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El Govern aprova el reequilibri financer de l’L9 per 
poder acabar la connexió amb l’aeroport el 2014  
 

• Al ramal de Zona Franca queden per excavar uns 800 metres de 
túnel 

 
 
El Govern ha aprovat avui el reequilibri de la concessió de les obres dels 
trams 1 i 2 de l’L9 del metro amb l’objectiu de concentrar els recursos en 
l’execució del tram entre Collblanc i la T1 de l’aeroport del Prat. Aquesta 
concentració de recursos permetrà acabar les obres de connexió amb 
l’Aeroport de Barcelona l’any 2014. 
 
En aquests moments, la posada en servei d’aquest ramal està pendent de 
l’acabament del túnel del ramal de Zona Franca, entre les estacions d’Ildefons 
Cerdà i Gornal. Per posar en servei el tram de l’aeroport és imprescindible 
l’acabament d’aquest tram de túnel, d’uns 800 metres de longitud ja que tant 
les cotxeres com l’alimentació elèctrica de la línia estan situades al ramal de 
Zona Franca.  
 
L’L9 inclou la construcció de 50 quilòmetres de línia, dels quals ja se n’han 
construït 43. El tram del costat Besòs, entre la Sagrera, Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet, es troba en servei des de l’any 2010. També s’ha 
executat el túnel del ramal de l’aeroport fins a Campus Sud. Del ramal de 
Zona Franca, s’ha executat el viaducte i el tram de túnel fins a Ildefons Cerdà. 
A la banda Besòs, ja s’ha perforat fins a Lesseps. Per tant, queda pendent de 
perforar la part del tram central entre Campus Nord i Lesseps.  
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El Govern defensarà davant l’Estat les seves 
competències en matèria d’horaris comercials i 
seguretat privada 
 

• L’Executiu considera que la reducció de 4 a 2 festius en què les 
botigues han d’estar tancades i la supressió d’instal·lar grans 
establiments comercials fora de la Trama Urbana Consolidada 
dels municipis s’ajusten a les seves competències 
 

• També s’ajusta a les seves atribucions en conferir la condició 
d’agent de l’autoritat al personal de seguretat privada 

 
 
El Govern defensarà davant l’Estat les seves competències per legislar en 
matèria d’horaris comercials i de seguretat privada. El Consell Executiu ha 
acordat encarregar al president de la part catalana de la Comissió bilateral 
Generalitat-Estat obrir un procés de negociació per resoldre les discrepàncies 
competencials entre les dues administracions sobre la regulació dels horaris 
comercials i l’atribució de condició d’agent de l’autoritat al personal de 
seguretat privada que recullen dues de les conegudes com a lleis òmnibus. El 
Govern de la Generalitat entén que les modificacions introduïdes en aquests 
dos àmbits s’ajusten a les competències recollides a l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.  
 
 
Horaris comercials 
 
Les discrepàncies competencials amb l’Estat fan referència als articles 106 i 
114 de la Llei de Catalunya 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa. L’article 106 redueix de 4 a 2 els dies 
festius que les botigues de conveniència han de romandre tancades, una 
mesura que segons el Govern introdueix una major liberalització al sector. 
L’Estat, però, creu que la regulació vulnera l’article 5.4 de la Llei bàsica estatal 
1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials, que no preveu cap dia de 
tancament de les botigues de conveniència. 
 
D’altra banda, l’article 114 modifica el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials i suprimeix la possibilitat d’implantar 
els grans establiments comercials fora de la Trama Urbana Consolidada dels 
municipis, per evitar així  concentracions comercials desendreçades a l’entorn 
de les ciutats. Segons el Govern espanyol, però, la modificació limita la 
possibilitat que els grans establiments comercials es puguin implantar fora de 
les trames urbanes consolidades, amb unes condicions que poden ser 
contràries al que preveu la Llei bàsica 17/2009, de 23 de novembre, de lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
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Seguretat privada 
 
D’altra banda, el Govern també ha acceptat obrir un procés de negociació 
amb l'Estat per resoldre les discrepàncies competencials en relació amb 
l’article 79 de la Llei de Catalunya 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millora de la regulació normativa. 
 
A l’article 79, la norma confereix al personal de seguretat privada la condició 
d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya, 
quan presti serveis per garantir la seguretat en infraestructures i els serveis de 
transport públic per compte de l’Administració o altres entitats del sector públic 
o empreses operadores. L’Estat considera que excedeix les competències 
executives assumides per la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat 
privada i envaeix les legislatives que han quedat reservades a l’Estat en 
matèria de seguretat pública.  

 
En els dos casos, el termini per presentar un possible recurs 
d’inconstitucionalitat acaba el proper 30 de març de 2012. Si s’inicia la 
negociació en el marc de la Comissió bilateral Generalitat-Estat i es comunica 
al Tribunal Constitucional abans del proper 31 de març, el termini quedarà 
prorrogat fins al 30 de setembre de 2012.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

�

����������	�
�����������2012 �

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

5

El Govern habilita 1,6 milions d’euros per avançar 
l’atur dels mariners afectats per les aturades de pesca 
 

• Es podrà beneficiar dels ajuts d’arrossegament, encerclament, 
flota de palangre de superfície i embarcacions de marisqueig de 
petxina lluent 

 
 
El Govern ha autoritzat la creació d’una línia de préstecs d’1,6 milions d’euros  
per avançar les prestacions d’atur que han de percebre els mariners afectats 
per les diverses parades temporals dels anys 2011 i 2012 en l’activitat 
pesquera d’arrossegament, encerclament, flota de palangre de superfície i 
embarcacions de marisqueig de petxina lluent dels ports de Catalunya. Els 
préstecs els podran formalitzar l’Institut Català de Finances (ICF) o les entitats 
financeres que hi col·laboren.  
 
Els beneficiaris seran les confraries de pescadors on tenen el port base les 
barques en què estan embarcats els mariners afectats per l’aturada temporal de 
les flotes. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM) concretarà els imports a l’entitat financera, que concedirà els 
préstecs a un tipus d’interès fix igual al 7% anual i a 5 mesos de termini. 
L’amortització es produirà en el moment en què cada confraria transfereixi a 
l’entitat financera l’import avançat de les prestacions d’atur que s’aplicaran a 
l’amortització anticipada dels préstecs i, en darrer terme, la seva amortització 
es produirà al final del termini. No s’aplicarà comissió d’estudi i la comissió 
d’obertura serà del 0,25 % de l’import formalitzat. Els préstecs s’atorgaran a 
les  confraries prestatàries amb la seva garantia personal. 
 
La línia està bonificada pel DAAM, que hi aporta 55.000 euros. L’aportació es 
concreta en la bonificació de les despeses notarials de formalització, de la 
comissió d’obertura i dels interessos que es produeixin.  
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El Govern impulsa el nou Pla de Museus de Catalunya 
 

• El projecte ordena els museus de Catalunya en quatre grans 
“constel·lacions” d’acord amb el seu àmbit: història de l’art, 
història de la societat, contemporaneïtat i ciències naturals 
 

• L’objectiu, estructurar el sistema i situar els quatre centres com a 
referents a nivell català i europeu  

 
 
El Govern impulsa el nou Pla de Museus de Catalunya, un document que 
estructura i ordena els equipaments del país en quatre grans “constel·lacions” 
d’acord amb el seu àmbit temàtic i fixa el centre que liderarà i actuarà com a 
capçalera de cadascun d’aquests àmbits: història de l’art, història de la 
societat, contemporaneïtat i ciències naturals. El Govern ha informat avui del 
pla, que té com a objectiu ordenar el sistema i crear xarxes que impulsin la 
col·laboració i les sinergies entre els centres per esdevenir referents a nivell 
català i europeu. 
 
El Pla estableix que les quatre grans “constel·lacions” s’estructuraran al 
voltant del Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, el Museu Nacional de Ciències Naturals, i el nou Museu 
d’Història Nacional de Catalunya. Tenen encomanada la tasca de convertir-se 
en el gran centre de referència del seu àmbit a Catalunya i en un dels centres 
de referència a nivell europeu. En aquest sentit, com especifica el document, 
han d’esdevenir el principal instrument per a la internacionalització de la 
cultura catalana. Els quatre museus hauran d’articular al seu voltant una xarxa 
temàtica que aglutini tots els museus de Catalunya que treballen en el seu 
àmbit.  
 
A més, hi haurà quatre xarxes territorials (Barcelona, Girona, Tarragona i 
Terres de l’Ebre, i Lleida i Alt Pirineu) i cinc grans recursos nacionals de suport 
als museus (la Col·lecció Nacional d’Art, la Col·lecció Nacional de Fotografia, i 
els Dipòsits Nacionals d’Arts i Arqueologia). El nou Museu Nacional d’Història 
de Catalunya, l’únic dels quatre centres-capçalera que no existeix, es crearà a 
partir de quatre equipaments ja existents: el Museu d’Història de Catalunya, el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica i el Museu d’Etnologia. 
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NOMENAMENTS 
 
Ferran Rodés i Vilà, president del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS) 
 
Nascut a  Barcelona l’any 1960. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i 
amb diversos cursos de formació especialitzada al Gresham College, IESE i la 
Universitat d’Stanford, entre d’altres.  
 
Va començar la seva carrera professional l’any 1985 al banc americà 
Manufacturers Hanover Trust i va continuar, l’any 1990, a Banesto, on va 
fundar la Direcció de Banca Corporativa a Barcelona. El 1991 va crear i dirigir 
el nou departament de Banca de Negocis a la seu de Banesto a Madrid.  
 
El 1994 és nomenat conseller delegat del grup Media Planning. També ha 
estat conseller delegat de Havas Media i ha ocupat càrrecs d’alta direcció en 
empreses del Grup Havas, cinquè grup global de comunicació, màrqueting i 
publicitat. La primavera de 2006 és nomenat conseller delegat del grup, càrrec 
que exerceix fins al març de 2011, quan n’és nomenat vicepresident.  
 
És conseller d’Acciona i president del seu Comitè de Nomenaments i 
Retribucions i vocal del Comitè de Sostenibilitat. És president de Neometrics i 
conseller d'empreses del seu grup familiar com ISP, In-Store Media, Acceso, 
així com fundador del diari ARA i president del seu consell editorial.  
 
És autor de diversos estudis i ponències sobre sostenibilitat i coautor del llibre 
Brand Valued, sobre sostenibilitat i comunicació. 
 


