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El Govern avança per segon any consecutiu 44,2 
milions d’euros de fons propis per garantir la inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat  
 

 Aquests ajuts es financen amb fons de la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i d’Afers Laborals de l’Estat però, a dia d’avui, aquesta 
Conferència encara no s’ha reunit i, per tant, no s’han assignat i 
distribuït els fons 

 

 Atès el context actual i el sector al qual van dirigits aquests ajuts, 
el Govern ha decidit avançar fons propis per a aquestes 
subvencions i així donar continuïtat als centres especials de 
treball i mantenir els llocs de treball de les persones amb 
discapacitat que hi treballen 

 

El Govern de la Generalitat garantirà la inserció sociolaboral de les persones 
amb discapacitat avançant un total de 44,2 milions d’euros de fons propis per 
segon any consecutiu. Aquests ajuts es financen amb fons de la Conferència 
Sectorial d’Ocupació i d’Afers Laborals de l’Estat però, a dia d’avui, aquesta 
Conferència encara no s’ha reunit i, per tant, no s’han assignat i distribuït els 
fons finalistes corresponents a l’any 2014.  
 
Atès el context econòmic actual i el sector al qual van dirigits aquests ajutp, el 
Govern ha decidit de nou avançar fons propis per a aquestes subvencions i 
poder donar continuïtat als centres especials de treball i mantenir els llocs de 
treball de les persones amb discapacitat que hi treballen. 
 
Amb aquesta aportació, la Generalitat podrà garantir el pagament del 50% del 
Salari Mínim Interprofessional dels treballadors amb discapacitat dels centres 
especials de treball (CET), així com el salari dels tècnics que donen suport a 
les persones amb discapacitat en l’adaptació a la feina (USAPS).  
 
Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible i competitiva. La 
seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, adequats a la realitat 
del mercat laboral i al món de l’empresa. Són també un mitjà d’integració de 
persones amb discapacitat al règim de treball ordinari. Aquests centres han de 
comptar en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb un 
grau de discapacitat de més del 33%.  
 
Actualment a Catalunya hi ha 210 centres que donen feina a més de 13.000 
persones amb discapacitat. 
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El Govern aprova el projecte de llei per compensar la 
disminució del Fons de Cooperació Local de 2013 
 

 La pròrroga pressupostària de 2013 havia obligat a variar els 
criteris d’assignació dels fons de 2013, que es complementaran 
per igualar els imports totals percebuts l’any 2012 
 

 Els ajuntaments rebran una dotació complementària de fins a 
52.670.662 euros, repartida en tres anualitats. La compensació 
destinada a consells comarcals ascendirà a 3.514.699,57 euros 

 
El Govern ha aprovat el projecte de llei que permetrà compensar als 
ajuntaments els imports deixats de percebre arran de la variació dels criteris 
d’assignació dels Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) 
corresponents a l’exercici 2013. Per mitjà d’aquest acord, el Govern destinarà 
una dotació complementària al FCLC de 2013 per als ajuntaments per un 
import màxim de 52.670.662,40 euros, que repartirà en tres anualitats. Els 
consells comarcals, per la seva part, rebran una dotació complementària al 
Fons de Cooperació Local de 2014 d’un import màxim de 3.514.699,57 milions 
d’euros. 
 
L’acord adoptat avui concreta el compromís del Govern al ple del Parlament 
del 23 de gener passat de contrarestar les quanties econòmiques que alguns 
ajuntaments catalans havien deixat de percebre per part de la Generalitat en 
la convocatòria del FCLC corresponent a 2013. 
 
A causa de les restriccions pressupostàries que va comportar la pròrroga de 
l’exercici 2013, el Departament de Governació i Relacions Institucionals es va 
veure obligat a aplicar unes regles diferents per a la distribució dels FCLC per 
a ajuntaments. El criteri adoptat va prioritzar garantir la percepció d’ingressos 
als municipis amb majors necessitats, amb l’objectiu que la suma dels imports 
percebuts, corresponents a la participació en els ingressos de la Generalitat i 
de l’Estat, no fos inferior a la percebuda pels mateixos conceptes durant 
l’anualitat anterior. 
 
Aquesta modificació en les regles de distribució dels FCLC només es 
justificava per l’excepcionalitat de la situació pressupostària i tenia un caràcter 
transitori. Per aquest motiu, el Govern ha decidit compensar municipis per 
mitjà de la dotació d’un fons per igualar els imports totals percebuts en 
concepte de Fons de Cooperació Local 2013 als imports percebuts durant 
l’any 2012, d’acord amb els criteris continguts a la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de 2012. 
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El Govern adapta el títol de grau superior de guia, 
informació i assistències turístiques a les necessitats 
del sector 
 

 El currículum dóna resposta a les necessitats educatives dels 
sectors econòmics que demanen professionals qualificats en el 
desenvolupament d’activitats relacionades amb el transport i els 
viatges, així com amb activitats esportives, culturals i d’informació 

 

 Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la 
formació professional establerta a la LOE 

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de guia, informació i assistències turístiques, amb l’objectiu 
d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha 
adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica 
d’educació) i també se n’han ampliat els continguts. Aquest títol està 
desenvolupat amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, 
que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació 
professional. 
 
El nou currículum del cicle de grau superior de guia, informació i assistències 
turístiques amplia els seus continguts desenvolupant aspectes relacionats 
amb la capacitat d’innovació, la coordinació de tasques, l’orientació a la 
qualitat, la capacitat de comunicació en múltiples contextos, el coneixement 
profund de les localitzacions, l’atenció i servei als passatgers, així com les 
tasques relacionades amb la planificació i la dinamització d’entorns a partir de 
recursos naturals i socioculturals. 
 
D’aquesta manera, el currículum dóna resposta a les necessitats educatives 
dels sectors econòmics que demanen professionals qualificats en el 
desenvolupament d’activitats relacionades amb el transport i els viatges, així 
com amb activitats esportives, culturals i d’informació. Pel que fa al transport, 
es potencien les ocupacions relacionades amb l’atenció i serveis als 
passatgers, que requereixen professionals polivalents i amb formació 
adequada en àrees com la d’assistència o la d’idiomes. Finalment, també està 
en expansió, el desenvolupament del turisme local, on es necessiten 
professionals amb coneixements específics per localitzar, coordinar i 
mobilitzar mitjans d’índole molt diversa. 
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El Govern destina 165 milions d’euros al manteniment 
de la xarxa viària 
 

 Les tasques de conservació abastaran uns 5.300 quilòmetres de 
carreteres arreu del territori, amb un pressupost de 124 milions 
d’euros 

 

 La inversió inclou una partida de 41 milions d’euros per a 
l’explotació dels túnels que gestiona la Generalitat i del Centre de 
Control de Carreteres, ubicat a Vic 

 
El Govern ha aprovat una inversió, d’abast pluriennal, de 165,5 milions d’euros 
per al manteniment de les carreteres gestionades per la Generalitat de 
Catalunya. En concret, aquesta partida es destinarà a les tasques de 
manteniment de prop de 5.300 quilòmetres de carreteres a tot el territori –prop 
de 124 milions d’euros-- i a l’operativitat dels túnels i del Centre de Control de 
Carreteres –41,7 milions d’euros. Es preveu que les actuacions, amb un 
termini d’execució de 36 mesos, comencin el juliol vinent.  
 
La inversió prevista de 124 milions d’euros es reparteix entre 17 àmbits de 
conservació de carreteres distribuïts per tot Catalunya; les actuacions que 
s’impulsen tenen com a objectiu garantir un nivell òptim de servei de la xarxa 
viària i afavorir la seguretat mitjançant la conservació dels elements 
constitutius de cada carretera, com el control i manteniment de l’estat de la 
calçada, la senyalització vertical i horitzontal, les barreres de seguretat o 
l’abalisament.  
 
Comarques gironines, 25,6 milions d’euros  
 

 Parc de conservació de Girona. Pressupost: 11,4 milions d’euros. 
Millores en vies com la C-31, la C-66, la C-252, la C-260 i la GI-203, 
entre d’altres. 

 
 Parc de Bianya. Pressupost: 5,4 milions d’euros. Inclou carreteres com 

la C-26, la C-153, la C-162 i la GI-524, entre d’altres 
 
 Parc de conservació de Vidreres. Pressupost: 8,8 milions d’euros. La 

C-63 i la GI-682 són algunes de les carreteres on s’actuarà. 
 
Comarques lleidatanes, 40,1 milions d’euros  
 

 Parc de conservació de Lleida. Pressupost: 11,4 milions d’euros. 
S’actuarà en carreteres com la C-12, la C-13, la C-242 i la C-45, entre 
d’altres. 
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 Parc de conservació de Tremp. Pressupost: 6,6 milions d’euros. La 
C-12 entre Balaguer i Àger, la C-13 entre la Sentiu de Sió i la Pobla de 
Segur, la C-1311 i l’L-503, entre d’altres. 

 
 Parc de conservació de Solsona. Pressupost: 6,6 milions d’euros. La 

C-14 entre Bassella i Ribera d’Urgellet, la C-55, l’L-401 i l’L-511, entre 
d’altres. 

 
 Parc de conservació d’Esterri d’Àneu. Pressupost: 8,9 milions 

d’euros. Comprèn vies com la C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu, la C-28, 
la C-147 i l’L-510, entre d’altres. 

 
 Parc de conservació de Ponts. Pressupost: 6,6 milions d’euros. 

S’inclouen vies com la C-14 i la C-26. 
 

Camp de Tarragona, 3,1 milions d’euros 
 

 Parc de conservació de Reus. Pressupost: 6,7 milions d’euros. 
S’actuarà en carreteres com la C-14 entre Salou i la Selva del Camp, la 
C-31B, la C-242, la C-44 o la T-310. 

 
 Parc de conservació de Montblanc. Pressupost: 6,4 milions d’euros. 

Algunes de les carreteres incloses són la C-14, la C-31, del Vendrell a 
Cubelles; la C-37, d’Alcover al límit de la demarcació; i la C-51, del 
Vendrell a Valls. 

 
Terres de l’Ebre, 7,4 milions d’euros 
 

 Parc de conservació de Tortosa. Pressupost: 7,4 milions d’euros. 
Abasta, entre d’altres, la C-12 entre Amposta i el límit amb el Segrià, la 
C-42, la C-221, la C-43 i la T-301. 

 
Comarques barcelonines, 37,6 milions d’euros 
 

 Parc de conservació de Berga. Pressupost: 8,8 milions d’euros. 
S’actuarà a la C-26, la C-55, la C-16, la C-154 i la B-402 entre d’altres. 

 

 Parc de conservació de Sabadell. Pressupost: 5,3 milions d’euros. 
Comprèn, entre d’altres, l’N-150, la C-1413a, l’N-141c i la B-121. 

 

 Parc de conservació d’Igualada. Pressupost: 7 milions d’euros. 
Abasta trams de la C-1412a i la B-220, entre d’altres. 

 

 Parc de conservació d’Argentona. Pressupost: 5 milions d’euros. 
Comprèn vies com la C-61, l’N-II, la C-251, la C-155 o la B-502. 

 

 Parc de conservació de Viladecans. Pressupost: 5,2 milions d’euros. 
Inclou la C-245 i B-212, entre d’altres. 
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 Parc de conservació de Vic. Pressupost: 6,3 milions d’euros. 
S’actuarà a la C-59, la B-431, la C-154 o la B-153.  

 

Control dels túnels de la xarxa 
 
Addicionalment, s’ha previst una partida específica de 41,7 milions d’euros per 
garantir la funcionalitat dels sistemes de gestió del Centre de Control de 
Carreteres, ubicat a Vic, encarregat del manteniment, vigilància i control dels 
túnels de la xarxa viària i dels seus accessos, així com del seguiment sobre 
incidències a les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
200 milions d’euros al manteniment de les carreteres 
 
La inversió aprovada avui s’afegeix a les actuacions recentment iniciades per 
a la conservació de les carreteres que registren més trànsit de la demarcació 
de Barcelona, amb un pressupost de prop de 33 milions d’euros en tres anys. 
En total, doncs, la Generalitat destinarà al manteniment de la xarxa viària uns 
200 milions d’euros els pròxims tres anys. 
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El Govern declara el 2016 Any Llull en commemoració 
del setè centenari de la seva mort 
 

 La commemoració té com a objectiu la divulgació de la vida i 
l’obra de Ramon Llull en tots els seus vessants 

 
El Govern ha acordat declarar el 2016 Any Llull amb motiu del setè centenari 
de la seva mort. L’Any Llull tindrà lloc entre el mes de novembre de 2015 i el 
mes de novembre de 2016. En el marc de la commemoració, està previst 
programar conferències, exposicions, concerts, projectes editorials, acadèmics 
i educatius per a la divulgació de la vida i l’obra de Ramon Llull en tots els 
seus vessants.  
 
L’acord de Govern preveu que el Departament de Cultura assumeixi 
l’organització i el finançament de la commemoració i que es nomeni 
comissària de l’Any Llull una persona de reconegut prestigi perquè coordini les 
diverses iniciatives i activitats que, des de la Generalitat de Catalunya, es 
proposin per commemorar l’efemèride. L’acord estipula que la persona 
comissària serà nomenada per la persona titular de la presidència de la 
Comissió de Commemoracions, a proposta del conseller del Departament de 
Cultura.  
  
Ramon Llull és un dels màxims exponents de la cultura i el pensament a 
Europa. L'originalitat del seu pensament i la qualitat de la seva literatura han 
fet de Llull la figura més destacada de la cultura catalana de tots els segles 
arreu del món. La seva obra, escrita principalment en català i llatí, i 
probablement també en àrab, ha tingut una gran influència entre grans 
pensadors, des del mateix segle XIV fins als nostres dies. Els seus llibres han 
estat editats i traduïts a desenes de llengües als centres de cultura i estudi 
més prestigiosos d’arreu del món. 
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El Govern presenta recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei del sector elèctric 
 

 El Govern estima que la llei buida de contingut la competència de 
la Generalitat en matèria d’energia i de consum i perjudica la 
competitivitat de la indústria catalana 

 
El Govern ha acordat plantejar un recurs d’inconstitucionalitat davant el 
Tribunal Constitucional respecte a diferents preceptes de la Llei 24/2013, de 
26 de desembre, del sector elèctric, un cop rebut el preceptiu dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries. El Govern estima que aquests preceptes 
pràcticament buiden de contingut la competència de la Generalitat en matèria 
d’energia i de consum. Així mateix, el Govern de la Generalitat considera que 
aquesta nova llei perjudica la competitivitat de la indústria catalana. 
  
El Govern considera que la norma vulnera les competències de la Generalitat 
en aspectes com ara la regulació de l’autoconsum d’energia elèctrica, les 
obligacions i els drets de les empreses distribuïdores i comercialitzadores en 
relació amb el subministrament, i els plans d’estalvi i eficiència energètica i de 
la qualitat del subministrament.  
 
El recurs també planteja la inconstitucionalitat d’aquells articles de la 
normativa que regulen els criteris fixats per determinar les instal·lacions de 
generació o de transport primari peninsular; els que fan referència a la 
resolució de discrepàncies sobre conflictes de connexió a la xarxa; i aquells 
que assignen al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme la resolució de les 
reclamacions per part dels usuaris, en un procediment alternatiu a l’arbitratge 
de consum. El termini per presentar el recurs d’inconstitucionalitat finalitza el 
dia 27 de març. 
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El Govern reforma el Consell de la Gent Gran de 
Catalunya per adaptar-lo a la realitat participativa de la 
societat catalana actual 
 

 Amb la nova regulació, l’Executiu renova el compromís amb el 
Consell de la Gent Gran de Catalunya, enforteix la seva 
participació i en millora el funcionament 

 
El Govern ha aprovat el decret que modifica el Consell de la Gent Gran de 
Catalunya, l’òrgan col·legiat que té per objectiu millorar i ampliar la participació 
de les persones grans i les entitats que les representen a tot el territori. Els 
canvis, que afecten especialment la composició i el funcionament del Consell, 
l’adapten a la realitat participativa de la societat catalana actual. Amb la nova 
regulació, l’Executiu renova el compromís amb el Consell de la Gent Gran de 
Catalunya, enforteix la seva participació i en millora el funcionament. 
 
El Consell va néixer l’any 2001 arran dels acords establerts en el III Congrés 
Nacional de la Gent Gran de Catalunya. La seva creació va impulsar la 
col·laboració intergeneracional i la interacció de manera transversal entre tots 
els òrgans i les institucions que actuen com a motor de la participació de la 
gent gran al territori, tant des de la societat civil (empreses, associacions, 
equipaments, etc.), com des dels ens públics d’abast municipal o comarcal. 
 
Els darrers anys, la dimensió i el pes del segment de població que 
representen les persones grans dins de la demografia actual, així com les 
xarxes de participació ciutadana, han experimentat una gran transformació. 
Avui l’estructura que configura la societat catalana és molt més rica i plural i a 
la vegada també és més complexa i diversificada.  
 
D’altra banda, des de la creació del Consell, les associacions de gent gran i 
les entitats que des del camp social treballen per a les persones grans i amb 
les persones grans han anat canviant i, en alguns casos, han reorientat els 
objectius i les finalitats d’actuació per adequar-los a les necessitats i les 
exigències de la nova realitat social.  
 
Entre les modificacions principals destaquen: 
 

 La creació de grups de treball, que es formaran de manera temporal per 
tractar temes concrets, realitzar estudis, dictàmens, plans o propostes 
d’actuació específics en relació amb les polítiques de la Gent Gran.  

 Es redueix el nombre de reunions anuals de la Comissió Executiva. 

 S’estableixen expressament les funcions de la Presidència. 

 S’amplia la regulació del funcionament de la Comissió Executiva. 

 Es regula el suport administratiu al Consell mitjançant l’oficina de la 
Gent Gran Activa de la Secretaria de Família. 
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 Es regula l’ús dels mitjans electrònics en les comunicacions. 

 Pel que fa a la composició, el Consell s’estructura en una presidència, 
dues vicepresidències, secretaria, Comissió Executiva i Ple. Componen 
el Ple representants territorials d’entitats de gent gran, de les 
organitzacions associatives d’ens locals, de les organitzacions sindicals 
i empresarials; així com persones expertes i expresidentes dels 
congressos nacionals de gent gran de Catalunya. 

 El Consell podrà ser consultat per les diverses administracions 
públiques en totes aquelles qüestions generals que facin referència a 
persones grans. 

 
7è Congrés Nacional de la Gent Gran 
 
Una de les principals funcions del Consell de la Gent Gran de Catalunya és 
l’organització dels congressos nacionals de la gent gran, juntament amb el 
Departament de Benestar Social i Família. Enguany se celebrarà la setena 
edició d’aquest congrés, que serveix per obrir el debat social i perfilar la línia 
de treball que cal seguir per donar resposta a les necessitats a curt i mitjà 
termini de la gent gran.  
 
Les ponències, les conclusions i el manifest de cada edició (la primera es 
remunta a 1990) serveixen per marcar l'agenda política en la matèria durant 
els quatre anys posteriors, fins a la celebració del congrés següent. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern impulsa les obres de millora de la connexió de la C-17 amb la 
carretera entre Granollers i Lliçà d’Amunt 
 
El Govern ha aprovat la declaració de l’ocupació de béns i drets afectats per 
les obres de millora de la connexió de la C-17 amb la carretera BV-1432, que 
uneix Granollers i Lliçà d’Amunt. Aquesta actuació té com a objectiu millorar la 
capacitat i la seguretat de l’actual enllaç i compta amb un pressupost de 3,7 
milions d’euros. Es preveu que els treballs comencin durant el segon trimestre 
d’aquest any, amb un termini d’execució de 12 mesos. 
 
Actualment, la connexió entre la sortida Granollers centre de la C-17 i la BV-
1432 està formada per un encreuament en forma de T amb carril. Per tal de 
millorar la seguretat i la canalització del trànsit en aquest punt, el projecte de 
millora preveu la supressió de les interseccions actuals i la construcció en el 
seu lloc de dues noves rotondes.  
 
A més, se substituirà el ramal de sortida cap a la C-17 en sentit nord (Vic-
Ripoll) per un de nou que permetrà una millor incorporació a la via i més 
fluïdesa en la circulació. Les obres també inclouran la construcció d’un nou 
vial des d’una de les rotondes previstes, d’uns 230 metres de longitud, per 
accedir al sector industrial de Can Montcau. 
 
El Govern aprova el decret per establir els permisos i llicències del 
personal funcionari de l’Administració de justícia  
 
El Govern ha aprovat el decret pel qual s’estableix el procediment de 
reconeixement, control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal, 
risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, en el règim especial de 
la Seguretat Social, del personal funcionari de l’Administració de justícia a 
Catalunya. 
  
D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat exerceix les seves 
competències en matèria de personal al servei de l’Administració de justícia i 
desenvolupa l’article 505 de la Llei orgànica del poder judicial, que atribueix a 
les comunitats autònomes amb competències assumides, com és el cas de 
Catalunya, la concessió dels permisos i llicències que aquesta Llei estableix 
respecte dels funcionaris que presten serveis al territori català.  
  
Amb aquest decret, per exemple, el personal de l’Administració de justícia 
haurà de sol·licitar la llicència per malaltia o accident que impedeixi 
l’acompliment de les funcions a la gerència o al servei territorial corresponent 
del Departament de Justícia. 



 

 

Acords de Govern. 11.03.2014  

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

 

13 

El Govern aprova un conveni que permetrà al Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Ullastret col·laborar amb els jaciments arqueològics 
protohistòrics més importants d’Europa 

 

El Govern ha acordat la signatura d’un conveni mitjançant el qual el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret col·laborarà i s’agermanarà amb els 
museus que gestionen algun dels jaciments arqueològics protohistòrics més 
importants d’Europa: Bitracte i Lattara-Henri Prades (ambdós a França), 
Laténium (Suïssa) i Kelten-Römer Museum Manching (Alemanya). 
 
Ullastret, adscrit a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, té com a missió 
l’estudi, la conservació, la valorització i la difusió de les restes arqueològiques 
de l’hàbitat fortificat protohistòric d’Ullastret. La seva col·laboració en aquest 
projecte permetrà aprofitar el potencial de creació i desenvolupament de 
projectes vinculats amb la recerca, la conservació, la valorització i, sobretot, la 
difusió i restitució pública del patrimoni arqueològic protohistòric a nivell 
internacional. Així mateix, la col·laboració s’emmarca en un dels objectius 
principals del museu: la gestió dels jaciments de l’edat del ferro/ibèrics del 
Puig de Sant Andreu i de l’Illa d’en Reixach, referents en l’estudi de la 
protohistòria a nivell europeu. 
 
En els propers cinc anys els museus signants del conveni faran ús dels seus 
coneixements i dels seus mitjans logístics i documentals (biblioteca, 
col·leccions, recursos tècnics) per facilitar els projectes dels altres socis en les 
àrees de conservació de les col·leccions, de la investigació arqueològica, de 
formació del personal de mediació cultural i científica, de valorització del 
patrimoni i de restitució pública. El conveni preveu aprofitament recíproc de 
xarxes científiques per part dels cinc museus, atès que es promourà 
l'intercanvi internacional d'investigadors i d’estudiants. L’acord preveu també 
l’aprofitament recíproc de contactes logístics, ja que els museus compartiran 
els seus contactes i experiència en qüestions tècniques i logístiques, per tal de 
promoure, a nivell internacional, l'interès i el reconeixement públic de 
l'arqueologia protohistòrica. 
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional la Masia d'en Cabanyes, 
a Vilanova i la Geltrú 

 

El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la 
categoria de monument històric, la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf), i es delimita el seu entorn de protecció. 
 
L'edifici és un element significatiu del primer període del neoclassicisme 
català, en el qual es troben aspectes que palesen una clara influència italiana. 
Aquest fet, conjuntament amb el llegat de béns mobles, documents i pintures 
de la família Cabanyes, representants i impulsors de l’esperit de la Il·lustració, 
fan que aquesta masia sigui mereixedora de la màxima protecció i 
reconeixement. 
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La Masia d’en Cabanyes va ser construïda a finals del segle XVIII per Llorenç 
de Cabanyes i de Fuster, possiblement d’acord amb el projecte d’un arquitecte 
italià. La masia ha estat la casa pairal de personatges il·lustres de la literatura 
i la pintura catalanes com I’escriptor Josep Antoni de Cabanyes i Ballester i els 
seus germans, Manuel, poeta, i Joaquim, pintor; Llorenç de Cabanyes i 
d'Olzinelles, pintor i literat, i Alexandre de Cabanyes i Marquès, també pintor. 
 
La masia és un gran edifici neoclàssic de planta rectangular, amb planta 
baixa, principal i pis superior. L’edifici està situat al nord del municipi de 
Vilanova i la Geltrú i està envoltat d’una gran zona verda. La façana principal 
és de composició simètrica i de llenguatge clàssic. Està dividida verticalment 
en tres paraments llisos emmarcats per pilastres de maó vist amb capitells 
jònics on totes les obertures són rectangulars. Les tres façanes secundàries 
són recorregudes per un cos de planta baixa i galeria superior d'arcs de mig 
punt. La planta baixa ha estat molt modificada mentre que la planta principal 
conserva en bon grau la distribució original i part de l'ambientació. 
 
El Govern autoritza Efiensa a vendre la seva participació en el capital 
d’Urgell Energia, SA 
 
El Govern ha acordat autoritzar la venda de la participació que la societat 
Eficiència Energètica (Efiensa) tenia en la companyia Urgell Energia, SA. 
Aquesta empresa gestiona la planta de cogeneració que la companyia Aceites 
Borges Pont té a les seves instal·lacions de Tàrrega.  
 
Efiensa és una societat participada íntegrament per l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) dedicada a l’impuls de l’eficiència energètica mitjançant centrals de 
producció d’energia tèrmica, elèctrica o de cogeneració en l’àmbit industrial.  
 
Aquesta actuació cal emmarcar-la en el procés de liquidació d’Efiensa, d’acord 
amb el Pla de racionalització del sector públic engegat per la Generalitat de 
Catalunya. 
 


