat avui la 
signatura d’un conveni a través del qual l’ajuntament rossellonès s’integrarà 
com a col·laborador en la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, organisme 
de la Generalitat que treballa per recuperar i difondre la memòria democràtica. 
Amb aquest conveni Elna es converteix en el primer municipi de la Catalunya 
del Nord que col·labora amb la Xarxa. 
 
L’Ajuntament d’Elna es compromet a condicionar i museïtzar El Castell de 
Bardou que el consistori va adquirir l’any 2005 i que entre 1939 i 1944 
Elisabeth Eidenbenz va transformar en la Maternitat Suïssa d’Elna, un espai 
on van néixer 597 nens de dones retingudes als camps de concentració de la 
costa rossellonesa, la majoria republicanes catalanes a l’exili, però també 
infants jueus o d’altres procedències. La Maternitat quedarà integrada en la 
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, que oferirà suport i assessorament 
tècnic especialitzat a l’ajuntament rossellonès per poder implementar el 
projecte i divulgar la memòria i obra d’Eidenbenz. 
 
El conveni aprovat avui el rubricaran el proper 12 de juny el director general 
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Joan Auladell, i l'alcalde 
d'Elna, Nicolàs Garcia, en el marc de la tercera Trobada de Petites Elnes que 
acollirà el municipi. 
 
 
Catalunya i Elna 
 
L’Ajuntament d’Elna i la Generalitat, a través del Memorial Democràtic i la 
Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, tenen objectius comuns 
i complementaris en àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria 
democràtica, així com també en la recuperació i la preservació del patrimoni 
històric al municipi d’Elna. 
 
El 2006 el Govern va concedir la Creu de Sant Jordi a Elisabeth Eidenbenz 
(Zuric, 1913-2011). El proper mes de juny es podrà veure a l’Hospitalet de 
Llobregat i Guernika l’exposició La maternitat d’Elna, produïda pel Memorial 
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Democràtic, que ja s'ha pogut visitar en 50 municipis catalans, al País Basc i 
l’Aragó.  
 
 
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya 
 
Creada el febrer del 2010 i vinculada al Memorial Democràtic, la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya té com a objectiu recuperar la 
memòria democràtica a través de la revaloració, senyalització i difusió del 
patrimoni de la memòria democràtica en el període 1931-1980. La Xarxa 
col·labora amb els ens adherits en la revaloració dels espais i en la 
coordinació de la seva gestió cultural, patrimonial i comunicativa. 
 
Des de la seva creació l’any 2010, un total de 13 municipis catalans s’han 
adherit a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica. Actualment estan en 
procés d’aprovació gairebé una trentena de convenis més amb municipis o 
consorcis locals.  
 
Al conjunt del territori, la Xarxa compta amb una setantena de centres 
d’interpretació, rutes, fites, vestigis i restes patrimonials recuperades in situ. El 
treball en xarxa sobre la història i la memòria d’aquests espais els ha convertit 
en veritables escenaris de record, de reflexió i d’homenatge, i els ha 
transformat en instruments vius per a la divulgació històrica i la pedagogia 
social. 
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El Govern impulsa el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni 
Bibliogràfic per als anys 2011-2015 
 

• El Consell Executiu aprova la subscripció d’un conveni amb l’Estat 
per realitzar el Catàleg, que es va crear el 1983 amb l’objectiu de 
catalogar, preservar i difondre el patrimoni bibliogràfic català 
 

 
El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol per realitzar el Catàleg 
Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic (CCPBC) per als anys 2011-2015. El 
CCPB conté la descripció bibliogràfica de documents impresos des dels inicis 
de la impremta fins a principis del segle XX –independentment de la seva 
llengua i país de publicació–, així com també manuscrits i altres tipologies 
documentals d'interès patrimonial que es conserven en biblioteques de 
Catalunya. 
 
Gestionat actualment per la Biblioteca de Catalunya, el Catàleg Col·lectiu del 
Patrimoni Bibliogràfic es va iniciar l'any 1983 per catalogar, preservar i 
difondre el patrimoni bibliogràfic català. Des de 1992 col·labora amb el 
Ministeri de Cultura en l'elaboració del catàleg del patrimoni bibliogràfic de 
l'Estat espanyol.  
 
El conveni aprovat avui substitueix el que es va signar el 2006, la vigència del 
qual va finalitzar el 31 de desembre de 2010. 
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El Govern aprova la modificació i el text refós dels 
estatuts del CESCA 
 

• El Centre de Supercomputació passa a denominar-se Centre de 
Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya  

 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació i el text refós dels estatuts del Centre 
de Supercomputació de Catalunya (CESCA), que passa a denominar-se 
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya. El Consell de Govern 
del CESCA havia aprovat prèviament els canvis en els estatuts i ara, per A  
una major seguretat jurídica, el Govern ha acordat aprovar-ne el text refós.  
 
A banda del canvi de denominació, entre les principals novetats dels nous 
estatuts destaca la redefinició de l’objectiu fonamental del CESCA, que 
s’encarregarà de gestionar infraestructures basades en les tecnologies de la 
informació i la comunicació (e-infraestructures) per donar servei a la 
universitat i a la recerca. Una altra novetat és la declaració del CESCA com a 
mitjà propi i instrumental de les entitats consorciades, cosa que facilitarà la 
prestació de serveis a les institucions que en formen part, ja que els 
contractes es podran formalitzar mitjançant encàrrecs. 
 
La nova redacció dels estatuts també recull els canvis de la Fundació 
Institució Catalana de Suport a la Recerca, que anteriorment s’anomenava 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i que forma part del 
CESCA. Aquesta iniciativa permet impulsar la cooperació i LA coordinació 
entre les universitats per millorar la gestió dels serveis que comparteixen, a 
partir d’una nova política de serveis comuns que eviti duplicitats o limitacions. 
Són plantejaments que han de permetre fer més eficients la gestió global dels 
recursos que el Govern de la Generalitat dedica al sistema universitari català.  
 
El CESCA és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Catalana de Suport a la Recerca, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la 
Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Ramon 
Llull i el Consell Superior d’Investigacions Científiques. 
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Altres acords del Govern 
 
Llum verd a la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació dels Estatuts de la Universitat de 
Girona per adaptar-los al nou marc jurídic vigent amb la Llei d’Universitats de 
Catalunya (LUC) i la Llei Orgànica d’Universitats (LOU). 
 
En l’àmbit del personal acadèmic els nous estatuts estableixen la integració 
dels professors catedràtics i doctors d’escoles universitàries al cos de 
professors titulars d’universitat, mentre que desapareix la categoria de 
professor col·laborador. Pel que fa a la recerca, s’amplia el redactat dels 
Instituts Universitaris de Recerca i inclou la descripció dels diferents tipus de 
centres, per promoure la vinculació entre la recerca universitària i l’entorn 
productiu del sistema de ciència i tecnologia. 
 
Una de les novetats és que els estatuts preveuen la creació d’Escola o 
Escoles de Doctorat, d’acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel 
qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que es configuren com 
una estructura dedicada als estudis de doctorat i de màsters universitaris de 
contingut fonamentalment científic. Així mateix, la UdG fixa una presència 
equilibrada entre homes i dones i polítiques actives per garantir la igualtat 
d’oportunitats a les persones membres de la comunitat universitària amb 
discapacitat. 
 
De conformitat amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, és competència 
exclusiva de la Generalitat l’aprovació dels estatuts de les universitats 
públiques i de les normes d’organització i funcionament de les universitats 
privades. 
 
 
Alteració parcial dels termes de Castell-Platja d’Aro i de Calonge  
 
El Govern ha aprovat l’alteració parcial dels termes municipals de Castell-
Platja d’Aro i de Calonge (Baix Empordà) en l’àmbit de les urbanitzacions de 
Treumal de Baix, Treumal de Dalt, Mont d’Aro, Mas Pallí, Nord-oest de 
Treumal i Mas Ros. Els dos ajuntaments havien adoptat acords favorables en 
aquest sentit, tenint en compte les consideracions d’ordre geogràfic, 
demogràfic, econòmic i administratiu que feien necessari i aconsellable el 
canvi. 
 
D’acord amb els informes del Servei de Relacions amb Entitats Locals i de la 
Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora, el Consell Executiu ha aprovat la segregació de 2,6 hectàrees de 
Calonge per a la seva agregació a Castell-Platja d’Aro, així com la segregació 
de 3,1 hectàrees del municipi de Castell-Platja d’Aro perquè quedin agregades 
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al de Calonge. El Departament de Governació i Relacions Institucionals durà a 
terme la fitació de la nova delimitació en el termini de dos mesos, com 
estableix l’article 33 del Decret 244/2007, que regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipi, les entitats municipals descentralitzades i 
les mancomunitats de Catalunya. La modificació no suposarà cap canvi en la 
titularitat dels béns patrimonials dels dos ajuntaments.  


