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El Govern actualitza el catàleg d’activitats i centres 
que han d’elaborar plans d’autoprotecció i simplifica 
en temps i costos la seva tramitació 

 
• El Consell Executiu aprova un decret pel qual es crea un catàleg 

amb una estructura més senzilla i amb una relació d’activitats i 
centres més acurada i precisa pel que fa a l’obligació d’adoptar 
aquestes mesures d’autoprotecció 
 

• El text simplifica en temps i costos la tramitació i el registre dels 
plans d’autoprotecció (PAU) que han d’adoptar els organitzadors 
d’activitats de concurrència pública i els titulars d’instal·lacions 
(industrials, sanitàries, residencials, escolars...) sense que 
aquesta simplificació en disminueixi la seguretat 
 

• El 25% d’activitats i instal·lacions de més baix risc ja no tenen 
l’obligació de redactar un PAU. També en quedaran exemptes la 
majoria d’activitats d’oci, esportives i culturals de caràcter local, 
com actuacions castelleres, competicions esportives de baixa 
participació o exposicions 
 

El Consell Executiu ha aprovat el decret pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i instal·lacions obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, que fixa 
el contingut de les mesures i que posa al dia el decret de 2010 que regulava 
aquesta matèria. L’objectiu és simplificar en temps i costos la tramitació i el 
registre dels plans d’autoprotecció (PAU) que han de presentar els 
organitzadors d’activitats de concurrència pública i els titulars d’instal·lacions 
(industrials, sanitàries, residencials i escolars...), sense que aquesta 
simplificació disminueixi la seguretat de les seves activitats i instal·lacions. 
 
La modificació del decret respon a l’objectiu d’adequar a la pràctica el que 
establia el text anterior, partint de l’experiència adquirida en aquests anys. 
Així, es fixen una sèrie de criteris per crear un catàleg amb una estructura més 
senzilla i amb una relació d’activitats i centres més acurada i precisa. De fet, el 
nombre d’activitats afectades passa de 20.000 a unes 15.000. També es fa 
més senzilla la gestió i la tramitació dels plans d’autoprotecció. En concret, es 
redueix tant el nombre de tràmits a l’Administració, com la pressió burocràtica 
de les activitats, ja que s’elimina l’obligació d’informar dels simulacres 
realitzats i el seu programa d’implantació. 
 
Amb el nou decret, un 25% d’activitats i instal·lacions de més baix risc ja no 
tenen l’obligació de redactar un pla especial d’autoprotecció, tot i que 
voluntàriament podran elaborar un protocol d’actuació en emergències amb 
una estructura similar, que regularà internament les actuacions destinades a 
adoptar mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris 
per afrontar situacions de risc i d’emergència. 
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La majoria d’activitats d’oci, esportives i culturals de caràcter local, com per 
exemple les actuacions castelleres, les competicions esportives de baixa 
participació, les exposicions o les activitats tradicionals de baix risc, entre 
d’altres, quedaran exemptes de fer el PAU.  
 
Per a totes les activitats que es facin en centres o a l’exterior, i també per a les 
sanitàries, docents i residencials públiques, prevalen els criteris d’ocupació 
(persones al centre o àmbit). El criteri que marca l’elaboració del pla especial 
d’autoprotecció per a les activitats que es facin a l’aire lliure en espais no 
delimitats, passa de 1.000 a 10.000 persones. I en els espais delimitats, es 
passa de 500 a 5.000. D’altra banda, els hotels o discoteques, que ara tenien 
un llindar en 500 persones, passen a 1.000, d’acord amb la normativa estatal 
bàsica. 
 
S’elimina la distinció entre les activitats amb reglamentació específica o sense, 
que a partir d’ara s’organitzen en una sola llista. A més, amb la revisió del 
decret hi ha la possibilitat d’incorporar activitats i/o instal·lacions que no 
estiguin al catàleg de dues maneres: a través d’una resolució del director 
general de Protecció Civil o bé a nivell municipal, a través d’una ordenança. 
 
 
Procés participatiu 
 
El decret compta amb el vistiplau de la Comissió de Protecció Civil del 24 
d’abril de 2014. De fet, en l’elaboració del nou text hi ha hagut un procés 
participatiu important, tant en la fase d’elaboració com d’al·legacions. Hi ha 
participat consells comarcals, ajuntaments, diputacions, cossos operatius, 
tècnics de protecció civil acreditats, col·legis professionals, gremis de 
cinemes, de firaires, d’hostaleria, DinCat (grup d’associacions que promouen 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual), empreses de 
subministraments, Ports de la Generalitat, Port de Tarragona, Federació de 
Diables i Dimonis de Catalunya, Acadèmia de Ciències Mèdiques, Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, FADISCAT, Federació d’Organitzacions 
d’Empresaris de Sales de Festa i Discoteques de Catalunya, FECALON 
(Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn) i operadors de transport 
ferroviari. 
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El Govern acorda avançar per tercer any consecutiu 
33,4 milions de fons propis per garantir la inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat  
 

• Es destinaran a subvencions per a aquest 2015 per fomentar la 
integració laboral de les persones amb discapacitat en centres 
especials de treball (CET), una peça clau de l’economia social, 
sostenible i competitiva 
 

• Tenint en compte la situació econòmica actual i el sector al qual 
van dirigits els ajuts, el Govern ha decidit avançar novament els 
diners que ha d’aportar l’Estat, que ni tan sols s’ha reunit per 
assignar i distribuir els fons 
 

El Govern ha acordat garantir la inserció sociolaboral de les persones amb 
discapacitat avançant, per tercer any consecutiu, un total de 33,4 milions 
d’euros de fons propis. Els ajuts els ha de finançar l’Estat espanyol a través de 
fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i d’Afers Laborals, però ni tan sols 
s’ha reunit i, per tant, no ha assignat ni distribuït els fons finalistes 
corresponents a l’any 2015, com ha passat en anys anteriors. Atès el context 
econòmic actual i el sector al qual va dirigit l’ajut, el Govern ha decidit avançar 
novament fons propis per poder donar continuïtat als centres especials de 
treball i mantenir els llocs de treball de les persones amb discapacitat que hi 
treballen.        
 
Els 33,4 milions d’euros que avançarà el Govern es destinaran a subvencions 
per a aquest 2015 per fomentar la integració laboral de les persones amb 
discapacitat en centres especials de treball (CET), que són una peça clau de 
l’economia social, sostenible i competitiva. En concret, amb l’aportació 
aprovada, la Generalitat garanteix el pagament del 50% del Salari Mínim 
Interprofessional dels treballadors amb discapacitat d’aquests centres. 
 
La finalitat dels CET és crear 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 amb un mínim del 70% de la plantilla de treballadors amb un grau de 
discapacitat de més del 33%.  
 
Actualment a Catalunya hi ha 198 centres especials de treball, que donen 
feina a més de 13.000 persones amb discapacitat. 
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El Govern aprova la modificació del decret de la 
direcció dels centres públics per apostar pel directiu 
professional docent 
 

• Es modifiquen alguns aspectes referits a la selecció i acreditació 
de directors 
 

El Govern ha aprovat la modificació del decret de la direcció dels centres 
educatius públics i del personal directiu professional docent (Decret 155/2010, 
de 2 de novembre) amb l’objectiu d’adaptar a la normativa vigent alguns 
aspectes de la selecció i l’acreditació dels directors. El Govern aposta 
d’aquesta manera pel directiu professional docent. 
 
La selecció s’ha de basar en els mèrits acadèmics i professionals acreditats 
pels aspirants, la valoració del projecte de direcció i l’experiència i valoració 
positiva del treball previ desenvolupat com a càrrec directiu i com a docent. Es 
modifica el fet que fins ara els docents que exercien al centre tenien 
preferència a l’hora d’obtenir plaça com a directors i la comissió de selecció 
només valorava les candidatures de professors d’altres centres en cas 
d’absència de candidats destinats al centre. També es modifica algun dels 
aspectes del barem per seleccionar el personal directiu i s’incrementa un 25% 
la puntuació dels mèrits per exercir el càrrec i/o la docència al centre on es 
sol·licita la direcció. 
 
S’ha modificat la proporció de les comissions de selecció, constituïdes per 
representants de les administracions educatives i del centre corresponent. En 
formaran part cinc representants de l’Administració, un dels quals pertanyent a 
l’Administració local; tres professors elegits pel claustre, i un membre del 
consell escolar que no sigui professor.  
 
Pel que fa a la regulació bàsica de l’avaluació dels mandats de la direcció per 
períodes de 4 anys, s’especifica que els criteris de l’avaluació han de ser 
públics i objectius i han d’incloure els resultats de les avaluacions realitzades 
durant el mandat. Es tindran en compte els factors socioeconòmics i 
socioculturals, així com el seguiment al llarg del temps. 
 
Una altra de les novetats que s’incorpora és que s’ha previst un segon 
procediment d’accés a la condició de directiu professional docent, a partir 
d’haver exercit 2 mandats de director i de superar una prova. També s’ha 
previst que els candidats puguin sol·licitar fins a tres centres (actualment 
només en podien sol·licitar un). Finalment, esdevindrà un requisit el curs de 
formació sobre la funció directiva, que fins ara era un mèrit. 
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DISTINCIONS 
 
El Govern atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de 
Catalunya a Neus Català, Josep Maria Espinàs i Joan 
Rodés 
 

• L’Executiu distingeix la lluita de Neus Català per la justícia social, 
les llibertats democràtiques, la memòria dels deportats als camps 
d’extermini nazis i la defensa dels drets humans 

 
• Amb la concessió de la Medalla d’Or a Espinàs, el Govern honora 

un dels referents de les lletres catalanes i una personalitat que ha 
intervingut de forma decisiva en l’extensió de la cultura catalana a 
sectors amplis de la societat 

 
• Del doctor Rodés el Govern reconeix la tasca que ha desenvolupat 

durant més de 40 anys en el món de la medicina i l’aportació 
valuosa que ha fet a l’estudi i la investigació de les malalties del 
fetge 

 
El Govern ha acordat atorgar la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a 
Neus Català, Josep Maria Espinàs i Joan Rodés, en reconeixement a la seva 
trajectòria en el camp de la lluita per les llibertats democràtiques, la literatura i 
la medicina, respectivament. La Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 
és la màxima distinció honorífica que atorga l’Executiu per reconèixer les 
persones i col·lectius que amb la seva aportació hagin prestat serveis 
rellevants, destacats, eminents o extraordinaris a Catalunya en els àmbits 
polític, social, econòmic, cultural o científic. 
 
El Govern ha acordat atorgar la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a 
Neus Català per la seva vida i, especialment, per la seva lluita per la justícia 
social i per les llibertats democràtiques, la memòria dels deportats als camps 
d’extermini nazis i la defensa dels drets humans. Amb aquesta distinció, 
l’Executiu honora un referent de la lluita contra els totalitarismes i de la 
recuperació de la memòria dels deportats als camps d’extermini. 
 
El Govern reconeix també amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 
la trajectòria destacada de Josep Maria Espinàs en el camp de la literatura, el 
periodisme i la cançó i honora un dels referents de les lletres catalanes i una 
personalitat que, des de l’època del franquisme, ha intervingut decisivament 
en l’extensió de la cultura catalana a sectors amplis de la societat. 
 
Finalment, el Govern distingeix amb la Medalla d’Or la tasca que el doctor 
Joan Rodés ha desenvolupat durant més de 40 anys en el món de la medicina 
i reconeix l’aportació valuosa que ha fet a l’estudi i la investigació de les 
malalties del fetge. 
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Neus Català i Pallejà (Els Guiamets, 1915) 
 
Filla de camperols, es dedica a les feines del camp fins que esclata la Guerra 
Civil. Arran de les hostilitats, és una de les organitzadores de les Joventuts 
Socialistes Unificades de Catalunya dels Guiamets. A meitat de 1937 decideix 
establir-se a Barcelona, on segueix amb els seus estudis d’infermeria. Durant 
aquest període comença a treballar com a infermera a l’assistència social i és 
destinada a Premià de Dalt com a cap sanitària d’una colònia infantil. 
 
La derrota republicana l’obliga a marxar a l’exili francès. L’esclat de la Segona 
Guerra Mundial el setembre de 1939, i la caiguda i ocupació de França el juny 
de 1940 per les tropes alemanyes, la porten a implicar-se en la resistència 
francesa. La seva tasca dins del maquis la porta a ser detinguda pels nazis 
l’11 de novembre de 1943 i, més tard, deportada al camp d’extermini per a 
dones de Ravensbrück. Després de dos mesos de viure en unes condicions 
terribles, és traslladada al Kommando d’Holleischen (Txecoslovàquia), que 
depenia del camp de concentració de Flossenbürg, per treballar en una petita 
indústria de guerra. Roman en aquest centre fins al seu alliberament per les 
tropes aliades el 6 de maig de 1945. 
 
Amb la fi de la Segona Guerra Mundial, i gràcies a adquirir la nacionalitat 
francesa, dedica els seus esforços a lluitar contra la dictadura franquista. El 
seu passaport francès li permet entrar regularment a l’Estat espanyol, fent 
tasques d’enllaç entre els membres del PSUC exiliats a França i els sectors 
opositors de l’interior de Catalunya.  
 
El 1962, en una nova mostra de la seva tasca d’opositora al règim franquista i 
de compromís amb la història, participa en la fundació clandestina de l’entitat 
Amical Mauthausen, junt amb altres deportats, en defensa de la memòria dels 
deportats catalans i espanyols a tots els camps d’extermini nazis, i del Comitè 
Internacional de Ravensbrück. D’aquesta manera inicia també la seva feina de 
recuperar i preservar la memòria de tots els que van perdre la vida en aquests 
centres d’internament. 
 
A finals dels anys 60 comença a treballar per recuperar la memòria històrica 
de les dones resistents i deportades. Amb tot el material escrit i oral que recull, 
confecciona la primera part d’un memorial de les dones espanyoles a la 
Segona Guerra Mundial. Es tracta d’una relació de dones espanyoles que van 
pertànyer a la Resistència a França, la qual ha recollit més de 92.000 
entrades.  
 
El seu compromís amb la restauració de la memòria d’aquelles dones va més 
enllà, i la porta a escriure i publicar, l’any 1984, el llibre 50 testimonis de dones 
espanyoles, que inclou testimonis directament o indirectament relacionats amb 
l’exili, la resistència i la deportació, inclòs el seu, i a impulsar i presidir l’any 
2006 l’Amical de Ravensbrück. 
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En els darrers temps, Neus Català ha rebut molts reconeixements públics, tant 
a França, amb la concessió de la Creu de Guerra amb Palmes i la Creu de la 
França Lliure; com a Catalunya, amb el lliurament de la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat (2005). i de la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de l'Ajuntament de 
Barcelona (2014), en reconeixement a la seva tasca de preservació de la 
memòria històrica, la lluita antifeixista i la defensa dels drets de les dones. 
 
Josep Maria Espinàs i Massip (Barcelona, 1927) 
 
Llicenciat en Dret, és autor d’una extensa obra narrativa en la qual ha dominat 
l’element realista i testimonial. En són exponents, en una primera època, les 
novel·les Com ganivets o flames (1954) –premi Joanot Martorell-, El gandul 
(1955), Tots som iguals (1956), L’home de la guitarra (1957), Combat de nit 
(1959), L’últim replà (1962, premi Sant Jordi) o La collita del diable (1968), 
entre d’altres. Després de més de dues dècades, publicà en el mateix gènere 
Vermell i passa (1992). També és autor de les narracions aplegades a 
Variétés (1959, premi Víctor Català), Els joves i els altres (1960) i Un racó de 
paraigua (1997). 
 
També són molt remarcables els llibres de viatges, que inicia amb volums 
dedicats al Pirineu de Lleida (1957, en col·laboració amb Camilo José Cela), 
el Priorat (1962) i la Segarra (1972). Posteriorment, també destaca per la seva 
singularitat la sèrie “A peu”, amb diversos títols dedicats a contrades dels 
territoris de parla catalana i també a itineraris per diferents punts de l’Estat. 
 
Aquesta capacitat constant d’observació l’ha traslladat als reportatges i les 
obres de divulgació, amb llibres sobre aspectes de Barcelona i les comarques 
de Catalunya. Ha publicat igualment volums situats entre l’assaig, la reflexió 
sociològica o ètica, l’autobiografia i la crònica quotidiana. Destaquen els 
volums El teu nom és Olga (1986), El nen de la plaça Ballot (1988), Temps 
afegit (2001) o I la festa segueix (2009). 
 
La condició de periodista de l’autor participa d’aquests dots valuosos de notari 
de la realitat i, alhora, crític social. Els seus articles figuren, d’una manera 
continuada, entre els més seguits de la premsa catalana. Ha publicat durant 
anys una columna diària a l’Avui i, des del 1999, ho fa a El Periódico de 
Catalunya. Els textos estan aplegats en diversos volums, des de Petit 
observatori (1971) a la selecció d’Una vida articulada (2013). Té obra traduïda 
a diversos idiomes. 
 
Dedicat durant un temps a la cançó, va ser un dels fundadors del grup Els 
Setze Jutges, iniciador els anys 60 del moviment de la Nova Cançó, i 
protagonista d’alguns discs en els quals interpreta, a més de temes propis, 
cançons tradicionals catalanes i adaptacions de temes de Georges Brassens. 
És igualment autor, amb Jaume Picas, de la lletra del Cant del Barça, l’himne 
oficial del Futbol Club Barcelona (1974), musicat per Manuel Valls. I, en el 
camp editorial, ha estat cofundador del segell La Campana. 
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A més dels premis atorgats a obres concretes, ha estat guardonat amb la 
Creu de Sant Jordi (1983), el Premi Nacional de Cultura (1995), el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes (2002), la Medalla d’Or de la Ciutat de 
Barcelona (2002) i el Premi Ofici de Periodista (2013) del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. 
 
Joan Rodés Teixidor (Barcelona, 1938) 
 
Llicenciat en Medicina l’any 1962, s’especialitza en medicina interna i aparell 
digestiu. L’any 1967 es doctora en Medicina i un any després crea la Unitat 
d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Des d’aquell mateix any és 
catedràtic de Medicina a la Universitat de Barcelona, de la qual esdevé 
professor emèrit l’any 2008. El 1972 és nomenat cap del Servei d’Hepatologia 
de l’Hospital Clínic de Barcelona. Entre 2003 i 2008 és director general de 
l’Hospital Clínic. 
 
Ha presidit l’Associació Europea i l’Associació Internacional per a l’estudi del 
fetge i ha realitzat nombrosos estudis sobre malalties hepàtiques. Ha publicat 
més de 500 articles originals a les principals revistes mèdiques a nivell 
internacional i ha editat una setantena de llibres. Des de l’any 2001 és 
president del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i acadèmic numerari de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 
 
Les seves principals línies d’investigació s’han centrat en l’alcohol i les 
malalties hepàtiques, l’hepatitis crònica per virus de l’hepatitis B i C, el càncer 
de fetge, les complicacions derivades de la cirrosi hepàtica i la colèstasi 
crònica. 
 
Al llarg de la seva dilatada trajectòria professional, ha acumulat un llarg 
nombre de premis i distincions, entre els quals destaquen: Medalla Narcís 
Monturiol al mèrit científic i tecnològic (1989 i 1991); Premi Severo Ochoa a la 
Investigació (1990); NH Appel-prize atorgat per la Rotterdam Liver Foundation 
(1992); Premi Fundació Catalana per a la Recerca (1993); Canadian Liver 
Foundation Gold Medal (1999); Fellowship of the Royal College of Physicians 
of London (1999); Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari (1999); Medalla d’Or 
de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (2000); Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya (2001); Premi Nacional d’Investigació en Medicina 
Gregorio Marañón (2006); Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad (2007); 
Distinguished Achievment Award of the American Association for the Study of 
Liver Diseases (2007), i Premi Homenot Nacional de la Sanitat de la Fundació 
Avedis Donabedian (2014). 
 
A més, ha estat investit Doctor Honoris Causa per la Universitat Miguel 
Hernández (2002), per la Universitat Europea de Madrid (2008), per la 
Universitat de Girona (2008) i per la Universitat d’Oviedo (2008). 
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Altres acords del Govern 
 
Aprovada la revisió del PLASEQCAT, que actualitza aspectes del marc 
legal i de l’anàlisi de perill del document 
 
El Consell Executiu ha aprovat la revisió del Pla especial d'emergència 
exterior del sector químic de Catalunya PLASEQCAT, amb l'objectiu 
d'actualitzar aspectes del marc legal i l'anàlisi del perill i d'incorporar canvis 
d'estructura i organització que s'han produït els darrers anys. El PLASEQCAT 
té com a finalitat disposar d'una planificació d'emergències per afrontar i 
gestionar eficaçment les incidències i emergències que es puguin produir per 
accidents greus en establiments que manipulen substàncies perilloses.  
 
Entre els canvis realitzats destaquen: s'han introduït especificacions de 
termes, com la de sector industrial i no només de sector químic; s'han fet 
actualitzacions de la legislació de referència; s'han incorporat canvis en els 
criteris per elaborar i avaluar l'informe de seguretat (IS) que preveu la 
Instrucció 11/2010 de la Subdirecció General de Seguretat Industrial (SIE); 
s’han introduït especificacions sobre l'efecte dòmino intraestabliment, 
interestabliment i extern i classificació categoria 3A, 3B, 3C; s'ha incorporat el 
cos d'Agents Rurals al grup d'ordre del PLASEQCAT; s'ha eliminat l'anàlisi de 
diverses instal·lacions de l'annex de vulnerabilitat i de l'annex de zones de 
perill amb altimetria, i, finalment s'ha substituït la nomenclatura plans de sector 
per la de sectors, tant a la memòria del pla com als annexos. Els canvis s'han 
aprovat a la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya del 26 de 
novembre de 2014. 
 
Els plans especials són els que organitzen la protecció civil davant d'un risc i 
un àmbit concret. El PLASEQCAT estableix l'estructura de resposta, 
l'operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència 
en establiments afectats per la normativa d'accidents greus on es vegin 
involucrades substàncies químiques, amb la finalitat de minimitzar-ne el risc i 
garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, les 
infraestructures i el medi ambient. 
 
Modificades les Normes d’organització i funcionament de la 
Universitat Internacional de Catalunya 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels articles 20, 27 i 28 de les 
Normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC), d’acord amb la competència exclusiva que l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria 
d’ensenyament universitari i sobre l’aprovació dels estatuts de les 
universitats públiques i de les normes d’organització i funcionament de les 
universitats privades. 
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El Patronat de la Fundació Internacional de Catalunya va modificar el 15 de 
juliol de 2014 els Estatuts de la Fundació per introduir la figura de 
l’administrador, que queda recollida als articles modificats i aprovats pel 
Govern. El nou redactat de l’article 27 estableix que “l’administrador de la 
Universitat assumeix la direcció dels serveis econòmics de la Universitat i del 
desenvolupament corporatiu de la Universitat, d'acord amb els reglaments 
interns aplicables. El Patronat li atorgarà els poders notarials convenients per 
exercir les seves atribucions davant de tercers”. 
 
Autoritzada la cessió al Consell Comarcal d’Osona dels terrenys on 
s’ubica la planta potabilitzadora d’Osona Nord i Voltreganès 
 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a cedir 
al Consell Comarcal d’Osona els terrenys del terme municipal de les Masies 
de Voltregà on està ubicada la nova planta potabilitzadora d’Osona Nord i el 
Voltreganès. La cessió gratuïta de la parcel·la, de 5.820 m2, fins ara propietat 
de l’ACA, respon a una finalitat d’utilitat pública.  
 
La potabilitzadora d’Osona Nord i el Voltreganès està pràcticament finalitzada 
(queda pendent l’escomesa elèctrica). Permetrà incrementar la garantia en el 
subministrament d’aigua de 6 municipis (Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà, 
Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló i Orís), que sumen una 
població de 25.000 habitants. El Consell Comarcal d’Osona està assumint 
l’execució de les obres.  
 
Aprovada l’extinció del dret de superfície sobre una finca de la Zona 
Franca que ja no utilitzarà 
 
El Consell Executiu ha aprovat extingir el contracte del dret de superfície que 
es va constituir el 2009 sobre una finca propietat del Consorci de la Zona 
Franca per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d’un centre 
de preventius. El Govern i el Consorci han acordat rescindir el contracte del 
dret de superfície, que acabava l’any 2108, ja que el nou Mapa penitenciari de 
Barcelona situa l’equipament en un altre emplaçament dins la mateixa àrea.  
 
El mes d’octubre passat, la Generalitat i l’Ajuntament van signar un protocol 
de col·laboració per transformar el mapa de centres penitenciaris de la ciutat 
de Barcelona i millorar les condicions d’internament dels presos, així com les 
possibilitats de rehabilitació i reinserció social. D’acord amb aquest protocol, 
l’Ajuntament construirà un centre de règim obert, amb capacitat per a 800 
interns, i la Generalitat farà el nou centre de preventius, amb capacitat per a 
600 reclusos. Tots dos equipaments se situaran a la Zona Franca de 
Barcelona. 
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Modificat el decret d’implantació de Centres Penitenciaris d’acord amb el 
Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020 
  
El Consell Executiu ha aprovat una reforma de la regulació sobre la declaració 
de la implantació d’equipaments penitenciaris que s’hagin d’instal·lar a 
Catalunya i estableix un nou marc de mesures per donar racionalitat i 
seguretat jurídica a les parts en aquest procés. Amb aquesta reforma, per 
exemple, els municipis obtindran una valoració que reconegui el seu esforç, 
en processos de convocatòries d’ajuts de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Estat. La nova normativa també preveu mecanismes de col·laboració entre la 
Generalitat i les entitats locals en l’àmbit d’afectació de l’equipament, que 
prevegin la intervenció dels veïns. 
 
Modificat parcialment el Pla territorial metropolità de Barcelona per 
donar compliment a dues sentències 
 
El Consell Executiu ha acordat modificar parcialment el Pla territorial 
metropolità de Barcelona, aprovat l’any 2010, per donar compliment a dues 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2013 i el 
2014. Les dues resolucions estimaven parcialment els arguments 
d’Inmobiliaria Joaco i Inmobiliaria Can Clos, que demanaven rebaixar el nivell 
de protecció que el Pla assignava a uns terrenys de 9,47 hectàrees. 
 
Per complir les sentències, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
modificarà els plànols del Pla territorial que recullen aquests sectors, que 
estan situats majoritàriament al terme municipal de Ripollet, amb una petita 
part al terme de Barberà del Vallès. Així, els terrenys passaran d’estar 
qualificats com a espais de protecció especial per al seu interès natural i agrari 
a espais de protecció preventiva.  

 
 
 


	Acords de Govern
	3 de març de 2015


