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El Govern crea la comissió interdepartamental per 
controlar i prevenir els danys produïts per la fauna 
cinegètica 
 

 Agricultura desplega un pla d’actuacions per equilibrar 
l’ecosistema i controlar les sobrepoblacions d’animals 

 

 L’excés de determinades espècies provoca danys a l’agricultura, 
accidents i problemes de salut 

 
El Govern ha acordat crear una Comissió Interdepartamental de Prevenció de 
Riscs i Danys produïts per les espècies cinegètiques. La creació d‟aquesta 
comissió és una de les accions concretes que contempla el Pla de prevenció 
de danys impulsat pel Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 
 
Aquesta nova comissió està integrada per representants del Departament 
d‟Agricultura, de Territori i Sostenibilitat, d‟Interior i de Salut, i coordinarà 
l‟acció del Govern entre els diferents departaments atès que la problemàtica 
actual és absolutament transversal i afecta a gran part del país. 
 
Ecosistema desequilibrat 
 
L‟evolució cultural de la societat catalana, més els canvis en determinats usos 
territorials i l‟establiment de zones d‟especial protecció, han anat deixant en 
segon pla l‟activitat cinegètica, que es considera exclusivament com una 
activitat de lleure. La conseqüència ha estat l‟increment descontrolat de 
determinades espècies de fauna salvatge, cosa que ens ha abocat al 
desequilibri de l‟ecosistema i a una situació de conflicte i risc arreu del país. 
 
Les densitats de senglar, per exemple, s‟han multiplicat per 7 en el conjunt del 
país en els darrers 15-20 anys. En el cas dels conills, les poblacions mitjanes 
a Catalunya s‟han multiplicat per més de 6. 
 
Els danys a l’agricultura i accidents de trànsit 
 
Durant el període 2003-2015 s‟han autoritzat un total de 24.874 operacions de 
captures excepcionals per danys a l‟agricultura. El 48% van ser per fer 
controls de senglar com a espècie responsable dels danys. Només l‟any 
passat es van emetre 4.500 autoritzacions. En 12 anys s‟han multiplicat per 9 
les autoritzacions per danys a l‟agricultura. 
 
Els ungulats, però també les guineus i en menor mesura llebres i conills, estan 
molt relacionats amb accidents de trànsit. Generalment, es compleix que, a 
més densitat i abundància d‟aquests animals, més accidents. Entre els anys 
2008 i 2014, van tenir lloc 6.200 accidents de trànsit amb animals. L‟any 2014 
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es van produir uns 1.900 accidents amb animals, 1.200 dels quals amb 
ungulats cinegètics. Es calcula que hi ha entre 700 i 1.000 accidents anuals 
amb senglars. 
 
Per tant, som davant d‟un medi desequilibrat, d‟una problemàtica de país que 
cal redreçar. Cal aplicar totes les mesures necessàries i possibles per superar 
aquesta problemàtica i arribar a l‟escenari d‟una població de fauna cinegètica 
estable que no generi conflictes. 
 
Un nou Pla d’actuacions amb una visió integral i més efectiva 
 
La situació actual requereix una actuació transversal, un treball 
interdepartamental a nivell de la Generalitat i interadministratiu (diputacions, 
ajuntaments).  I també, a part de l‟Administració, implicar els diferents sectors 
de manera global (caçadors, pagesos, indústries càrnies, universitats i grups 
de recerca, etc.) Per tant, cal transformar el paradigma actual, modificar lleis i 
normes, cercar noves tecnologies i bones pràctiques, formar i informar els 
ciutadans i emprendre el camí cap a aquesta nova situació amb poblacions 
equilibrades i ben distribuïdes pel territori. 
 
El Pla de prevenció dels danys i riscos originats per la fauna cinegètica té com 
a objectiu general establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal 
de fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que 
han assolit diverses espècies cinegètiques. Es tracta de prevenir i controlar de 
forma eficient i sostenible els riscos i danys que generen.   
 
L‟estratègia que es posa a sobre la taula és la necessitat d’equilibrar 
l’ecosistema i buscar unes poblacions estables que no generin conflictes i 
minimitzar-ne els existents. Cal fer front a tots els impactes que tenen els 
danys de la fauna salvatge en: sanitat animal i salut per les persones, 
agricultura i ramaderia, accidents i seguretat a les vies de comunicació i 
biodiversitat i espais naturals. El repte és buscar un nivell sostenible 
d‟aquestes poblacions de fauna cinegètica perquè estiguin en equilibri i en lloc 
de ser un problema siguin una oportunitat en els territoris rurals. 
 
Un conjunt de mesures per equilibrar l’ecosistema 
 
El pla s‟estructura en 3 eixos principals: les millores del marc legal, la 
coordinació i la participació, i les accions de millora en gestió i prevenció. 
 
Millores del Marc legal 
 

 Elaboració i tramitació al Parlament d’una Llei de Caça de 
Catalunya : La nova Llei ( l‟existent és del 1970) ha de contribuir a la 
gestió sostenible dels ecosistemes i a l‟equilibri territorial. Ha de tenir en 
compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania i convertir-
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se en un veritable motor de dinamització i d‟orientació dels sectors 
econòmics i del desenvolupament rural i de muntanya.  
 
Actualment, l‟activitat cinegètica està dissenyada legislativament, fins 
avui, com una activitat de lleure, mentre que emergeix una altra 
necessitat, més social, que és el control de danys i la gestió per un 
medi equilibrat i sostenible. La nova llei ha d‟explorar i implantar nous 
models i definir i promoure una funció molt més social de l‟activitat 
cinegètica. Necessitem una Llei que permeti regular millor els drets i 
deures i que modernitzi i adapti la caça al segle XXI. 

 

 Elaboració i tramitació interdepartamental del Decret de 
comercialització de carn  de caça : Aquest Decret, consensuat amb 
els sectors implicats i en fase final d‟elaboració per part dels 
departaments de Salut i d‟Agricultura, establirà els requisits sanitaris de 
recollida, transport i comercialització de la fauna cinegètica. L‟objectiu 
és regular la comercialització de la carn de caça per garantir la 
seguretat i fomentar una activitat econòmica lligada a la gastronomia i 
al territori. 

 
Coordinació i participació de l’Administració i agents implicats 
 

 Creació d’una Comissió Interdepartamental de Prevenció de 
Riscos i Danys d’Espècies Cinegètiques. Creada avui pel Govern, es 
posarà en funcionament de manera immediata per proposar i avaluar 
les estratègies per garantir el compliment de la normativa de prevenció 
de riscs i danys per part dels diferents departaments de la Generalitat. 
També elaborarà instruments que impulsin l‟aplicació dels principis de 
bones pràctiques i conductes recomanables per prevenir danys i evitar 
riscos. A més, promourà treballs de diagnosi i coneixement per aplicar i 
millorar la implantació de polítiques de prevenció. 
 

 Creació d’òrgans de coordinació per a la prevenció de danys en 
zones de seguretat. En aquestes zones, d‟alta densitat urbana, la 
gestió és compartida i es farà amb els seus promotors, fonamentalment 
ajuntaments, i amb la implantació d‟un sistema mixt de control dels 
danys entre l‟Administració, els caçadors i els pagesos.  S‟han iniciat 
dinàmiques en aquest sentit en algunes zones amb èxit, com el Baix 
Llobregat o Lleida, i es pretén ampliar-les a altres zones. Es tracta 
d‟intensificar i millorar també  els mecanismes de control ja existents en 
les anomenades zones de seguretat (zones on no es pot caçar per la 
seva proximitat amb els nuclis urbans). 
 

 Desenvolupament de plans pilot de prevenció i mitigació dels 
danys a comarques amb problemàtiques específiques i per 
espècies determinades. Aquests plans pilot s‟han començat a 
planificar de manera específica per territoris i problemàtiques molt 
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concretes. Si els resultats són positius estan pensats perquè es puguin 
també transferir ràpidament i adaptar a la resta d‟indrets de Catalunya on 
hi hagi situacions anàlogues. Un dels primers plans pilots que el 
Departament d‟Agricultura ja ha posat en marxa és referent als danys 
produïts pel senglar a la Catalunya Central, concretament a la zona de 
Cabreres-Montseny (Osona). D‟acord amb representants de la 
Federació de Caça, administracions i pagesos s‟han consensuat uns 
acords transversals que planifiquen les batudes per a l‟any 2017 per  
guanyar en efectivitat.   
 
Un altre pla pilot és el Pla especial de control del senglar, l‟espècie 
que en aquests moments origina més conflictes pel que fa a accidents 
de trànsit (86% dels accidents amb espècies cinegètiques), danys al 
sector primari (48% de les autoritzacions excepcionals) i el risc sanitari 
per a la ramaderia i per a les persones. Per aquesta raó, mereix un 
tractament específic a escala de tot Catalunya.  
 
Finalment, un tercer pla pilot actuarà en zones vitivinícoles per 
incidir directament sobre danys produïts en el conreu de la vinya.  
 

Accions de millora de la gestió i de la prevenció  
 

 Creació d’una unitat administrativa específica i dotació per fer 
front al problema dels danys. L‟objectiu és agilitar i harmonitzar tota 
l‟actuació en l‟àmbit de Catalunya, alhora que es gestiona la informació  
i es coordinen les actuacions en un únic lloc. Aquesta és una mesura 
que ja està en funcionament des del mes de novembre. Permet entre 
d‟altres una millora i simplificació de la tramitació dels expedients per 
danys. 

 

 Ampliació del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge. S‟amplia 
amb l‟extensió a malalties d‟interès humà i d‟interès per a les espècies 
salvatges, i la implantació d‟un control més efectiu. S‟incrementen el 
nombre de mostres a animals salvatges per detectar possibles malalties 
com la tuberculosi, la triquina, la brucel·losis o la sarna que poden 
contraure els humans. Així mateix està  previst  crear un  Banc de Dades 
Úniques de Zoonosis ( malalties que es transfereixen a les persones) per 
disposar d‟una bona xarxa de comunicació que agrupi  la informació 
dispersa sobre sanitat animal i salut pública. 
 

 Estudi i diagnosi de les causes del problema i dels efectes 
econòmics dels danys envers el parc automobilístic, l’agricultura i 
la ramaderia. L‟objectiu és conèixer per actuar millor i prevenir.  És 
totalment necessari recollir informacions dels diferents territoris i 
afectacions, fer valoracions i estudiar noves propostes per poder lluitar 
contra les sobrepoblacions de determinades espècies i per prevenir 
danys. Cal fer una gestió cinegètica com a funció social i equilibradora 
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de l‟ecosistema, que inclogui recerca, desenvolupament, i 
transferència tecnològica en matèria de prevenció de riscos i de 
danys, i també gestió agrària preventiva. 
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El Govern reforça l’estratègia SmartCAT per donar 
resposta als nous reptes de la Catalunya digital 
 

 L’acord aprovat dota l’estratègia smart de la Generalitat de 
Catalunya de quatre nous àmbits d’actuació prioritaris que 
incideixen en la formació, la recerca, el big data i l’impuls d’una 
plataforma tecnològica a escala de país 
 

 El nou acord té per objectiu reimpulsar el programa aprovat el 
2014 per posicionar Catalunya al capdavant de la revolució digital 
en què ens trobem immersos i convertir-la en un Smart Country de 
referència internacional  

 
El Govern ha acordat donar un nou impuls a l‟estratègia SmartCAT que va 
aprovar ara fa dos anys amb l‟objectiu de posicionar Catalunya al capdavant 
de la revolució digital en què ens trobem immersos i convertir-la en un Smart 
Country de referència internacional. 
 
El 28 d‟octubre de 2014 el Govern va aprovar l‟estratègia SmartCAT, que, 
alineada amb l‟estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el 
concepte de Ciutat Intel·ligent (Smart City) a escala de país i desplega un 
programa que aprofita l‟ús de les tecnologies digitals i intel·ligents per tal 
d‟innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure 
una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. 
 
Després de dos anys de desplegament d‟aquesta estratègia, el Govern ha 
decidit refermar amb una nova visió la seva aposta per donar resposta als 
nous reptes de país, molts d‟ells diagnosticats en el Pacte Nacional per a la 
Societat Digital que Generalitat, diputacions i món local van signar el passat 
mes d‟octubre per fomentar plegats el desenvolupament de la societat digital 
catalana.  
 
Partint d‟aquestes necessitats, l‟estratègia SmartCAT afegeix amb aquest nou 
Acord de Govern quatre grans àmbits d‟actuació a les seves línies d‟acció 
prioritàries: 
 
1.Programa per promoure les vocacions tecnològiques entre les dones i 
els joves 
 
Les perspectives laborals del sector de les TIC a Europa fins al 2020 són de 
creació d‟1,5 milions llocs de treball en aquest àmbit, dels quals, si segueix la 
tendència actual, n‟hi haurà uns 756.000 que no es podran cobrir per manca 
de professionals qualificats. Malgrat això, es va consolidant la davallada de les 
preinscripcions en titulacions de l‟àmbit de les TIC a tot Europa, i Catalunya no 
n‟és una excepció. 
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Per aquest motiu, la primera nova gran línia d‟actuació de la renovada 
estratègia SmartCAT és un programa dirigit a garantir que tots els estudiants 
assoleixin, durant l‟educació Primària, les competències bàsiques necessàries 
per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la 
societat digital. El programa pretén que la programació i la robòtica educativa 
siguin presents a l‟escola des dels primers cursos de l‟educació obligatòria, tot 
potenciant el que es coneix com a disciplines STEM (Science, Technology, 
Engineering and Maths). Així mateix, aquesta actuació es complementarà amb 
el projecte donaTIC.cat el qual té l‟objectiu de millorar la promoció de la dona 
en el món de les TIC. 
 
La Generalitat, amb l‟impuls de programes com mSchools, promou, des de ja 
fa quatre anys, l‟aprenentatge i la formació en desenvolupament d‟aplicacions 
mòbils a la Secundària, i més recentment, ha creat el programa Bitbot.cat, 
amb el qual es vol incentivar i posar la llavor de les vocacions en l‟àmbit STEM 
entre els més petits. 
 
2. Programa de Recerca i Innovació en tecnologies digitals avançades 
 
Barcelona és la quarta ciutat europea en producció científica i Catalunya situa 
3 de les seves universitats entre les 100 millors del món de menys de 50 anys. 
A més, Catalunya amb el 0,1% de la població mundial, és responsable de l‟1% 
de la producció científica global i del 2,2% de la producció científica de 
l‟Europa dels 15. 
 
Si a aquestes dades hi afegim que Barcelona té la capitalitat mundial del 
mòbil, i que acull les principals fires internacionals del sector, com ara el 
congrés mundial de smartcities i el congrés internacional d‟Internet of Things, 
es fa palès que cal aprofitar el potencial d‟aquest ecosistema per fer un pas 
més en termes de recerca i innovació. 
 
Per això, el nou SmartCAT preveu, alineat amb els treballs del Pacte Nacional 
per a la Indústria, desenvolupar un programa de recerca i innovació en 
tecnologies digitals avançades que impulsi i coordini els diferents agents de 
recerca i innovació en l‟àmbit TIC per aconseguir que Catalunya esdevingui un 
HUB europeu i global en tecnologies digitals transformadores de la seva 
economia i societat. 
 
3. Programa de Big Data de país de la Generalitat de Catalunya 
 
Catalunya és una de les regions europees amb més densitat d‟empreses i 
entitats dedicades al Big Data. En concret, aglutina 57 d‟aquestes iniciatives, 
50 de les quals a Barcelona, més fins i tot que Londres (48), Brussel·les (55) o 
Madrid (42). 
 
A més, també compta amb la presència de multinacionals com Nestlé, Zurich, 
Volkswagen, Oracle, IBM, HP i T-Systems, que han invertit a Catalunya per 
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situar-hi els seus centres mundials de dades, tot contribuint a potenciar el país 
com a HUB global de BigData i DataCenters. 
Aprofitant el potencial d‟aquest excel·lent posicionament,  es desplegarà un 
programa de Big Data a la Generalitat de Catalunya que estableixi de quina 
manera les dades, l‟analítica, les eines i els professionals relacionats amb 
aquesta especialitat poden contribuir a una millor gestió de les dades que 
genera l‟Administració catalana i el país amb l‟objectiu de millorar els serveis 
públics i promoure l‟activitat econòmica. 
 
4.Impuls d’una plataforma tecnològica de ‘Smart Country’ per a 
Catalunya 
 
La quarta línia d‟actuació prioritària de la renovada estratègia SmartCAT 
preveu la coordinació dels diferents agents locals i supralocals per al 
desenvolupament conjunt d‟una plataforma tecnològica de “Smart Country” 
que doni resposta a les necessitats d‟implementació del conjunt d‟iniciatives 
de l‟estratègia SmartCAT. 
 
Molts dels reptes de la nostra societat als quals el Govern vol donar resposta 
amb l‟estratègia SmartCAT, com per exemple la mobilitat, el medi ambient o la 
salut, no es limiten a espais territorials municipals. La Generalitat entén que 
les tecnologies smart relacionades amb aquests àmbits han d‟arribar tot el 
territori català, i és per això que cal desplegar a Catalunya una arquitectura 
tecnològica de Smart Country amb uns estàndards definits i una plataforma 
tecnològica oberta, flexible i escalable que connecti les nostres ciutats i faciliti 
la vida a la ciutadania. 
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El Govern impulsa una nova Llei per afavorir el 
desenvolupament econòmic de les zones de muntanya 
 

 El text posarà l’èmfasi en la promoció de l’activitat econòmica per 
fixar la població de les àrees de muntanya, la promoció dels actius 
territorials i l’adaptació dels serveis públics a la realitat d’aquestes 
zones 

 
El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l‟Avantprojecte de llei 
de muntanya que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat per 
substituir i actualitzar la llei de 1983 tenint en compte els canvis 
socioeconòmics, polítics i administratius esdevinguts en aquests territoris des 
de llavors.  
 
L‟àmbit considerat de muntanya abasta el 46% de la superfície de Catalunya 
però aplega només el 4,6% de la població. Es tracta de nou comarques 
senceres (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès i Solsonès), la Vall d‟Aran i altres 137 municipis 
pertanyents a 21 comarques. En total, 300 municipis, gairebé un terç del total, 
dels quals el 62% tenen menys de 500 habitants. 
 
La Llei d‟alta muntanya aprovada el 1983, encara ara pionera a l‟Estat 
espanyol, es basava en el fet que aquests territoris presentaven un nivell de 
desenvolupament inferior al de la resta de Catalunya. Això era conseqüència, 
entre d‟altres factors, de la seva orografia, del clima i de la regressió 
demogràfica.  
 
Per capgirar aquesta situació es van impulsar polítiques de millora de les 
infraestructures viàries i dels serveis públics mitjançant, sobretot, els plans 
comarcals de muntanya. Aquestes accions han tingut resultats positius i han 
millorat les condicions de vida de la població d‟aquestes àrees. 
 
Canvis i noves possibilitats 
 
No obstant, 33 anys després els territoris muntanyencs han experimentat 
canvis importants. A més d‟haver-se frenat la regressió demogràfica, el sector 
primari ha perdut pes en l‟economia, que viu un procés de terciarització 
creixent. Administrativament, s‟han creat els consells comarcals, han aparegut 
nous òrgans, com ara els ens gestors dels parcs naturals, i s‟ha dotat la Vall 
d‟Aran d‟un règim especial.  
 
En una perspectiva més global, la irrupció de les telecomunicacions i de 
nocions com ara el desenvolupament sostenible, el paisatge i els processos 
participatius obren noves possibilitats per a les zones de muntanya. 
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En conjunt, les diferències entre les àrees muntanyenques i la resta del país 
s‟han reduït, tot i que es mantenen trets característics, com l‟orografia, el 
clima, el baix pes demogràfic que dificulta projectes econòmics, la petita 
dimensió dels assentaments i la llunyania de la xarxa viària bàsica. Aquesta 
constatació aconsellava la posada al dia de la Llei amb un nou enfocament. 
 
Impuls al desenvolupament econòmic 
 
La nova Llei prioritza les accions tractores del desenvolupament econòmic, el 
suport a la recerca i la cooperació publicoprivada. L‟objectiu és fixar la 
població en el territori oferint oportunitats econòmiques i garantint la massa 
crítica imprescindible per a la prestació dels serveis bàsics.  
 
Per aconseguir-ho, la memòria preliminar proposa impulsar les tecnologies de 
la informació per millorar la connectivitat i fomentar la implantació de projectes 
econòmics que garanteixin llocs de treball durant tot l‟any, en un marc de 
respecte al patrimoni natural i cultural. 
 
Precisament, la promoció dels actius territorials és un altre dels pilars de la 
Llei. S'aposta per potenciar el sector primari, incloses les activitats de 
transformació i comercialització en el propi territori, i integrar molt més les 
polítiques de turisme i de gestió del llegat patrimonial.  
 
A més d‟ajustar el conjunt de polítiques públiques i la prestació de serveis a la 
realitat dels àmbits de muntanya, es vol impulsar la cooperació 
transfronterera. Altres línies d'actuació seran l‟adaptació als efectes del canvi 
climàtic, les noves formes de governança i el reconeixement de l‟especificitat 
aranesa. 
 
Programes concrets i amb duració determinada 
 
Per desplegar els objectius de la Llei es preveu un nou instrument, els 
anomenats programes operatius integrats i estratègics, és a dir, basats en la 
col·laboració entre organismes públics i privats i centrats en actuacions clau. 
 
Els programes hauran de promocionar recursos existents, ajudar a corregir 
dinàmiques territorials no desitjades, tenir capacitat tractora de l‟economia i 
ser viables. Cada programa identificarà els diversos actors implicats i detallarà 
els compromisos de cada part, concretarà els recursos econòmics necessaris i 
definirà uns terminis d‟execució limitats. Es vol garantir que les actuacions 
obtinguin resultats tangibles. 
 
Finalment, la nova Llei dotarà els territoris de muntanya d‟un ens de 
seguiment de les dinàmiques que els afecten i d‟adequació de les polítiques 
sectorials a les seves característiques singulars. Per exemple, per garantir que 
els llindars mínims exigits per optar a la convocatòria d‟ajuts estiguin a l‟abast 
de les petites empreses d‟aquestes zones.  
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Es preveu que el futur projecte de llei de muntanya pugui començar el seu 
tràmit parlamentari durant el primer semestre del 2017, un cop el Govern l‟hagi 
aprovat. 
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El Govern acorda sotmetre a informació pública la 
futura Llei d’ordenació del litoral que preveu 
desenvolupar la competència exclusiva de la 
Generalitat 
 

 Aposta per una gestió integrada de la costa catalana, amb nous 
instruments d’ordenació i un règim econòmic i financer propi que 
asseguri els recursos suficients per invertir en la millora d’aquest 
àmbit 
 

 Reserva al Govern el paper d’administració de referència però 
dotant de més competències als ajuntaments, i impulsa la 
participació de tots els agents en la gestió de la costa 

 
El Govern ha aprovat de nou la memòria preliminar de l‟Avantprojecte de llei 
d‟ordenació del litoral, que ara se sotmetrà a informació pública i a audiència 
de les entitats afectades. Aquesta memòria ja va ser aprovada pel Govern el 
novembre de 2014 i, des de llavors, s‟han concretat i millorat alguns aspectes, 
raó per la qual torna a passar aquest tràmit. 
 
La nova legislació preveu desenvolupar la competència exclusiva de la 
Generalitat en aquesta matèria, establerta a l‟Estatut d‟Autonomia de 
Catalunya, i articular un model de gestió integrada de l‟espai costaner, seguint 
les recomanacions de la Unió Europea.  
 
Distribució competencial complexa 
 
Fins ara, el Govern ha aprovat diversos plans de protecció del litoral per 
garantir el desenvolupament sostenible del territori. No obstant això, la 
distribució de les competències d‟ordenació de la costa és molt complexa, 
atès que hi concorren fins a tres nivells administratius: l‟Estat espanyol, la 
Generalitat i els ajuntaments. Es fa necessari, doncs, articular nous 
instruments que ordenin aquest àmbit des d‟una òptica integradora i 
incrementar la seguretat jurídica dels operadors. 
 
D‟altra banda, l‟assumpció de més competències en la gestió del litoral per 
part de la Generalitat no va anar acompanyada de la dotació de més recursos 
econòmics per desplegar-les. L‟Estat recapta actualment el cànon d‟ocupació 
del domini públic marítim terrestre, del qual no participa el Govern. 
 
La futura Llei vol corregir aquestes mancances reservant a la Generalitat el 
paper d‟administració de referència, però dotant de més competències als 
ajuntaments i simplificant el procediment administratiu. El text vol donar 
resposta també a la inexistència a l‟ordenament jurídic tant català com 
espanyol de figures pròpies per ordenar el domini públic marítim terrestre 
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(DPMT). Aquestes noves eines permetran gestionar un àmbit especialment 
sensible i sotmès a nombroses pressions, afavorint el desenvolupament 
sostenible d‟un espai estratègic per al país. 
 
Gestió integrada 
 
Per tal d‟aconseguir aquests objectius, la Llei regularà la creació de dues 
noves eines d‟ordenació i gestió de la costa. Així, el Pla d‟ordenació del litoral 
català serà l‟instrument bàsic per a la gestió integrada de l‟àmbit terrestre i 
marí de la franja costanera.  
 
A més, els ajuntaments impulsaran els seus plans d‟ús del litoral i les platges 
per ordenar les ocupacions d‟instal·lacions desmuntables. La seva vigència 
serà de quatre anys, inclouran la previsió d‟activitats i instal·lacions per aquest 
termini de temps i els mateixos municipis podran atorgar les corresponents 
autoritzacions.  
 
D‟aquesta manera, els municipis autoritzaran usos i obres sense que hagin 
d‟intervenir administracions superiors i s‟introduirà per primera vegada el 
règim de comunicació prèvia en la tramitació d‟autoritzacions en servitud de 
protecció, trànsit o accés. El resultat serà la simplificació dels tràmits 
administratius i l‟acostament de la presa de decisions als ciutadans. 
 
Tant el Pla d‟ordenació del litoral com els plans d‟usos emfasitzaran la 
necessitat de garantir l‟accessibilitat a les platges i la supressió de barreres 
per a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Catàleg de trams de platges 
 
Els dos instruments es basaran en el Catàleg de classificació de trams de 
platges que ha elaborat el Departament de Territori i Sostenibilitat i que 
divideix les platges en urbanes i naturals, amb diferents graus de conservació. 
La classificació permet, a més d‟incrementar el coneixement sobre el litoral del 
país, detallar amb precisió els usos que es permetran en cada tram.  
 
En els trams naturals es reduirà l‟ocupació i es restringiran les distàncies entre 
les activitats autoritzades, mentre que a les platges urbanes es potenciarà 
l‟activitat econòmica. 
 
Segons el Catàleg, els 70 municipis costaners de Catalunya compten amb  
596 trams de platges, dels quals 336 són urbans (el 56,28%) i 260, naturals (el 
43,62%). En total, les platges ocupen 259,56 quilòmetres dels 714,4 del litoral, 
un 36% de la seva longitud.  
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Nou instrument per invertir en el litoral 
 
La Llei també resoldrà la manca d‟un règim econòmic i financer propi del 
DPMT a Catalunya, fet que actualment dificulta l‟obtenció de recursos per 
dedicar-los a la conservació del litoral. Així, es crearà un nou cànon a favor de 
la Generalitat sobre el rendiment econòmic d‟aquelles concessions que 
ocupen permanentment el domini públic marítim terrestre, com ara 
restaurants. 
 
L‟import recaptat es destinarà íntegrament a finançar actuacions de millora de 
la costa i permetrà impulsar polítiques més ambicioses en l‟ordenació del 
litoral. 
 
Participació de tots els actors  
 
La nova Llei articularà mecanismes de participació en la gestió de la franja 
costanera, involucrant tant les administracions més properes com el teixit 
econòmic i territorial. Preveu la creació dels anomenats consells rectors dels 
espais litorals; es tractaria d‟òrgans col·legiats, amb participació pública i 
privada, sense personalitat jurídica pròpia. 
 
Una vegada el Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de 
l‟Avantprojecte de llei, aquesta se sotmetrà ara a informació pública i a 
audiència de les entitats afectades durant un mes. La ciutadania i els 
ajuntaments, diputacions i consells comarcals litorals podran fer arribar les 
seves consideracions, juntament amb les entitats municipalistes, un total de 
nou col·legis professionals, entitats ecologistes i centres de recerca del medi 
marí. La memòria també es farà arribar als organismes de l‟Estat vinculats 
amb el litoral.  
 
Es preveu que el Consell Executiu aprovi l‟Avantprojecte de la llei del litoral 
durant el primer semestre del 2017 per poder començar el tràmit parlamentari 
a continuació. 
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El Govern crea el Programa d’Acció Marítima de 
Catalunya amb l’objectiu de bastir una política 
marítima pròpia i sostenible 
 

 Catalunya és una potencia marítima mitjana de l’àmbit 
euromediterrani, però fins ara no s’ha dotat dels elements que 
permetin vertebrar una veritable política marítima integrada 
adaptada a la realitat del país 
 

El Govern ha aprovat la creació del Programa de l‟Acció Marítima de la 
Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu bastir una política marítima 
pròpia amb el propòsit de donar resposta als reptes de desenvolupar 
l‟economia blava de manera sostenible i harmònica, a través d‟una gestió 
integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l‟espai marítim català. 
El Programa preveu el desenvolupament d‟un sistema de governança modern 
i eficient a mida de la nova política marítima. 
 
El Programa d‟Acció Marítima, creat amb caràcter temporal per a un període 
de dos anys, està adscrit a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del 
Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i té les 
següents funcions: 
 

- liderar les tasques de definició dels trets fonamentals de l‟acció 
marítima de Catalunya;  

- analitzar i impulsar els mecanismes necessaris per desenvolupar 
propostes sobre l‟organització i la gestió de l‟acció marítima de la 
Generalitat de Catalunya;  

- planificar i coordinar les actuacions necessàries per al disseny de 
nous instruments de gestió i execució de l‟acció marítima; 

- configurar la futura autoritat marítima de Catalunya i la seva 
governança; 

- dissenyar l‟Agència Marítima Catalana, que tindrà com a objecte 
l‟execució funcional i material de l‟acció de la Generalitat en els 
espais marítims corresponents a Catalunya; 

- elaborar propostes per assegurar la plena coordinació de les 
actuacions desenvolupades per l‟agència, en l‟àmbit competencial 
català; 

- procurar els coneixements tècnics per al disseny funcional dels 
processos informàtics i administratius d‟aplicació en el 
desenvolupament de les funcions de l‟agència; i 

- desenvolupar, també, els elements que configurin una proposta 
d‟estratègia marítima per a Catalunya, que inclogui l‟ordenació del 
seu espai. 

 
Catalunya és avui dia una potencia marítima mitjana de l‟àmbit 
euromediterrani, però fins ara no s‟ha dotat dels elements que permetin 
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vertebrar una veritable política marítima integrada adaptada a la realitat del 
país. La voluntat del Govern català, a més, és ser un actor proactiu en 
processos estratègics clau en el marc de la Unió Europea (UE), com ara 
l‟aplicació de la Directiva sobre ordenació de l‟espai marítim o la iniciativa 
WestMED de definició d‟una estratègia marítima per a la Mediterrània 
occidental.  
 
El Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims, és l‟Administració Marítima i Autoritat Marítima en l‟àmbit de la 
pesca i acció marítimes. Juntament amb el Departament d‟Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència ha participat activament en diversos 
processos emmarcats en el context de la UE, com són la iniciativa per al 
desenvolupament sostenible de l‟economia blava en el mediterrani occidental 
(iniciativa WestMED), impulsada per la Direcció General d‟Afers Marítims i 
Pesca de la Comissió Europea (CE); o la participació en les tasques d‟àmbit 
marítim de la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les Regions 
Perifèriques Marítimes d‟Europa, la qual participa en el Grup de Treball sobre 
Economia Blava de la Unió per a la Mediterrània, que està cridat a coordinar la 
implementació de la iniciativa WestMED. 
 
El desenvolupament del nou Programa d‟Acció Marítima de Catalunya preveu 
la plena implicació de tots els departaments del Govern que incideixen en 
l‟àmbit marítim. 
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El Govern autoritza la signatura d’un acord de 
cooperació amb l'Institut Provincial de l'Administració 
Pública de Buenos Aires 
 

 L’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l'Institut 
Provincial de l'Administració Pública de Buenos Aires compartiran 
coneixement i experiències en diferents àmbits de treball 
 

 L’acord preveu col·laborar en la formació de funcionaris, la 
recerca i les publicacions, així com en la cooperació internacional 
 

El Govern ha donat llum verda a la signatura d‟un acord general de cooperació 
entre l‟Escola d‟Administració Pública de Catalunya (EAPC) i l‟Institut 
Provincial d‟Administració Pública de Buenos Aires (IPAP) amb la voluntat de 
desenvolupar una cooperació bilateral en l‟àmbit de les competències pròpies, 
com ara la formació dels funcionaris públics, la renovació i modernització del 
sector públic, la investigació en matèria de gestió i polítiques públiques, i la 
cooperació internacional. L‟IPAP és l'organisme oficial de la província 
argentina de Buenos Aires dedicat a la capacitació del seu cos funcionarial i 
dels municipis de la seva àrea d‟influència, per modernitzar la gestió pública i 
millorar els serveis al ciutadà.  
 
L‟acord entre les dues entitats preveu compartir coneixement i experiències 
entre les dues entitats pel que fa al disseny i organització de cursos de 
formació en la direcció i gestió de les polítiques públiques, així com la 
col·laboració en les respectives publicacions i en el desenvolupament de 
treballs acadèmics. La cooperació internacional és també un punt clau de 
l‟acord, ja que l‟EAPC i l‟IPAP es comprometen a participar conjuntament en 
projectes internacionals i a actuar recíprocament com a agent facilitador en 
aquells àmbits internacionals en els quals les parts desitgin ser presents, 
particularment, Europa, la Mediterrània i l‟Amèrica Llatina. 
 
Acords de col·laboració en l’àmbit internacional 
 
L‟EAPC ha signat altres acords de col·laboració en l‟àmbit internacional. L‟any 
passat, l‟escola va signar un acord de cooperació amb l'École Nationale 
d'Administration de França (ENA), mitjançant el qual ambdues institucions es 
comprometien a executar activitats acadèmiques d‟interès comú, com ara el 
disseny i organització de formacions conjuntes de totes les àrees de 
l‟Administració pública, la política pública, la modernització de l‟Administració i 
les prioritats polítiques de la UE. L‟EAPC i l‟ENA també van acordar el suport 
al desenvolupament i a la consolidació de les competències del personal de 
l‟EAPC en matèria de disseny pedagògic d‟activitats, de comunicació, de 
gestió administrativa i financera i d‟avaluació de programes de formació.  
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Distincions 
 
El Govern atorga les medalles i plaques Josep Trueta 
al mèrit sanitari a 13 personalitats i 7 entitats 
destacades de l’àmbit de la salut 
 

 Els guardons premien la seva contribució en l’avenç i la millora de 
la sanitat 

 

 L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el proper dilluns, 19 
de desembre 

 
El Govern ha aprovat el decret que atorga les medalles i plaques Josep Trueta 
al mèrit sanitari 2016. Els guardonats són 13 personalitats i 7 entitats 
destacades de l‟àmbit de la salut que, per la seva tasca i la seva trajectòria, 
han contribuït de manera significativa en l‟avenç i la millora de la sanitat. 
L‟acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el proper dilluns, 19 de 
desembre. 
 
Aquestes distincions van ser creades pel Govern de la Generalitat l‟any 1997, 
any en què es commemorava el centenari del naixement del reconegut doctor 
i científic català. 
 
Enguany els guardonats amb la Medalla Josep Trueta són: 
 

- Carme Borrell i Thió, metgessa especialista en medicina preventiva i 
salut pública i en medicina familiar i comunitària. Actualment és gerent 
de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. La seva àrea d‟investigació 
és l‟estudi dels determinants socials de la salut i lidera tres grups 
d‟investigació sobre aquest tema i diferents projectes nacionals, 
estatals i internacionals. 

 
- Claudi Camps i Garcia, metge especialitzat en psiquiatria. Actualment 

és director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques 
gironines, la qual és un referent europeu pel seu model d‟atenció 
comunitària. Entre els anys 2004 i 2012 ha estat membre de la 
Comissió Permanent de Salut Mental del Departament de Salut. 

 
- Núria Cuxart i Ainaud, infermera. A més de ser la presidenta de la 

Fundació Infermeria i Societat, actualment ocupa el càrrec de directora 
de Programes del Col·legi Oficial d‟Infermeres i Infermers de Barcelona 
i és la degana del Consell de Col·legis d‟Infermeres i Infermers de 
Catalunya. Ha destacat pels seus treballs en relació a l‟estructura 
professional infermera. 
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- Rafael Guayta-Escolies, metge i cirurgià, especialista en medicina 
preventiva i salut pública. Actualment és director de Projectes i 
Investigació en el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. 
La seva activitat investigadora s‟ha focalitzat en el disseny i avaluació 
de projectes encaminats a avaluar l‟efectivitat de l‟atenció farmacèutica 
a diferents àmbits. 

 
- Joan Ramon Laporte i Rosselló, metge i catedràtic en farmacologia. 

Actualment és consultor sènior del Servei de Farmacologia de l‟Hospital 
Vall d‟Hebron. La seva línia d‟investigació principal ha estat la 
farmacoepidemiologia, sent-ne un dels impulsors principals de tot 
l‟Estat. A més, s‟ha erigit com un referent social en l‟àmbit de la 
farmacologia i la farmacovigilància per la seva vocació divulgadora. 
 

- Albert Ledesma i Castelltort, metge especialista en medicina familiar i 
comunitària. Ha estat director del Programa Interdepartamental 
d‟Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) entre els anys 2014 i 
2016. La seva línia de treball i investigació principal ha estat l‟atenció 
integrada social i sanitària i l‟atenció centrada en la persona. 
 

- Carme Ollé i Rodríguez, metgessa especialista en ginecologia i 
obstetrícia que ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria 
professional al Parc Salut Mar. Ha estat pionera en la defensa dels 
drets en salut sexual i reproductiva de les dones, sobretot tenint cura i 
donant un suport especial en els casos de situacions vulnerables. 
 

- Jaume Padrós i Selma, metge especialista en medicina familiar i 
comunitària. Des de l‟any 2014 és president del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona (COMB) i havia estat diputat al Parlament de 
Catalunya entre els anys 1989 i 1995. A més, ha destacat per ser 
l‟impulsor de programes sobre la salut dels metges i altres 
professionals sanitaris mitjançant la Fundació Galatea, de la qual va ser 
president. 
 

- Joaquim Ramis i Coris, metge especialista en pediatria. Les seves 
línies de recerca i de treball principals han girat a l‟entorn dels 
problemes psicosocials de la pediatria, qüestions d‟ordenació sanitària i 
de formació professional dels pediatres, i també aspectes de 
lexicografia científica en català, de la qual ha estat un gran divulgador. 
Autor de múltiples llibres i impulsor de publicacions mèdiques en català. 
 

- Helena Ris i Romeu, metgessa especialista en pediatria amb gran 
trajectòria en l‟àmbit de la gestió pública del sistema sanitari. Ha estat 
directora general de la Corporació Sanitària Parc Taulí i actualment 
dirigeix la Unió Catalana d‟Hospitals, associació empresarial formada 
per 109 entitats sanitàries i socials que aglutinen més de 380 centres. 
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- Rosa Suñol i Sala, metgessa i cirurgiana, especialista en medicina 
interna i en pneumologia. Des de l‟any 1989 és directora de l‟Institut 
Universitari Avedis Donabedian de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La seva principal línia de recerca ha girat en torn de les 
àrees relacionades amb la qualitat de les organitzacions sanitàries i 
l‟atenció centrada en la persona. Actualment, és coordinadora d‟un 
projecte europeu multicèntric en aquests àmbits. 
 

- Josep Tabernero i Caturla, metge especialista en oncologia mèdica. 
Actualment és director de la Xarxa Oncològica de Catalunya i cap del 
Servei d‟Oncologia Mèdica de l‟Hospital Vall d‟Hebron. També dirigeix 
el Vall d‟Hebron Institut d‟Oncologia i és responsable de la Unitat 
d‟Investigació de Teràpia Molecular del Càncer a l‟Hospital Vall 
d‟Hebron, a més de formar part del comitè editorial de vàries 
publicacions mèdiques de referència. 
 

- Miquel Vilardell i Tarrés, metge i catedràtic de medicina interna. Ha 
col·laborat amb l‟Administració com a assessor en matèria de 
planificació, ordenació professional i sostenibilitat del sistema sanitari. 
Ha desenvolupat la seva carrera professional íntegrament a l‟Hospital 
Vall d‟Hebron, on ha estat cap del Servei de Medicina Interna fins a 
aquest any 2016 i és un dels principals referents d‟aquesta especialitat 
a nivell estatal. 
 

D'altra banda, el Govern atorga la Placa Josep Trueta a: 
 

- Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya 
(AIFICC). És una societat científica que des de l‟any 1996 vetlla per 
promoure el desenvolupament professional i fomentar la recerca en 
l‟àmbit de les cures infermeres. 
 

- Creu Roja Catalunya. Present a Catalunya des de l‟any 1872, cada 
any atén a més de 830.000 persones, 270.000 de les quals en 
programes socials. L‟any 2015 va signar un conveni amb el 
Departament de Salut per garantir la cobertura sanitària pública a 
persones amb elevada vulnerabilitat social. 

 
- Hospital Sant Joan de Déu. Des del 1867 és un hospital dedicat a 

l‟atenció integral de les dones, els nens i els adolescents i en l‟actualitat 
és un dels centres pediàtrics d‟alta especialització més importants 
d‟Europa. 
 

- Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Va ser inaugurat l‟any 1956 
i és el centre de referència per a malalts aguts de les regions sanitàries 
de Lleida i de l‟Alt Pirineu i Aran. 
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- Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Va ser inaugurat l‟any 
1956. Ofereix assistència especialitzada a gairebé 800.000 persones i 
és l‟hospital bàsic per a set àrees bàsiques de salut de les comarques 
gironines. 
 

- Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Va ser 
fundat per l‟Ajuntament de Barcelona l‟any 1886. És una institució que 
ha fet aportacions rellevants en la història de les ciències de la salut i 
de la salut pública a Catalunya i al conjunt de l‟Estat. 

 
- Pediatria dels Pirineus. És una societat de professionals que té 

l‟objectiu i l‟encàrrec de garantir una atenció pediàtrica de capçalera a 
les diferents àrees bàsiques de salut de l‟Alt Urgell i l‟assistència 
hospitalària a la Fundació Sant Hospital, hospital de referència del 
territori. 
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Premi Justícia 2016 per a l’advocat laboralista 
Francesc Casares 
 

 El Govern distingeix 18 persones, col·lectius i entitats per la seva 
contribució a la millora de la justícia a Catalunya 

 

 El president Puigdemont i el conseller Mundó lliuraran els 
reconeixements el 20 de desembre al Palau de la Generalitat 

 
El Govern distingeix a títol pòstum l‟advocat laboralista Francesc Casares i 
Potau amb el Premi Justícia 2016, la més alta distinció que atorga la 
Generalitat de Catalunya en matèria de justícia. El conseller de Justícia, 
Carles Mundó, justifica aquest reconeixement perquè Casares ha estat un 
“referent de la lluita pels valors democràtics i un exemple per a tots els seus 
companys de professió”. El Decret de la concessió del Premi, signat pel 
president Puigdemont i el conseller Mundó, destaca el compromís de Casares 
en defensa dels drets dels treballadors i dels perseguits durant la dictadura 
franquista. La distinció també respon al seu esforç per a l‟impuls dels drets 
humans i dels ideals de les Nacions Unides. A principis de novembre, Casares 
va rebre una trucada del conseller de Justícia, Carles Mundó, que li va 
comunicar que rebria el reconeixement. Casares va morir el 16 de novembre, 
avui fa tot just 27 dies.  
 
Una vida dedicada a la justícia 
 
Francesc Casares i Potau (Tarragona, 1927 – Barcelona, 2016) es va 
llicenciar en dret el 1950 per la Universitat de Barcelona. Va exercir com a 
advocat des del 1951 i es va especialitzar en dret laboral. El seu despatx va 
destacar en la defensa dels treballadors perseguits en la lluita per les llibertats 
democràtiques davant del Tribunal d‟Ordre Públic de la dictadura franquista. 
Ell també va ser una de les persones empresonades pel règim. En l‟àmbit 
associatiu, ha liderat i participat activament en organitzacions dedicades a la 
defensa dels drets humans i de la llengua catalana, com l‟Associació per a les 
Nacions Unides, la Federació Catalana d‟ONG per als Drets Humans, 
l‟Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia o l‟Institut per a la 
Reinserció Social, entre d‟altres. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 
1980 i 1984 va ser escollit diputat pel PSC. Casares també va obtenir la Creu 
Distingida de primera classe de l‟Orde de Sant Raimon de Penyafort (1989), la 
Medalla d‟Honor del Col·legi de l‟Advocacia de Barcelona i la Creu de Sant 
Jordi (2004) i la Medalla al Treball President Macià (2008).   
 
Lliurament de premis a càrrec del president Puigdemont i el conseller 
Mundó 
 
La cerimònia de lliurament del Premi Justícia tindrà lloc el dimarts 20 de 
desembre, a les 13.00 hores, al Palau de la Generalitat. L‟acte, l‟encapçalarà 
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el president Carles Puigdemont, al costat del conseller de Justícia, Carles 
Mundó. A més de distingir l‟advocat Francesc Casares, el Govern també 
entregarà set medalles i deu mencions d‟honor a persones, entitats o 
col·lectius “relacionats amb la justícia que, en l‟exercici de les seves funcions, 
destaquen marcadament pel seu esforç i dedicació en la realització 
d‟actuacions d‟especial rellevància” i “que han contribuït de manera 
significativa a la millora de la justícia a Catalunya”.    
 
Medalles d’honor per serveis excepcionals a la justícia 
 
Josep Canício i Querol. Degà del Col·legi d‟Advocats de Tortosa des del 
2007. Ha estat president del Consell de l‟Advocacia Catalana (2009-2010). Es 
distingeix per la seva contribució a la normalització de la llengua catalana en 
el món de la justícia des de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de 
l‟Advocacia. 
 
Francesc Ruiz Castel. Procurador dels tribunals. President de la Comissió de 
Modernització del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
Catalunya, designat per fomentar les comunicacions telemàtiques i el 
desplegament de l‟expedient judicial digital. La seva trajectòria professional es 
distingeix per l‟aposta i el foment de l‟ús de les noves tecnologies entre els 
procuradors. 
 
Josep Antoni Rodríguez Sáez. Magistrat de la Secció Sisena de l‟Audiència 
Provincial de Barcelona. Coordinador de Jutges per la Democràcia. Ha estat 
professor a l‟Escola de Policia de Catalunya i a l‟Escola Judicial. Es distingeix 
per l‟impuls de les mesures penals alternatives, així com per totes les 
iniciatives per a la millora dels principis d‟individualització i proporcionalitat en 
la imposició de sancions penals.   
 
Anna Hospital Ribas. Metgessa forense de l‟Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya a Girona. Especialista en identificació de 
cadàvers en catàstrofes amb víctimes múltiples a través de les anàlisis 
odontològiques. Ha participat en els equips del Departament de Justícia que 
han intervingut  en la identificació dels cadàvers del Tsunami a Tailàndia 
(2004); dels atemptats terroristes a Madrid i Tel Aviv (2005); de l‟accident 
ferroviari de Castelldefels (2010); del cas Germanwings als Alps francesos 
(2015), i de l‟accident d‟autocar de Freginals (2016). 
 
Juan José Márquez Bonvehí. Va ser fiscal en cap de Menors de Barcelona. 
A títol pòstum, per una trajectòria que es distingeix per l‟impuls de la justícia 
restaurativa en l‟àmbit de justícia juvenil, potenciant la mediació entre víctima i 
infractor com a alternativa al procediment penal formal, i per ser un treballador 
incansable a favor dels drets dels infants i menors més vulnerables. 
 
Secretaris coordinadors provincials. Ramon Arbós (Barcelona); Jaume 
Herraiz (Girona); Luis González (Lleida), i Enrique Domeque (Tarragona). La 
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tasca dels secretaris coordinadors es distingeix pel desplegament de l‟oficina 
judicial, la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació i 
l‟impuls de plans de treball que han permès reduir l‟excés de càrrega de treball 
d‟alguns partits judicials.  
 
Francisco Segundo García Sánchez. Llicenciat en dret. Ha estat el gerent 
territorial de Justícia a Barcelona durant els últims 24 anys. Entre els reptes 
que ha afrontat, hi destaca la posada en funcionament de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l‟Hospitalet de Llobregat.  
 
Les deu mencions honorífiques que entregarà el Govern són per al Col·legi 
d‟Advocats de Figueres-Alt Empordà; el Col·legi de Procuradors dels Tribunals 
de Manresa; la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra; el cap del 
Servei d‟Assistència Jurídica Gratuïta del Departament de Justícia, David 
Lladó; el coordinador del Torn d‟Ofici del Consell de l‟Advocacia i president de 
la Comissió d‟Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, Miquel Puiggalí; la 
presidenta de l‟Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de 
Catalunya, Núria Villanueva; la Fundació Surt; el periodista d’El Periódico, 
Jesús G. Albalat; el periodista de La Vanguardia, Javier Ricou, i la periodista 
d‟El Punt Avui, Mayte Piulachs. 
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Altres Acords del Govern 
 
El Govern destina un milió d’euros a la nova seu del Museu d’Art de 
Lleida 
 
El Govern ha acordat destinar un milió d‟euros per fer front a les despeses 
derivades de la signatura del conveni de col•laboració entre el Departament de 
Cultura i l‟Ajuntament de Lleida per a l‟adequació de la seu del Museu d‟Art de 
Lleida, actual Museu d‟Art Jaume Morera, que s‟ubicarà a l‟edifici de l„antic 
Palau de Justícia de la ciutat. El Departament de Cultura destinarà a aquest 
acord les anualitats següents: 250.000 euros l‟any 2017; 375.000 euros el 
2018, i 375.000 euros l‟any 2019.  
 
D‟altra banda, el Govern ha acordat que el Departament de Cultura destini 
1.910.400 euros per a fer front a les despeses derivades de la signatura dels 
contractes programa amb els centres territorials d'arts visuals que integren la 
Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya. Concretament, 
hi destinarà 955.200 euros els anys 2017 i 2018. 
 
El Govern suprimeix el Programa Oficina del Mapa Municipal de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat la supressió del Programa Oficina del Mapa Municipal 
de Catalunya. Aquest Programa creat l'any 2010 era transitori amb data de 
finalització l‟any 2016 i tenia per objecte donar suport jurídic als municipis i 
coordinar el desenvolupament tècnic per a la realització del Mapa municipal 
de Catalunya, sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial. 
Els treballs d‟actualització del Mapa municipal es continuaran duent a terme 
mitjançant un conveni amb l‟Institut Cartogràfic de Catalunya i suposaran un 
estalvi anual de més de 420.000 euros. 
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Nomenaments 
 
Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona  
 
El Govern ha aprovat el nomenament de Joan Elias com a nou rector de la 
Universitat de Barcelona (UB). Elias va ser escollit per la comunitat universitària a 
les eleccions que van tenir lloc el passat 1 de desembre i substituirà en el càrrec 
a Dídac Ramírez. 

 
Joan Elias García (Barcelona, 1956) és catedràtic de Matemàtiques al 
Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. 
Durant la seva vida acadèmica ha compaginat la docència, la recerca en àlgebra 
commutativa i la gestió. Ha estat investigador principal de diversos projectes de 
recerca, xarxes nacionals i accions integrades en diversos països. Així mateix, va 
ser editor en cap de la Reial Societat Matemàtica Espanyola. En l‟àmbit de la 
gestió, ha estat cap d‟estudis (1992-1993) i degà de la Facultat de Matemàtiques 
(1996-2002), vicerector de la Universitat de Barcelona (2008-2010) i secretari 
general del Consell Interuniversitari de Catalunya (2006). 

 


