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El Govern aprova el Programa d'activitats anual per a 
la seguretat viària amb l'objectiu de reduir la 
sinistralitat a les carreteres catalanes 

 El Programa segueix les línies estratègiques del Pla de Seguretat 
viària 2014-2016 per reduir fins al 30% les víctimes mortals per 
sinistres enregistrades el 2010 

 El Programa consta d’un total de 105 accions estructurades en 430 
activitats i un pressupost de 166 milions d’euros 

 Entre les activitats destaca el desenvolupament de l'open data en el 
marc de l’Observatori per a la Seguretat Viària i la celebració del VII 
Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit  

El Govern ha aprovat el Programa d'activitats anual per a la seguretat viària 
per al 2016, impulsat per la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària 
(CCTSV). Aquestes accions suposen la tercera concreció del Pla de Seguretat 
viària 2014-2016 i van encaminades a assolir l’objectiu fixat en el Pla de reduir 
un 30% les víctimes mortals per sinistres viaris a Catalunya respecte al 2010, 
una fita que a data d’avui es compleix amb un decrement dels morts per 
sinistres viaris del 39%.  

Les accions desenvolupades pels diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya en el marc del Programa d’activitats per a la seguretat viària 2016 
tenen un pressupost de 166.107.548,00 €. 

El Programa incorpora un total de 105 actuacions, desplegades en 430 
activitats proposades pels diferents departaments de la Generalitat implicats 
en la seguretat viària i d’altres entitats públiques i privades que integren la 
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i que s’estructuren al voltant 
de 6 objectius estratègics:  

- Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de 
risc 

- Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i 
interurbanes) 

- Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la 
mobilitat segura 

- Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de 
seguretat viària que permetin la consecució de resultat 

- Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital 
- Potenciar l’R+D+I a la seguretat viària 
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Entre les iniciatives que s’ha compromès a desenvolupar el Servei Català de 
Trànsit (SCT), l’organisme competent en matèria del trànsit i la seguretat viària 
a Catalunya, en destaca el desenvolupament de l'open data (dades obertes) 
en el marc de l’Observatori per a la Seguretat Viària amb l’objectiu de 
fomentar l’ús i la reutilització de la informació de l’SCT. A més, l’Observatori 
ha començat a funcionar aquest 2016 com a ens que promou la participació 
de l’SCT en projectes de recerca europeus i internacionals i concentra 
esforços per esdevenir un fòrum representatiu de seguretat viària que analitzi 
la sinistralitat i que faciliti l'intercanvi de les millors pràctiques.  

En aquesta línia d’actuació, el Programa també preveu l’organització els 
propers 10 i 11 de novembre del VII Congrés Internacional sobre Polítiques 
Europees de Trànsit. L’edició d’enguany se centrarà en la lluita contra la 
inseguretat viària des de l’educació, la innovació tecnològica i el control de les 
conductes de risc. 

Des de l’SCT, aquest 2016 també s’ha realitzat la formació a professors i 
directors d’autoescoles per a l’obtenció de l’Acreditació d’autoescoles de 
qualitat (AeQ), un distintiu d’adhesió voluntària per a totes les escoles 
particulars de conducció de Catalunya. Aquest segell es començarà a atorgar 
enguany a aquells centres de formació de conductors que, a més de complir la 
normativa vigent en la matèria, disposin d’unes característiques diferencials en 
la formació teòrica i pràctica i en l’avaluació continuada dels alumnes.  

Altres actuacions de l’SCT són la posada en marxa de l’app Trànsit, una nova 
aplicació per a dispositius mòbils que facilita l’accés a la informació viària i 
agilitza les gestions dels usuaris amb l’organisme; avaluació i ampliació de la 
implantació del control de la velocitat per trams; desenvolupament de la 
Càtedra de Seguretat Viària de Motocicletes; continuïtat dels programes 
Game Over i Canvi de Marxa de sensibilització viària als centres educatius; 
proporcionar assistència tècnica als governs locals sobre la millora de la 
seguretat viària en l'entorn urbà i aquest any també en les zones periurbanes i 
polígons industrials; elaboració d’una guia bàsica de seguretat viària laboral in 
itinere, així com la redacció i implantació de Plans Locals de Seguretat Viària 
a municipis de més de 10.000 habitants i l’elaboració del Pla triennal de 
seguretat viària 2017-2019. 

El Programa també recull activitats per a la millora de la seguretat viària a 
Catalunya d’altres entitats i organismes com són l’Ajuntament de Barcelona, 
les diputacions, l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Abertis, APPLUS-
IDIADA, Federació d’Autoescoles de Catalunya, Fundació Institut Guttmann, 
Mutual de Conductors, RACC, Associació de Prevenció d'Accidents P(A)T, 
Stop Accidentes o el SEM, entre d’altres. 
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El Govern destinarà 5 milions d’euros a la compra 
de l’edifici H2O del Parc Científic i Tecnològic de 
Girona  

 

 L’Executiu aprova una operació d’endeutament a llarg termini 
perquè l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) adquireixi 
part d’aquest edifici, on actualment hi té la seu 

 
 Amb aquesta mesura, la Generalitat formalitza el compromís 

adquirit el juny passat per impulsar el Parc Científic i Tècnologic 
de la Universitat de Girona, que es troba en concurs de creditors, 
com un entorn de talent i de recerca 

 
El Govern ha aprovat una operació d’endeutament a llarg termini per un 
import de 5 milions d’euros perquè l’Institut Català de la Recerca de 
l’Aigua (ICRA) adquireixi la part de l’edifici H2O del Parc Científic i 
Tecnològic (PCiT) de la Universitat de Girona (UdG), on actualment hi té 
la seu. Aquesta autorització permet a l’ICRA tenir el finançament 
necessari per fer efectiva la compra del 64,54% de l’edifici H2O i injectar, 
així, 5 milions d’euros al Parc Tecnològic, que actualment es troba en 
concurs de creditors. 
 
La Generalitat adopta aquest acord malgrat no formar part del patronat del 
PCiT i ho fa en compliment d’un compromís adquirit el juny passat 
després de ser coneixedora de la pròxima vista de la Junta de Creditors 
fixada finalment per al proper 10 de novembre. El Govern vol ajudar a 
evitar la liquidació del PCiT de la UdG per afavorir el complex gironí com 
un entorn de talent i de recerca.  
 
La Fundació del PCiT de la UdG va sol·licitar el 7 de gener de 2015 la 
declaració de concurs voluntari. El 31 de maig va finalitzar la fase comuna 
i va ser fixada la junta de creditors, per aprovació de conveni, inicialment 
per al 29 de setembre passat. Finalment, es va posposar fins al pròxim 10 
de novembre per donar més temps a les parts per poder negociar. 
 
Amb l’aportació de 5 milions d’euros a través de l’adquisició d’una part de 
l’edifici H2O, el Govern busca afavorir que s’assoleixi un conveni de 
creditors dins del procediment concursal. En aquest sentit, l’acord de 
Govern queda condicionat a l’aprovació del conveni de creditors, que 
afecti tant als creditors ordinaris com als subordinats. 
 
Així mateix, l’operació d’endeutament haurà de comptar amb el vistiplau 
del Ministeri d’Economia i Competitivitat, donat l’obligat compliment de la 
resolució de prudència financera que l’Estat imposa a les comunitats 
autònomes. 
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D’altra banda, a partir de la compra de la major part de l’edifici H2O, està 
previst que la UdG atorgui la cessió gratuïta a l’ICRA de l’ús de la resta 
d’espais d’aquest edifici, actualment de titularitat de la universitat.  
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El Govern analitza l’Informe sobre l’Estat dels Serveis 
Socials a Catalunya 2016, que constata una reducció 
del 88,2% de l’aportació de l’Estat a programes socials 

  
 El document, que el Govern remetrà al Parlament, també revela 

que el diferencial en el finançament a la dependència s’incrementa 
i la Generalitat ja en cobreix el 82%  
 

 Per contra, el pressupost del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a programes de serveis socials va ser de 
1.845,95 milions d’euros l’any 2015, tot i que finalment s’hi van 
destinar 2.090,88 milions d’euros, un 13,3% més de l’inicialment 
previst i un 11,3% més respecte a la despesa realitzada el 2014 

 

 El nombre de places del servei de centre de dia i de residència per 
a gent gran a Catalunya s'ha incrementat de manera sostinguda 
els últims anys 

 

El Govern ha estudiat avui l’Informe sobre l’Estat dels Serveis Socials a 
Catalunya 2016 abans de remetre’l al Parlament, tal i com marca la Llei 
catalana de serveis socials amb caràcter anual. El document, elaborat pel 
Consell General de Serveis Socials, fa una anàlisi del context i de les 
necessitats socials prioritàries a Catalunya, així com de l’acció del Sistema 
Català de Serveis Socials davant d’aquestes realitats. Com a òrgan superior 
de participació, el Consell està format per representants de la Generalitat, de 
les organitzacions associatives, dels ens locals, dels col·legis professionals, 
de les organitzacions empresarials i sindicals, de les entitats representatives 
dels interessos de les persones usuàries, dels interessos de la ciutadania, de 
les dones i de les entitats d'iniciativa social. 
 
L’Informe constata que l’assignació de l’Estat a programes socials a Catalunya 
ha patit una reducció del 88,2% en el període 2011-2015. En relació amb el 
sistema de la dependència, l’aportació de l’Estat el 2015 ha estat del 18% 
mentre que l’aportació de la Generalitat ha estat d’un 82%, una diferència que 
s’accentua des de 2011 tot i que la legislació estableix la necessitat d’anar a 
parts iguals entre les dues administracions.  
 
Des del 2008, 11 dels 16 programes socials cofinançats per l’Estat han estat 
suprimits o han quedat sense dotació pressupostària: el Pla d’acció per a 
persones grans, el Pla de voluntariat, el suport a famílies en situacions 
especials, la conciliació de la vida familiar i laboral, els programes específics 
per a dones, el programa d’emancipació de joves, el programa de prevenció 
dels maltractaments infantils, el Pla d’acció per a persones amb discapacitat, 
el programa d’atenció a la dependència - nivell acordat, el Fons d’acollida, 
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integració i reforç educatiu per a immigrants, i el programa per a menors 
d’edat immigrants no acompanyats.  
 
Per contra, l’any 2015 el pressupost del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a programes de serveis socials va ser de 1.845,95 milions 
d’euros, tot i que finalment s’hi van destinar 2.090,88 milions d’euros, un 
13,3% més de l’inicialment previst i un 11,3% més respecte la despesa 
realitzada el 2014. Una xifra que representa el 8,41% del conjunt del 
pressupost executat pels departaments de la Generalitat i que se situa en 
nivells superiors als de 2011. 
 
El departament competent en matèria de serveis socials contempla per a 
aquest 2016 un pressupost inicial de 1.409,81 milions d’euros per finançar el 
programa de promoció de l’autonomia personal; 205,65 milions per al 
programa d’atenció a la infància i l’adolescència en risc; 196,81 milions per al 
programa d’inclusió social i lluita contra la pobresa; 18,71 milions per al 
programa de suport a les famílies; i 10,04 milions per al programa d’atenció a 
les persones amb discapacitat.  
 
Pel que fa al finançament dels ens locals, l’any 2014 el pressupost destinat a 
serveis socials bàsics va ser de 415,14 milions d’euros, un 3,5% més que 
l’any anterior. L’Informe assenyala que la Generalitat aporta el 66 % del cost 
dels equips dels serveis socials bàsics, dels programes i dels serveis d’ajuda a 
domicili. La despesa mitjana per habitant en matèria de serveis socials bàsics 
que són competència exclusiva dels ens locals ha estat de 47,68 euros el 
2011; de 48,51 euros el 2012; de 52,24 el 2013; i de 54,80 el 2014.  
 
L’Informe es divideix en tres grans categories de situacions de necessitats 
socials: per manca d’autonomia, en l’àmbit relacional i de caràcter material i 
instrumental.  
 
Situacions de necessitat per manca d’autonomia 
 
Inclou aquelles necessitats vinculades amb l’estat permanent en què es troben 
les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i 
vinculades a la manca d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, 
necessiten l’atenció d’altres persones o ajudes importants per realitzar 
activitats bàsiques de la vida diària. Distingeix dues subcategories: 
dependència i discapacitat.  
 
En aquest cas, l’acció del Sistema Català de Serveis Socials es concreta, 
entre d’altres, en les mesures següents: 
 

- Des de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència i fins al 30 de 
setembre de 2016, el servei de valoració de la dependència ha rebut 
572.768 sol·licituds de valoració i 245.812 sol·licituds de revisió de 
valoració.  
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- Del conjunt de valoracions, un 28,5% corresponen al grau III, un 28,6% 
al grau II, un 27,4% al grau I i un 15,5 % sense grau. Dues terceres 
parts de les valoracions corresponen a dependència severa i gran 
dependència.  

- El nombre de places del servei de centre de dia i de residència per a 
gent gran a Catalunya s'han incrementat de manera sostinguda els 
últims anys. L’any 2015, de les 63.287 places de residència el 67,5% 
tenien finançament públic i de les 18.257 places de centre de dia el 
tenien el 51,0%. 

 
Situacions de necessitat relacional 
 
Inclou aquelles situacions de necessitat derivades dels vincles socials, tant en 
l’entorn familiar com en el comunitari. Es contemplen dues subcategories: 
relacions familiars disfuncionals i dèficits en les relacions socials.  
 
L’acció del Sistema Català de Serveis Socials es concreta entre d’altres amb 
les mesures següents: 
 

- Protecció dels infants i adolescents en risc social: la mesura més 
freqüent és l’acolliment familiar, que representa el 2015 un 55,5% del 
total dels menors amb mesura, davant d’un 38,4% que estava en 
mesura d’acolliment en centre. El 2015 hi havia 6.962 infants amb 
algun tipus de mesura protectora per part de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). 

- Maltractament a infants i adolescents: amb dades del quart trimestre de 
2015, la DGAIA té activades mesures protectores per maltractament a 
4.809 infants i adolescents a Catalunya. El motiu de maltractament més 
freqüent ha estat la negligència (71,3%), el segon el maltractament 
psíquic-emocional (12,2%), seguit del maltractament físic (5,2%), 
l’abandonament (4,3%) i el maltractament prenatal (4,1%).   

- Servei d’ajuda al domicili: el nombre de persones ateses en aquest 
servei per risc social s’ha incrementat en un 16,1% en el període 2011-
2015 i les hores d’atenció en un 19,3%.   

- Servei Infància Respon: telèfon públic, anònim i gratuït 116 111 per a la 
prevenció i detecció dels maltractaments infantils. L’any 2015 va 
atendre 13.820 trucades. 

- Línia d’atenció a dones en situació de violència masclista: aquest servei 
es presta mitjançant el telèfon gratuït 900 900 120. L’any 2015 s’han 
atès 10.432 trucades.  

- Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD): presten informació, 
assessorament, primera atenció i acompanyament en tots els àmbits 
relacionats amb vida laboral, social, personal i familiar de les dones. 
L’any 2016 s’han signat 100 contractes programa amb ens locals per la 
implementació dels SIAD. 

- Servei de Punt de Trobada: destinat exclusivament a donar compliment 
al règim de visites dels infants amb els seus familiars, establert 
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mitjançant resolució judicial o ordre administrativa.  L’any 2015 s’han 
atès 1.422 famílies i 1.957 infants. 

- Serveis d’intervenció especialitzada: es tracta d’un recurs adreçat a 
l’atenció integral a dones que pateixen o han patit violència masclista. 
L’activitat d’aquest servei s’ha anat incrementant en la mesura que s’ha 
anat consolidant. L’any 2015 s’han atès 3.620 dones i 883 fills i filles. 

- Atenció residencial: l’any 2015 es van atendre 148 dones en serveis 
d’acolliment residencial i 83 dones en serveis substitutoris de la llar. 

- Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA): els 
Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) van atendre 
13.505 menors d’edat el 2015 en el conjunt dels 52 EAIA distribuïts pel 
territori. Del total d’infants atesos un 51,7% disposaven de mesura 
protectora. 

 
Situacions de necessitat material i instrumental  
 
Aquesta categoria fixa l’atenció en la subsistència, i es defineix com aquella 
que engloba tant la subsistència mateixa com les capacitats de les persones 
per obtenir-la de manera autònoma, enteses des d’una perspectiva social. 
Inclou tres grans grups de necessitats socials: manca o dèficit de recursos 
materials, dificultats per a la inserció sociolaboral i dificultats per a la inserció 
socioeducativa.  
 
En l’àmbit de les necessitats materials i instrumentals s’han desenvolupat 
diverses mesures per a la inserció social de determinats col·lectius:  
 

- Plans d’inclusió social: el 2016 la Generalitat finançarà els plans de 48 
ens locals. 

- Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents: 9.424  
infants i adolescents atesos el 2015 pels centres oberts derivats pels 
serveis socials bàsics.  

- Inserció social adreçada a joves procedents de la xarxa de protecció 
social: durant l’any 2015 un total de 1.830 joves d’entre 16 i 20 anys 
van disposar de suport socioeducatiu gràcies a l’Àrea de Suport als 
Joves Tutelats i Extutelats de la DGAIA.  

- Inserció social adreçada a persones amb discapacitat: l’any 2015 es 
van atendre 9.304 persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant el 
Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció. Pel 
que fa a les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, es 
van oferir 991 places de servei prelaboral. 

- Inserció social adreçada a persones amb risc d’exclusió social: el 2015 
es disposava de 221 places de centre de dia, 237 places de llar amb 
suport i 1.172 places en comunitats terapèutiques per a persones 
drogodependents. En el cas de les persones afectades pel VIH, el 2015 
es disposava de 152 places de llar residència i de llar amb suport 
professional. 
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- Renda mínima d’inserció: 29.537 expedients vigents a finals de 2015. 
La Generalitat hi va destinar 174,4 milions d’euros a càrrec del 
Departament d’Empresa i Coneixement.  

- Pensions no contributives: els perceptors de pensions no contributives 
per jubilació sumaven 25.177 a finals de 2015 i els perceptors de 
pensions no contributives per invalidesa 32.879. 

- Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no 
contributiva, per invalidesa o jubilació: a finals de 2015 hi havia un total 
de 43.092 persones beneficiàries.   

- Xarxa d’acolliment residencial d’estada limitada: inclou la residència 
temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social i 
l’acolliment residencial d’urgència. L’any 2015 es van atendre 5.663 
persones usuàries i hi va haver 402.083 estades en el primer cas, i 
4.646 persones usuàries i 158.613 estades en el segon. 

- Servei de menjador social: l’any 2015 hi va haver 26.423 persones 
usuàries i es van servir 1.759.167 àpats al servei de menjador social. 

- Prestacions econòmiques d’urgència social: la despesa total en ajuts 
d’urgència l’any 2015 per part dels ens locals va ascendir fins als 37,2 
milions d’euros i es va atendre 336.923 persones.   

- Servei de distribució d’aliments: el 2015 es va crear la prestació del 
servei de distribució d’aliments, com una prestació garantida de serveis 
bàsic, de caràcter temporal, per atendre necessitats d’alimentació de 
persones i famílies en situació d’urgència social i que necessiten ajuda 
per a la seva subsistència.  

- Taula de distribució d’aliments: s’organitza en tres grups de treball 
especialitzats (distribució d’aliments, captació de recursos i previsió de 
l’evolució en els fons de la UE) que tenen l’objectiu d’incrementar les 
quantitats d’aliments destinades a la distribució solidària a Catalunya i 
de millorar la qualitat dels serveis. 

- Taula d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica: 
encarregada de vehicular mesures concretes urgents per a les 
persones afectades pels desnonaments i fer front a la situació de les 
persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. 
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El Govern aprova un conveni amb Goethe-Institut per 
promoure la llengua alemanya entre el professorat i 
l’alumnat 

 

 El conveni inclou activitats de formació, difusió de material i 
seminaris per fomentar el coneixement de l’alemany 
 

 Es facilitarà als alumnes l’obtenció dels certificats Goethe-
Zertifikat A2: Start Deutsch 2; Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 
2; i Goethe-Zertifikat B1 

 
 L’objectiu és potenciar el plurilingüisme als centres educatius 

 

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la signatura d’un conveni entre el 
Departament d’Ensenyament  i el Goethe-Institut per impulsar el coneixement 
de la llengua alemanya entre el professorat i l’alumnat. Així, l’acord preveu la 
realització de diverses activitats de formació en llengua alemanya i també de 
difusió d’aquesta llengua i la seva cultura tant per al professorat com per a 
l’alumnat de secundària i de batxillerat. L’objectiu del Govern és potenciar el 
plurilingüisme als centres educatius.  
 
El conveni -que tindrà vigència fins a finals de 2016- facilitarà als alumnes que 
ho requereixin la possibilitat d’accedir a les proves per a l’obtenció dels 
certificats Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2; Goethe-Zertifikat A2: Fit in 
Deutsch 2; i Goethe-Zertifikat B1- pertanyents al marc europeu comú de 
referència-. Per això, es preveu formació sobre la prova per al professorat de 
secundària, així com orientació i assessorament. Per a l’alumnat, que també 
disposarà d’orientació i assessorament en relació amb aquest certificat, 
s’organitzaran sessions de proves de nivell gratuïtes. 

 

Les principals actuacions adreçades al professorat d’alemany són la formació 
d'estiu destinada a professorat de secundària i de les Escoles Oficials 
d’Idiomes, així com beques per al professorat d’alemany per a realitzar cursos 
d’idioma i cursos de formació metodològica. Altres activitats que contempla el 
conveni per al professorat són trobades pedagògiques i seminaris. De cara a 
l'alumnat de secundària i batxillerat d’arreu de Catalunya, s’organitzen 
exposicions, passis de pel·lícula, visites guiades, concursos de traducció, 
tallers de teatre i la creació d’un espai de lectura interactiva a la pàgina web 
del Goethe-Institut. 
 
El Departament d’Ensenyament vol afavorir el coneixement de l’alemany entre 
l’alumnat dins el marc de l’ordenació del sistema educatiu, tenint en compte 
l’augment constant de l’intercanvi d’experiències culturals i educatives entre 
els països de la Unió Europea. Aquesta actuació s’emmarca en la Llei 
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d’educació de Catalunya, que preveu una aposta per la potenciació del 
plurilingüisme a les escoles, i en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que 
demana la promoció del coneixement suficient d’una tercera llengua en 
finalitzar l’ensenyament obligatori. 
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DISTINCIONS 
 

El Govern acorda atorgar els Premis Nacionals de 
Comunicació 2016 a Carles Capdevila,  el Club Súper3, 
El matí i la mare que el va parir, Nació Digital, BTV i el 
publicista Oriol Villar 

 

 El lliurament dels premis tindrà lloc el proper 14 de novembre en 

un acte presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 

al Palau de la Generalitat 

 

 El jurat també ha decidit atorgar una Menció d’honor a títol pòstum 

a Leopoldo Rodés Castañé 

El jurat de la XVI edició dels Premis Nacionals de Comunicació ha decidit 
atorgar els guardons d’enguany al periodista Carles Capdevila, en la categoria 
de Premsa; al Club Súper3 de Televisió de Catalunya, en la categoria de 
Televisió; al programa El matí i la mare que el va parir, de Radio Flaixbac, en 
la categoria de Ràdio; al diari Nació Digital, en la categoria de mitjans d’arrel 
digital; a BTV, en la categoria de mitjans de proximitat, i al publicista Oriol 
Villar, creador de les campanyes Mediterràniament, en la categoria de 
Publicitat. 
 
Els Premis van ser creats l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de 
la primera emissió regular de ràdio a Catalunya. L'objectiu dels guardons és 
atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la 
comunicació a Catalunya, tant si han estat realitzades per professionals com 
per qualsevol entitat pública o privada.   
 
El lliurament dels premis tindrà lloc el proper 14 de novembre en un acte 
presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Palau de la 
Generalitat. 
 
Guardonats d’enguany 
 
El jurat ha valorat de Carles Capdevila el seu “gran sentit de l’ètica i de la 
dignitat” al capdavant de l’arrencada i els primers anys del diari Ara. Durant els 
anys de la seva direcció, segons destaca el jurat, aquest diari ha mantingut 
una proposta editorial que “ha tingut en compte l'educació i el foment dels 
valors, incorporant-los a la quotidianitat del periodisme”.   
 
En la categoria de Televisió, el jurat ha premiat el Club Súper3, de Televisió 
de Catalunya, del qual ha destacat que, amb més d’1,4 milions de socis i 25 
anys de trajectòria, “és una història d’èxit sense gaires precedents a les 
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televisions, tant públiques com privades, d’Europa”. Per al jurat, es tracta d’un 
dels clubs d’aquestes característiques amb més associats del món, un espai 
d’entreteniment i pedagogia lúdica que ha sabut evolucionar al llarg del temps. 
 
En la categoria de Ràdio, el jurat ha volgut guardonar el programa El matí i la 
mare que el va parir, de Ràdio Flaixbac, un espai que és, després de setze 
anys d’emissió, “el programa despertador i d’entreteniment amb la trajectòria 
més llarga del panorama radiofònic en català”, i és, també, “un dels referents 
de l’emissora de radiofórmula que ha assolit el lideratge nacional absolut del 
seu sector”. El matí i la mare que el va parir, mitjançant l’alegria i l’humor de la 
seva proposta, ha estat una peça “clau” en la incorporació de l’audiència 
juvenil a la ràdio. 
 
Pel que fa a la categoria de Mitjans d’arrel digital, el jurat ha premiat els 20 
anys de Nació Digital. Present a la xarxa des del mes de maig de 1996, 
inicialment mitjançant el diari digital comarcal Osona.com, Nació digital “ha 
crescut ininterrompudament” des d’aleshores. Edicions territorials arreu de 
Catalunya, edicions especialitzades i “un plantejament d’innovació i 
incorporació constant de noves propostes, formes d’accés i talents”, l’han dut 
al lideratge de la premsa digital en llengua catalana, fent palesa “l’ oportunitat 
que les tecnologies de la informació brinden a l’espai català de comunicació”. 
 
El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació també ha reconegut, en la 
categoria de Mitjans de proximitat, Barcelona Televisió. Amb 22 anys 
d’existència, i en un entorn tan demogràficament i culturalment complex com 
és la capital del país, BTV “ofereix una informació de proximitat àgil, útil i de 
qualitat, a càrrec d’un gran equip professional”, destaca el jurat. “Sempre 
innovadora i en constant evolució”, afegeix, ha anat incorporant eines 
multimèdia, programació a la carta i accés des de diferents suports, i, des de 
fa gairebé dos anys, ha sumat a la seva oferta una emissora de ràdio de 
freqüència modulada, Barcelona FM.  
 
El Premi Nacional de Publicitat s’ha atorgat a Oriol Villar. Per al jurat, les 
seves propostes publicitàries, a banda d’una “gran qualitat formal i provada 
eficàcia”, contribueixen a “bastir un univers propi, singular, que es caracteritza 
per uns hàbits socials en què resulta fàcil reconèixer-se”. Les seves 
campanyes, perfeccionistes i curoses amb els detalls, ofereixen un producte o 
un servei, però també un ambient i una certa filosofia de vida: una visió local 
amb vocació universal.  
 
Finalment, el jurat ha decidit atorgar una Menció d’honor a títol pòstum a la 
figura de Leopoldo Rodés Castañé. Llicenciat en dret per la Universitat de 
Barcelona, fundador  de Mediaplanning, president d’Havas Media i de la 
Fundació Macba, entre d’altres, el 1985 va ser també president del comitè de 
la candidatura dels Jocs Olímpics de Barcelona, i, un cop assignats els Jocs, 
formà part del comitè executiu de Barcelona 92. La seva petja a l’àmbit de la 
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comunicació i la cultura catalanes i el seu compromís amb la ciutat de 
Barcelona són inesborrables. 
 
El jurat del Premis Nacional de Comunicació està presidit en aquesta edició 
per la consellera de la Presidència, Neus Munté, i en formen part el secretari 
de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Miquel Gamisans 
Martín, en qualitat de secretari del jurat; el president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher; el secretari de Difusió i Atenció 
Ciutadana, Jordi Vilajoana; la degana del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, Neus Bonet; la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions 
Públiques de Catalunya, Rosa Romà; la catedràtica de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rosa 
Franquet; el catedràtic de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull, Josep Lluís Micó; el professor de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra,  Joan Corbella Cordomí, i la periodista Cristina 
Puig. 
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Altres Acords de Govern 
 

Declarada l’ocupació urgent dels béns afectats d’expropiació per la 
millora del subministrament elèctric al polígon Mas Blau II, al Prat de 
Llobregat 
 

El Consell Executiu ha declarat aquest dimecres l’ocupació urgent dels béns i 
drets afectats d’expropiació que permetrà construir una línia elèctrica 
subterrània de 25 kV per millorar el subministrament del polígon Mas Blau II, 
al Prat de Llobregat (Baix Llobregat). 

El parc de negocis està urbanitzat i cedit a l’ajuntament pratenc, però la xarxa 
de distribució elèctrica a la qual està connectat no garanteix el correcte 
subministrament a l’illa 8. La companyia Endesa va presentar un projecte per 
corregir aquesta mancança. 

Es tracta de la construcció de 3,67 km de doble circuit en cable subterrani que 
connecti la subestació Aeroport amb l’illa 8 de Mas Blau II. 

 

Aprovada una oferta parcial d'ocupació pública de 25 places del cos de 
Bombers i 38 places del cos de Mossos d’Esquadra 

 

El Govern ha aprovat l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de 
Catalunya, que preveu la incorporació de 7 places de la categoria 
d’inspector/a i 18 places de la categoria de sotsinspector/a del cos de 
Bombers, i de 18 places de la categoria d’inspector/a, 12 places de la 
categoria d’intendent/a i 8 places de la categoria de comissari/ària del cos de 
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016. Totes 
aquestes places estan dotades pressupostàriament i estan incloses dins la 
relació de llocs de treball. 

Aquesta proposta del Departament d’Interior es fa en vista del marc normatiu 
bàsic estatal fixat per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, i del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, per tal de donar cobertura amb caràcter d’urgència 
als llocs de comandament dels cossos de seguretat i d’emergències de la 
Generalitat de Catalunya. 


