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El Govern cedeix un terreny a la URV per construir els 
equipaments esportius dels XVIII Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017 
 

• Situat al centre de la ciutat, el terreny permetrà ampliar la 
residència universitària i construir el pavelló esportiu Sant Jordi 

 
• Amb aquesta actuació el Govern referma el seu compromís amb la 

celebració dels Jocs Mediterranis, que seran una oportunitat 
excel·lent de futur per al conjunt de Catalunya, per l’impacte 
positiu que tindran en la generació d’ocupació, la projecció 
internacional i el desenvolupament econòmic de Tarragona i el 
conjunt del país 

 
• Els Jocs Mediterranis se celebraran del 30 de juny al 9 de juliol de 

2017 i aplegaran fins a 4.000 esportistes de 24 nacionalitats 
diferents 

 
El Govern ha autoritzat la constitució d’un dret de superfície gratuït a favor de 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, dels terrenys situats al número 5 de 
l’avinguda del president Lluís Companys de la ciutat, on es construiran 
equipaments esportius dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Es tracta 
d’uns terrenys de 7.315,61 m2 propietat de la Generalitat de Catalunya, que 
estaven adscrits al Consell Català de l’Esport i que ara se cedeixen a la URV 
per un període de 75 anys perquè pugui ampliar la residència universitària i 
construir el pavelló poliesportiu Sant Jordi. La Universitat es compromet a 
posar el nou pavelló esportiu a disposició del Comitè Organitzador dels Jocs. 
 
L’actuació s’emmarca en el protocol d’intencions signat el mes de juny passat 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, per celebrar els 
XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, en el qual la Generalitat es 
comprometia a participar en la realització dels equipaments que han d’acollir 
aquests esdeveniments esportius.  
 
Els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017 suposen una excel·lent oportunitat 
de futur per a la ciutat de Tarragona i per al conjunt del país. En un context 
econòmic advers, la celebració d’un esdeveniment internacional d’aquesta 
magnitud impactarà positivament en la generació d’ocupació, la projecció 
internacional i el desenvolupament econòmic de Tarragona i Catalunya. 
 
Es tracta d’una competició de caràcter poliesportiu que s’organitza en el marc 
del moviment olímpic, amb el reconeixement del Comitè Olímpic Internacional 
(COI). El 15 d’octubre de 2011, el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis 
va escollir Tarragona com a seu dels Jocs de l’any 2017. La competició se 
celebrarà del 30 de juny al 9 de juliol, en 16 municipis del territori. En total, hi 
participaran 4.000 esportistes de 24 nacionalitats diferents. 
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El Govern acorda una redistribució del personal 
penitenciari per posar en marxa el centre Mas d’Enric 
del Catllar aquest 2015 
 

• D'acord amb el Pla d’Equipaments Penitenciaris, el Govern preveu 
posar en marxa el nou centre de la demarcació de Tarragona 
aquest any 2015 i ubicar, de forma provisional, un centre de règim 
obert a la presó actual 

 
• Es convocaran els concursos per canviar d’adscripció més de 150 

llocs de treball del CP Tarragona al de Mas d’Enric, per garantir les 
necessitats dels dos centres 

 
• El nou equipament permetrà disposar d'unes instal·lacions adients 

per a les tasques de rehabilitació i reinserció dels reclusos, en un 
context de seguretat i control propi del segle XXI 

 
El Govern ha aprovat diverses mesures de racionalització de l’organització i 
del personal i de reassignació dels professionals del Centre Penitenciari de 
Tarragona (CP Tarragona) per fer possible l’obertura del Centre Penitenciari 
Mas d’Enric al municipi del Catllar (Tarragonès), prevista per a aquest 
2015, d’acord amb el Pla d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020. El Mas 
d’Enric donarà resposta a les necessitats relacionades amb la població 
reclusa amb arrelament al Camp de Tarragona i comarques i a les Terres de 
l’Ebre. Alhora, permetrà assolir els requeriments del propi sistema penitenciari 
català, pel que fa a les condicions del personal penitenciari i dels reclusos, 
amb instal·lacions adients a les tasques de rehabilitació i reinserció de les 
persones sotmeses a penes de presó, en un context de seguretat i 
control propi del segle XXI. 
 
L'acord adoptat pel Consell Executiu fixa mesures que permetran distribuir la 
plantilla actual entre el centre de Mas d’Enric i l’antiga presó de Tarragona, on 
està previst ubicar-hi, de forma provisional, un centre de règim obert per donar 
servei als interns de la zona.  
 
La redistribució de la plantilla es fa d'acord amb les necessitats de personal 
que permetin garantir el funcionament dels dos centres i ocupar els llocs 
vacants al sistema. Concretament, es preveu convocar els concursos per fer 
el canvi d’adscripció de més de 150 llocs de treball del CP Tarragona al centre 
Mas d’Enric i per proveir determinats llocs de treball del centre de règim obert. 
També es proveirà el personal de serveis socials de l’àmbit penal de 
Tarragona, es reassignaran altres efectius i s'aplicaran mesures 
compensatòries. 
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El Govern aprova els esdeveniments i personalitats 
que commemorarà el 2015 
 

• Es commemoraran, entre d’altres, el 75è aniversari de 
l’afusellament del president Companys, el 700 anys de la mort de 
Ramon Llull o el centenari del naixement de Neus Català 
 

• L’objectiu és recuperar aquestes figures o esdeveniments, 
divulgar-los i projectar-los internacionalment   
 

El Govern ha aprovat els esdeveniments i les personalitats que l’Executiu 
commemorarà al llarg d’aquest 2015 amb l’objectiu de recuperar-los, divulgar-
los i projectar-los internacionalment. La proposta l’ha elaborat la Comissió de 
Commemoracions, l’òrgan col·legiat que impulsa i coordina la política 
commemorativa del Govern, i que està presidit pel president de la Generalitat. 
 
Les personalitats i esdeveniments que la Generalitat commemorarà 
enguany són els següents: 
 
President Companys, 75è aniversari del seu afusellament. (El Tarròs 1882 
- Barcelona 1940). Advocat sindicalista i dirigent d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, va participar en la victòria electoral dels republicans el 1931 amb 
Francesc Macià. El 1932 va ser escollit primer president del Parlament de 
Catalunya i el 1933, en morir Francesc Macià, va ser elegit president de la 
Generalitat. Va governar en una època de grans commocions socials i 
polítiques, sobretot durant la Guerra Civil de 1936-1939. Refugiat a França, 
després de la victòria de Franco va ser detingut a la Baule per la policia militar 
alemanya, lliurat al Govern de Madrid i condemnat a mort per un tribunal 
militar. Va morir afusellat al Castell de Montjuïc el 15 d'octubre de 1940. 
 
Ramon Llull, 700 anys de la mort. (Ciutat de Mallorca 1232/33 - en mar, 
entre Tunis i Mallorca 1315/16). Escriptor, filòsof, místic i missioner. La seva 
extensa obra va ser redactada en català, occità, llatí i àrab. És considerat, 
juntament amb l’autor del Llibre dels fets (primera de les quatre grans 
cròniques), el primer autor literari rellevant en català i el primer autor medieval 
a fer servir una llengua romànica per transmetre coneixements filosòfics, 
teològics, místics, científics i tècnics. La commemoració tindrà lloc entre els 
mesos de novembre de 2015 i 2016. 
 
Ramon Muntaner, 750 anys del naixement. (Peralada 1265 - Eivissa 1336). 
Cronista, polític i militar. Autor de la Crònica (1325-1328), la més llarga i més 
popular de les quatre grans cròniques catalanes, que va de l’engendrament de 
Jaume I (1207) fins a la coronació d’Alfons el Benigne (1328). Muntaner va 
concebre l’obra per ser escoltada més que llegida, per a això utilitza 
principalment procediments propis de les cançons de gesta i de les novel·les 
cavalleresques en prosa i en vers. 
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Ignasi Barraquer i Barraquer, 50 anys de la mort. (Barcelona 1884 - 
Barcelona 1965). Oftalmòleg, fundador de l’Institut Barraquer, professor a la 
Universitat de Barcelona (1918-1923), a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1933) i a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Va fer milers d’operacions 
quirúrgiques a pacients d’arreu del món. L’any 1947 va fundar a Barcelona 
l’Institut Barraquer per a l’estudi, la investigació i l’ensenyament de 
l’oftalmologia. 
 
Neus Català i Pallejà, centenari del naixement. (Els Guiamets 1915). 
Lluitadora antifeixista. El 1937 va formar part de les Joventuts Socialistes 
Unificades de Catalunya. El 1939 va creuar la frontera amb 182 nens orfes. A 
França, va col·laborar en activitats de la Resistència. El 1943 va ser 
denunciada als nazis i reclosa a la presó de Llemotges. El 1944 va ser 
deportada a Ravensbrück i posteriorment a Flossenburg. En ser alliberada, va 
retornar a França, on va continuar la lluita contra el franquisme. El 2005 va 
rebre la Creu de Sant Jordi i el 2006 va ser escollida Catalana de l'Any per la 
seva tasca de defensa de la memòria de les 92.000 dones que van morir a 
Ravensbrück.   
 
“La tradició pedagògica de Catalunya. Quinze mestres i professors”. 
S’agrupen en una única commemoració els fets següents: 
 

- Josep Albert Barret i Moner, 150 anys del naixement. (Barcelona 
1865 - 1918). Enginyer industrial i professor. 
 

- Teresa Mañé i Miravet, 150 anys del naixement. (Vilanova i la Geltrú 
1865 - Perpinyà 1939). Publicista, anarquista i mestra. 
 

- Antoni Balmanya, 100 anys de la mort. (La Bisbal d'Empordà 1846 - 
Espolla 1915). Pedagog. 
 

- Pere Vesa i Fillart, 100 anys de la mort. (La Seu d’Urgell 1852 - ? 
1915). Professor i orientalista. 
 

- Carme Aymerich i Barbany, 100 anys del naixement. (Barcelona 
1915 - 2001). Pedagoga. 
 

- Josep Maria Font i Rius, 100 anys del naixement. (Barcelona 1915). 
Jurista, professor i historiador del dret català. 
 

- Francesc Gomà i Musté, 100 anys del naixement. (Valls 1915 - 
Barcelona 1998). Filòsof i professor. 
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- Joan Maluquer de Motes i Nicolau, 100 anys del naixement. 
(Barcelona 1915 - Barcelona 1988). Prehistoriador i arqueòleg. 
 

- Valentí Masachs i Alavedra, 100 anys del naixement. (Manresa 1915 
- 1980). Geòleg i professor. 
 

- Josep Maria Sostres i Maluquer, 100 anys del naixement. (La Seu 
d'Urgell 1915 - Barcelona 1984). Arquitecte i professor. 
 

- Jaume Bofill i Bofill, 50 anys de la mort. (Barcelona 1910 - 1965). 
Filòsof i professor. 
 

- Delfí Dalmau i Gener, 50 anys de la mort. (Figueres 1891 - Barcelona 
1965). Pedagog i filòleg. 
 

- Jeroni de Moragas i Gallissà, 50 anys de la mort. (Barcelona 1901 - 
1965). Neuropsiquiatre infantil i professor. 
 

- August Pi i Sunyer, 50 anys de la mort. (Barcelona 1901 - 1965). 
Filòsof, polític i professor. 
 

-  Josep Maria Trias de Bes i Giró, 50 anys de la mort. (Barcelona 
1890 - 1965). Jurista, polític i professor. 

 
La cultura tradicional. S’agrupen en una única commemoració les 
celebracions següents: 

 
- Cels Gomis i Mestres, 100 anys de la mort. (Reus 1841 -Barcelona 

1915). Enginyer i folklorista. 
 

- Enric Morera i Viura, 150 anys del naixement. (Barcelona 1865 - 
1942). Compositor i impulsor del cant coral. 
 

- Joan Amades i Gelats, 125 anys del naixement. (Barcelona 1890 - 
1959). Etnòleg i folklorista català. 
 

- Juli Soler i Santaló, 150 anys del naixement. (Barcelona 1865 - 
1914). Excursionista, fotògraf pirinenc i enginyer. 
 

- Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, 100 anys de la creació.  
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El Govern aprova els criteris corporatius dels webs de 
la Generalitat per garantir una comunicació 
homogènia i coherent a la xarxa 
 

• Els portals sota el domini gencat.cat adaptaran el seu disseny per 
presentar una imatge i un disseny corporatiu únic, s’adequaran 
per ser visibles des de qualsevol dispositiu mòbil i incorporaran 
noves eines per facilitar més l’accessibilitat de persones amb 
dificultats sensorials o motrius  
 

• El domini ha esdevingut un referent de posicionament i prestigi, 
amb un ús ampli i estès entre la ciutadania, com demostren els 
124 milions de visites que es fan a tots els webs de la Generalitat 
amb el domini gencat.cat 

 
El Govern ha aprovat els criteris corporatius dels webs de la Generalitat amb 
l’objectiu de preservar i generalitzar l’ús del domini corporatiu gencat.cat, on 
s’han d’adscriure totes les pàgines web de la institució i dels organismes 
públics on participa de forma majoritària. La mesura té un benefici general per 
al posicionament de la marca i, al mateix temps, individualitzat per a cada web 
que s’identificarà amb l’entorn oficial de la Generalitat, amb el prestigi que 
ofereix la institució com a garantia de la qualitat de la informació que difon  
Internet. 
 
La comunicació de la Generalitat de Catalunya a Internet ha de ser homogènia 
i coherent, perquè l’usuari identifiqui, d’entrada i amb facilitat, que un web 
pertany a la institució, amb el valor afegit que comporta aquest segell 
d’oficialitat. Amb aquest objectiu l’acord aprovat pel Consell Executiu regula 
els criteris que identifiquen els webs de la Generalitat i dels organismes en 
què té una participació majoritària, superior al 50%.  
 
Així, l’acord estableix l’adaptació del disseny dels webs perquè presentin una 
imatge i un disseny corporatiu únic. S’adaptaran progressivament al nou 
disseny de la pàgina inicial de gencat, seguiran la guia d’estil corporatiu i les 
pautes del Programa d’identificació visual (PIV) i incorporaran el logotip de la 
institució. Els webs també incorporaran el que es coneix com a disseny 
adaptatiu, que garanteix que puguin ser visibles des dels múltiples dispositius 
mòbils existents, com ja ha fet el portal de serveis gencat. També es promou 
la incorporació d’eines que facilitin encara més l’accessibilitat als continguts 
per part de persones amb dificultats sensorials o motrius amb l’objectiu de 
garantir l’accés universal a la informació difosa via web. Es fa, a més, un pas 
més en l’obertura de la informació continguda als webs. N’allibera els 
continguts i en permet la reutilització amb unes condicions molt favorables.  
 
El document regula el procediment ordinari per autoritzar nous webs i per 
modificar els ja existents i per assignar subdominis de gencat, del qual es farà 
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càrrec la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Serà la unitat 
responsable també d’autoritzar nous dominis diferents al gencat.cat, només en 
els casos en què l’objectiu de la pàgina sigui incompatible amb l’ús del domini 
corporatiu. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
s’encarregarà d’elaborar i actualitzar un inventari de dominis de la Generalitat. 
 
Des que el 4 de setembre de 1995 es va posar en funcionament el web de la 
Generalitat, la institució s’ha comunicat a Internet amb la marca gencat. Des 
del 2006, els webs oficials han d’estar sota el gencat.cat. El domini ha 
esdevingut un referent de posicionament i prestigi, amb un ús ampli i estès 
entre la ciutadania, com demostren els 8 milions i mig de visites que el portal 
gencat rep anualment i els 124 milions de visites que es fan a tots els webs de 
la Generalitat que es comuniquen sota el domini gencat.cat.  
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Altres acords del Govern 
 
Trametre a l’Estat la proposta de l’Ajuntament de Cabrils de celebrar una 
consulta popular sobre l’ús d’un espai públic del municipi 
 
El Govern ha acordat trametre al Govern espanyol la proposta de l’Ajuntament 
de Cabrils de sotmetre a consulta popular de caràcter consultiu l’ús de l’espai 
públic actualment ocupat per l’aparcament dels Horts de la Santa Creu del 
municipi. Amb aquest tràmit, l’Executiu dóna compliment a la Llei de consultes 
populars per via de referèndum, que estableix que l’ajuntament impulsor ha de 
trametre la petició al departament competent en matèria d’administració local 
perquè el Govern faci arribar la sol·licitud a l’Estat. 
 
El 28 d’abril de 2014, el ple de l’Ajuntament de Cabrils va aprovar per majoria 
absoluta la celebració de la consulta que s’ajusta a la legislació vigent, que 
estableix que l’objecte s’ha de circumscriure a les competències municipals i 
locals i tenir una transcendència especial per als interessos dels veïns. El 6 de 
maig de 2014, l’Ajuntament va enviar l’expedient al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, que va rebre el 21 de juliol de 2014 el 
corresponent informe favorable de la Direcció General d’Administració Local.  
 
La proposta que es trametrà a l’Estat incorpora la formulació de la proposada 
per l’Ajuntament de Cabrils, que planteja una doble opció d’ús de l’espai públic 
per mantenir-lo com a aparcament o per reconvertir-lo en una plaça. 

 
Modificació de l’objecte de la subvenció de 6,6 milions d’euros a 
l’Ajuntament de Girona per adequar la incineradora de Campdorà 
 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a 
modificar l’objecte de la subvenció directa que el març de 2010 va atorgar a 
l’Ajuntament de Girona per finançar la contractació dels serveis d’enginyeria i 
assistència tècnica del Complex tecnològic de gestió de residus municipals de 
Campdorà.  
 
La subvenció atorgada pel Govern el març de 2010 anava destinada a la 
contractació dels serveis d’enginyeria i assistència tècnica, redacció del 
projecte, supervisió de l’execució de les obres, lliurament de subministraments 
i posada en marxa de la planta. El canvi en la situació econòmica i el descens 
general de la generació de residus municipals va portar l’Ajuntament a 
replantejar el conjunt d’actuacions planificades per adequar les instal·lacions a 
la normativa actual i convertir-la en una planta de valorització energètica amb 
la menor inversió possible. El 2013 el consistori va contractar l’assistència 
tècnica per estudiar la viabilitat de diferents alternatives d’actuació a la 
incineradora. Finalment, l’alternativa escollida per l’Ajuntament suposarà una 
inversió de 27,3 milions d’euros, 6,6 dels quals els ha sol·licitat a l’ARC per 
executar les actuacions considerades prioritàries. 
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Nomenaments 
 
Joan Pedrerol Gallego, president del Consell Social de la Universitat 
Rovira Virgili  
 
Nascut a Vilafranca del Penedès l’any 1954. 
 
Enginyer químic per l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i diplomat per l’Escola de 
Negocis IESE en el Programa de Desenvolupament Directiu.  
 
Ha exercit càrrecs d’alta responsabilitat en diferents empreses petroquímiques 
de Tarragona i Catalunya. Inicia la seva trajectòria professional a Paular SA, 
empresa integrada actualment a Repsol Química SA. Entre 2008 i 2014, 
dirigeix el Complex Industrial de Repsol a Tarragona per les instal·lacions de 
Refinació i Química.  
 
També ha ocupat diferents càrrecs en empreses i organismes. Ha estat 
president del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (2008-2012); 
vocal dels consells d’administració del Consorci d’Aigües de Tarragona (2008-
2011) i de l’Autoritat Portuària de Tarragona (2008-2014); president d’Aigües 
Industrials de Tarragona (2012-2014) i de l’Associació Empresarial Química 
de Tarragona (2012-2014), i membre del Consell Assessor de Foment del 
Treball Nacional (2008-2014). 
 
Actualment, és membre de la Fundació Institut Químic de Sarrià, 
responsabilitat que exerceix des de 2012. 
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