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El Govern aprova el programa Catalunya Emprèn 2017-
2020, que fomentarà l’emprenedoria entre dones i 
joves i difondrà internacionalment Barcelona i 
Catalunya 
 

 El repte per als propers quatre anys és fomentar l’esperit 
emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya per 
aconseguir crear noves empreses així com consolidar una xarxa 
públicoprivada de col·laboració de tots els agents del país que 
treballin en aquest àmbit 
 

 S’optimitzarà la xarxa Emprèn per aconseguir un augment de la 
creació d’empreses basades en el coneixement, consolidant 
programes d’emprenedoria més especialitzada 
 

El Govern ha aprovat la continuïtat del programa Catalunya Emprèn en el 
període 2017-2020 i d’aquesta manera consolida el programa que es va posar 
en marxa l’any 2012. El repte per als propers quatre anys és fomentar l’esperit 
emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya per aconseguir crear 
noves empreses així com consolidar una xarxa públicoprivada de col·laboració 
de tots els agents del país compromesos en la creació d’empreses.  
  
En concret, tots els agents implicats en el programa treballaran per augmentar 
la creació de noves empreses principalment les orientades al creixement, 
basades en la innovació, la tecnologia i els nous models de negoci. També es 
potenciarà la creativitat, la cultura emprenedora i la percepció de les 
oportunitats que deriven de la ciència, la innovació i la tecnologia a les escoles 
i universitats del país i a la societat en general, aplicant-les a l’emprenedoria.  
  
S’enfortirà l’estratègia d’emprenedoria de la Generalitat de Catalunya i es 
millorarà l’adaptació de les polítiques de suport a les diverses tipologies 
d’emprenedoria i les seves respectives cadenes de valor. En el marc del 
Catalunya Emprèn es treballarà per enfortir la coordinació de l’acció de la 
Generalitat amb els agents privats i altres administracions o agents públics 
que treballen en aquest àmbit, mitjançant taules i eines de coordinació per tal 
d’evitar que es produeixin disfuncions. 
  
A nivell internacional es difondrà l’estratègia d’emprenedoria del Govern per 
tal que sigui referent a nivell europeu, i es difondrà internacionalment 
Barcelona i Catalunya com a ecosistema emprenedor. 
  
Un dels reptes per als propers quatre anys és fomentar el desenvolupament 
de projectes empresarials per part de dones emprenedores i de la carrera 
professional de les directives i consolidar la col·laboració en l’àmbit educatiu 
per tal de promoure la formació en l’emprenedoria i aconseguir ajustar el talent 
jove al nou context empresarial.  
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També optimitzar la xarxa Emprèn i valoritzar-la, aconseguint un augment de 
la creació d’empreses basades en el coneixement, al llarg del tot el territori 
català, consolidant programes d’emprenedoria més especialitzada. 
 
La Generalitat va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn l’any 2012 
amb la missió de fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura 
d’empresa a Catalunya. Així, el Catalunya Emprèn és un programa paraigua 
on estan implicats a més d’Empresa i Coneixement, la resta de departaments 
de la Generalitat.   
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El Govern impulsa l’elaboració d’una estratègia per 
abordar l’exclusió residencial de les persones sense 
sostre 
 

 Durant el 2017 es dissenyarà l’Estratègia Integral per a l’Abordatge 
del Sensellarisme a Catalunya 

 

 Paral·lelament es durà a terme un projecte pilot per tal d’orientar 
aquesta estratègia i concretar-ne la inversió necessària 

 
El Govern de la Generalitat impulsarà durant el 2017 l’elaboració de 
l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya. Es tracta 
de crear un marc d’actuació comú que defineixi les metodologies que cal 
emprar en l’atenció a aquest col·lectiu, en funció de les seves necessitats, i 
que estableixi els recursos tant d’equipaments com de serveis que s’han 
d’activar a cada territori. Les entitats socials especialitzades en aquest àmbit i 
el món local han col·laborat en els treballs previs a l’elaboració d’aquesta 
estratègia impulsada pel Govern. 
 
L’Estratègia analitzarà els diversos models d’atenció existents i determinarà 
quin és el més adient segons el perfil de les persones beneficiàries. Així 
mateix, s’abordaran les actuacions d’acompanyament, posant en valor el 
treball en xarxa entre les entitats del tercer sector, els serveis socials i la resta 
de serveis de protecció (sanitaris, ocupacionals o de justícia, entre d’altres). 
En aquest sentit, es redefiniran les tipologies de recursos existents, 
s’establiran protocols de prevenció en processos de desinstitucionalització i es 
dissenyarà un pla de formació dels professionals. 
 
Un altre dels objectius prioritaris serà determinar les necessitats de provisió 
d’habitatge social i les fórmules més adients per ampliar-ne la disponibilitat. 
Alhora l’Estratègia es vincularà amb la resta de polítiques d’accés a l’habitatge 
adreçades a la població en general, fent especial èmfasi en les polítiques 
preventives. 
 
Finalment, l’elaboració d’aquest full de ruta per reduir l’impacte de l’exclusió 
residencial suposa un reconeixement dels drets de les persones sense llar en 
tant que es promourà la seva participació en la definició i el seguiment de les 
actuacions. 
 
Projecte pilot 
 
En paral·lel al disseny de l’Estratègia, durant l’any vinent el Departament 
d’Afers Socials i Famílies i l’Agència Catalana de l’Habitatge implementaran 
un projecte pilot per tal d’orientar i d’analitzar les recomanacions de 
l’Estratègia, així com concretar la inversió necessària per dur-la a terme. 
Aquest projecte consistirà en l’impuls, el seguiment i l’anàlisi d’una sèrie 
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d’experiències d’atenció a persones sense llar basades en la metodologia 
Housing first, o en d’altres intervencions assimilables, per abordar l’exclusió 
residencial en els grups de sense sostre i sense habitatge. Es tracta 
d’actuacions que ja s’estan realitzant o que es desenvoluparan al llarg de l’any 
2017 en diverses ciutats de Catalunya en col·laboració amb els ajuntaments i 
amb entitats socials especialitzades en l’atenció d’aquest col·lectiu. Per tal 
d’avaluar els resultats de les diferents experiències, es fixaran una sèrie 
d’indicadors compartits que s’hauran de tenir en compte en la presa de 
decisions i en la generalització dels aprenentatges del projecte pilot. 
 
Model “Housing first” 
 
L’Estratègia treballarà per deixar enrere el model tradicional de “continuum of 
care”, en què les persones sense llar van superant esglaons mitjançant el seu 
pas per diferents serveis residencials especialitzats, que impliquen la resolució 
de qüestions socials i de salut abans de considerar-se preparades per a un 
habitatge. En aquest sentit, s’adoptarà l’enfocament de Housing first, que situa 
l’habitatge com a primera fase del procés. Es tracta d’un model de servei a les 
persones sense llar que prioritza l’accés a un habitatge permanent, 
assequible, digne i adequat a les seves circumstàncies com a punt de partida 
del procés d’inserció social, oferint el suport necessari perquè puguin 
mantenir-lo de forma permanent. Aquest model s’ha mostrat especialment 
adient per a perfils d’usuaris que fa temps que viuen al carrer i que pateixen 
malaltia mental i/o addiccions.  
 
En el Housing first els serveis de suport i l’habitatge són totalment 
independents, de manera que les persones ateses poden decidir si accepten o 
no un tractament psiquiàtric  o abstenir-se del consum de drogues i alcohol 
sense que aquesta decisió faci perillar l’accés a un habitatge. Aquesta és 
precisament la gran diferència amb els models tradicionals en què l’accés a 
l’habitatge és el resultat final del pas per una sèrie d’estats intermedis i 
successius (deshabituació, habitatge compartit...), que sovint dificulten el 
procés de millora de les persones en posar l’objectiu massa lluny de les seves 
possibilitats reals de recuperació. 
 
El model Housing first planteja 3 condicions úniques, que es concreten en un 
compromís escrit, per a l’accés a l’habitatge: el compromís per part de l’usuari 
d’aportar fins al 30% dels seus ingressos en concepte de manteniment de 
l’habitatge; tenir bones relacions amb els veïns, i acceptar la visita  una 
vegada a la setmana de qualsevol membre de l’equip de suport. 
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El Govern aprova els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat del 2015 per al 
2017 
 

 La pròrroga permet garantir el funcionament normal de 
l’Administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania 
mentre no s’aprovi el nou pressupost 
 

El Govern ha aprovat el decret que estableix els criteris d’aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2015 per al 2017 —atès que 
els pressupostos del 2016 no van entrar en vigor—, els quals seran vigents 
des de l’1 de gener fins a l’aprovació i la publicació dels comptes per al 2017. 
El decret de pròrroga permet garantir el funcionament normal de 
l’Administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no 
s’aprovi el nou pressupost.  
 
Els criteris aprovats són coherents amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera fixats per la normativa vigent, i també 
recullen la previsió de majors ingressos derivada de l’increment de les 
bestretes i la liquidació del model de finançament autonòmic corresponent al 
2015. 
 
Mentre duri la pròrroga pressupostària, les despeses de capítol 1 (despeses 
de personal) s’ajusten a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 
2016. Pel que fa a la resta de capítols (del 2 al 9), es prorroguen els crèdits 
inicials del 2015, ajustats a l’estructura orgànica actual i a la previsió 
d’ingressos finalistes i afectats per al 2017. 

  



 

 

Acords de Govern. 20.12.2016  

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

 

7 

El Govern aprova la fusió dels col·legis professionals 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya 
 

 La unificació pretén facilitar l’adaptació de la professió a les 
novetats tecnològiques i científiques en el sector  

  

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de fusió dels col·legis d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya en una única organització professional: el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.   
  
Amb aquesta iniciativa legislativa, es fusionaran de manera voluntària dues 
corporacions de dret públic en una, que aglutinarà els professionals de 
l'enginyeria tècnica agrícola i de l'enginyeria tècnica forestal, per adaptar-les 
als interessos de la professió, a la implantació de les titulacions que hi donen 
accés i al nou entorn. Un entorn que fa necessària l’adaptació d’aquests 
professionals, per l’aplicació d’innovacions tecnològiques i científiques en els 
processos agrícoles i forestals, que incrementen la rendibilitat de les 
explotacions i la diversificació del sistema productiu, i per les noves polítiques i 
iniciatives en el sector. La unificació pretén contribuir a la millora de la 
competitivitat dels professionals i, en conseqüència, a l’adequació de l'oferta a 
una demanda cada vegada més selectiva. 
 
L’enginyer tècnic agrícola i pèrit agrícola és el professional que aplica la 
ciència i tecnologia en els àmbits de les explotacions agrícoles i ramaderes, la 
indústria agroalimentària, el desenvolupament de maquinària, motors i 
tecnologia agrícola, la jardineria i el paisatgisme. L’enginyer tècnic forestal és 
el professional que compta amb la formació tecnològica, científica i econòmica 
experta en l’avaluació i la gestió sostenible de les àrees forestals i del medi 
natural i en la planificació i transformació industrial de productes forestals. 
 
La unificació s’emmarca dins el procés que fomenta el Govern de la 
Generalitat, d’acord amb la llei, per facilitar la fusió entre col·legis 
professionals, en consonància també amb la línia de treball de simplificació de 
l’Administració no territorial, a la qual pertanyen aquestes corporacions de dret 
públic.  
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El Govern autoritza Avança a crear la nova línia Innova 
Global de préstecs participatius, dotada amb 25 
milions d’euros  
 

 Es tracta d’una línia de cofinançament de projectes empresarials 
amb fort component innovador i d'internacionalització que operin 
dins dels set àmbits prioritaris de la política industrial catalana 

 

El Govern ha aprovat autoritzar Avançsa, l’empresa de Promoció i Localització 
Industrial de Catalunya, a crear una nova línia de coinversió anomenada 
Innova Global. Aquest producte, dotat amb 25 milions d’euros és per a 
empreses d’alt valor afegit ubicades a Catalunya.  
 
Innova Global és una línia de cofinançament de projectes empresarials amb 
fort component innovador i d'internacionalització que operin dins dels 7 àmbits 
prioritaris de la política industrial catalana: Indústria alimentaria; Indústries de 
la química, energia i recursos; Sistemes industrials; indústria del disseny; 
Indústries de la mobilitat sostenible; Indústries de la salut i ciències de la vida, 
i Indústries cultures i basades en l’experiència. 
 
Aquesta línia de cofinançament, posada en marxa a través d’Avançsa, pretén 
mobilitzar la inversió privada en un segment d’empreses que no acostuma a 
centrar l’interès d’aquests inversors: el de nous negocis que necessitin un 
capital d’entre 300.000 euros i 8 milions d’euros. Per aconseguir-ho, el sector 
públic coinvertirà de forma minoritària amb d’altres inversors privats en forma 
de capital o de préstec participatiu.  
 
El Govern també ha aprovat les condicions del préstec que tindrà una 
amortització única del principal al venciment i el termini mínim del préstec serà 
de tres anys i d’un màxim de 8 anys. Innova Global tindrà un tipus d’interès fix 
-Euribor a un any + un diferencial màxim del 10.  
 
Les variables específiques de cada préstec, l’import, el termini, la carència, 
tipus fix i tipus variable, es determinaran en funció de les necessitats de 
l’empresa perquè aquesta tingui capacitat de continuïtat futura i per ser 
econòmicament rendible.  
  
Avançsa, empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, té per 
objectiu la promoció, l'impuls i el desenvolupament  industrial al país.  La 
societat participa en projectes empresarials estratègics, econòmicament i 
financerament viables i que puguin presentar inicialment dificultats per accedir 
al finançament privat. Dins les seves àrees d'activitat estan els projectes de 
cooperació i integració, de reconversió i de creixement empresarial així com 
equipaments industrials.  
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El Govern prorroga l’acord que permet que els metges 
puguin tenir una segona feina al sector públic 
 

 La pròrroga respon a la necessitat de garantir les prestacions 
sanitàries tenint en compte la tendència a l’envelliment de la 
població mèdica a Catalunya i l’increment que es preveu de les 
jubilacions  

 
El Govern ha aprovat la pròrroga de l’acord que permet, que el personal mèdic 
que treballa al sector públic pugui fer una segona activitat assistencial en el 
mateix àmbit o en determinats serveis socials. 
 
Es tracta d’una pròrroga de l’Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, que 
troba el seu fonament principal en el manteniment de determinades 
circumstàncies que tenen un clar impacte en les xarxes públiques de serveis 
socials i de salut, com ara la tendència a l’envelliment de la població mèdica a 
Catalunya, el notable increment de les jubilacions que es preveu que es 
produiran, la incidència del factor territorial en la cobertura de serveis mèdics, i 
el notable fraccionament de les especialitats mèdiques, entre d’altres.  
 
Des de l’any 2007, la necessitat de garantir les prestacions sanitàries 
adequades en el conjunt del sistema sanitari, ha justificat l’aprovació per part 
del Govern de sengles acords consecutius que han declarat l’interès públic per 
desenvolupar un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector 
públic per part dels professionals mèdics.  
 
El Govern considera que actualment continuen existint les mateixes causes 
que van justificar l’acord del 2013 i ha aprovat la seva prorrogació per un 
període de tres anys. Ateses les particularitats del sistema sanitari català, que 
es caracteritza per la diversitat d’entitats proveïdores, els professionals que ja 
presten els seus serveis en un centre proveïdor del sector sanitari públic, 
suposen un alt valor afegit que cal aprofitar per tal d’enriquir el nostre sistema 
sanitari, creant sinergies que repercuteixen en la seva qualitat.  
 
En aquest sentit, l’experiència dels anteriors acords de govern de personal 
mèdic han posat de manifest la necessitat d’aquesta mesura de pròrroga de 
declaració d’interès públic, que repercuteix en benefici dels ciutadans. 
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El Govern aprova la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Centre Nacional de Memòria 
Històrica de Colòmbia 
 

 El Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 
estableix entre els seus objectius específics la promoció dels 
drets de les víctimes 

 
El Govern ha aprovat autoritzar l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a signar un conveni de col·laboració amb el Centre 
Nacional de Memòria Històrica (CNMH) de Colòmbia i l’associació Opción 
Legal per enfortir les iniciatives de recuperació de la memòria al país sud-
americà amb un projecte que posa èmfasi en la participació de les víctimes i el 
conjunt de la societat civil, incloent-hi la diàspora colombiana.  
 
El conveni preveu una aportació del Govern català de 150.000 euros per al 
projecte “Enfortiment a la participació de les víctimes, agenda exili i iniciatives 
de memòria amb enfocament ètnic i de gènere” del CNMH. L’associació 
Opción Legal serà l’entitat encarregada de portar a terme el projecte. Es tracta 
d’una associació sense ànim de lucre que compta amb una llarga trajectòria 
en la defensa, promoció i protecció dels drets humans a Colòmbia.  
 
El projecte se centra en tres línies principals de treball que s’executaran entre 
el març del 2017 i el març del 2018: víctimes, exili, i iniciatives de la societat 
civil. Totes elles amb un enfocament de gènere i tenint en compte la diversitat 
ètnica del país.  
 
En primer lloc, la línia de participació de víctimes pretén promoure i garantir el 
dret a la participació de les víctimes i les organitzacions de víctimes del 
territori colombià i avançar així en la consolidació del treball del Centre 
Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia. 
 
La segona línia d’acció se centra en una ruta de treball participatiu amb 
víctimes del conflicte de Colòmbia a l’exterior, anomenada Agenda Exili.  
 
Finalment, la línia anomenada “Iniciatives de Memòria Històrica” fa referència 
als treballs, accions, processos i pràctiques impulsades per la societat 
colombiana de manera autònoma per explicar la seva experiència i patiment. 
 
Compromís amb la pau i la memòria històrica de Colòmbia  
 
El Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 estableix entre 
els seus objectius específics la promoció dels drets de les víctimes. Entre els 
quals s’inclou la rehabilitació humanitària, la reconstrucció del teixit psicosocial 
i les accions relacionades amb la justícia transicional (veritat, justícia, 
reparació i memòria històrica).  
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El compromís històric del Govern de Catalunya amb el procés de construcció 
de pau de Colòmbia i el moment històric que viu el país en la superació 
definitiva de la guerra expliquen el suport de Catalunya a aquest projecte.  
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El Govern dóna suport a les Nacions Unides en 
matèria de refugiats al Líban 
 

 Aprova atorgar una subvenció per un import de 400.000 euros al 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) 

 
El Govern ha aprovat l’acord que autoritza el Departament d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència a través de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a atorgar una subvenció per un 
import de 400.000 euros al Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD). Aquesta quantitat es destinarà a donar suport al 
un projecte d’ajuda a les comunitats libaneses d’acollida al Líban, un dels 
països més castigats per la crisi a la Mediterrània.  
 
El 28 de novembre cinc institucions públiques catalanes van signar un acord 
d’entesa per actuar conjuntament al Líban. La Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament contribueixen 
conjuntament al PNUD amb una aportació total d'1,6 milions d'euros, una 
actuació coordinada sense precedents per a la cooperació de país.  
 
L'actuació prevista a través de les Nacions Unides es farà en col·laboració 
amb el Ministeri d'Afers Socials del Líban (MOAS) i es portarà a terme a la 
Unió de Municipis d'Al Fayhaa, situada a la zona libanesa on hi han arribat 
més persones cercant refugi. Les accions previstes donaran servei a més de 
800.000 persones en la millora de la gestió i l'abastament d'aigua; la gestió, 
l'eliminació i el reciclatge de residus; i l'atenció primària i els serveis de salut a 
la població. 
 
Aquest acord és el resultat de la visita d'una delegació catalana al Líban el 
mes de maig en la qual hi van participar representants de la Generalitat de 
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. La visita va tenir l'objectiu de conèixer de primera mà la 
situació al Líban, avaluar els projectes de cooperació que Catalunya ja hi 
estava desenvolupant i, establir noves aliances i acords amb les 
organitzacions i institucions libaneses i internacionals. 
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Distincions 
 
El Govern reconeix els mèrits laborals de 15 persones 
i 4 empreses amb les medalles i plaques al treball 
President Macià 2016 
 

 Reconeixement als treballadors i treballadores, empreses i entitats 
que s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit 
d’iniciativa en el treball 
 

El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball President Macià 2016 a 15 
persones i la Placa al treball President Macià 2016 a 4 empreses i entitats 
amb seu a Catalunya.  
 
Aquests guardons reconeixen treballadors i treballedores i empreses pels 
seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana. 
També són un reconeixement als que s'han distingit per la dedicació, la 
constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que 
han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral.  
 
Les medalles i plaques al treball President Macià es van crear l’any 1938 i són 
oberts a qualsevol persona o entitat. 
  
Medalles al treball President Macià 

  
El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les 
persones següents:   
 

 Jacinto  Romaní Serra (78 anys) - Amposta 
 
Exemple de treballador incansable, l’any 1953, recent acabada l’escola, va 
començar a treballar com a administratiu a Talleres Lázaro d’Amposta. 

Posteriorment, va treballar com a tractorista i conductor de camió. L’any 1965 

va entrar a treballar com a soci i conductor de la primera grua per a 

remolcatge de camions, i dos anys més tard els socis li van proposar que 

s’encarregués del negoci a canvi d’un arrendament.  
 
L’any 1977, amb el seu germà, va constituir la societat Grues Romaní, que ha 
anat creixent i en l’actualitat disposa de 40 vehicles i d’una plantilla de 28 
treballadors. L’any 1992 va constituir la societat Grues Ribera d’Ebre de Mora 
la Nova.  
 
L’any 2015 va dissenyar i patentar unes pinces per manipular blocs de formigó 
i pedra d’entre 5 i 80 tones i altres estris de manipulació de càrregues i 
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dragatges com a complement a la grua, com pops i bivalves que estan en 
procés d’homologació.  
 
En l’actualitat, està al capdavant de l’empresa encarregant-se de les 
reparacions de les averies dels vehicles, supervisió de les maniobres i disseny 
de complements d’elevació. 
 

 Tomàs Palos Redondo (73 anys) - Jerez de la Frontera (Càdis) 
 

Graduat  en l’especialitat de joieria a  la  Llotja de Barcelona, ha exercit com a joier 
durant més de 50 anys. També va treballar durant 30 anys de professor a l’escola 
d’Art i Disseny a Tarragona. 
 
Guardonat en diverses ocasions, és un joier de reconegut prestigi que ha fet 
exposicions de la seva obra a Tarragona, Valls, Salou, Cambrils, Barcelona, 
Girona, la Corunya, Palma de Mallorca, Valladolid, Sevilla, Pamplona i 
Còrdova. A més, té peces exposades a salons de joieria a: Basilea, València, 
Maó i Barcelona.  
 
L’any 2012, el Palau de la Diputació li organitzà una exposició homenatge de 
joies amb dedicatòria, en què alumnes, exalumnes, professors de joieria 
d’altres escoles i amics joiers es van reunir per dedicar-li una de les seves 
joies. 
 

 Casilda Gómez de la Peña (75 anys) - Hontomin-Merindad del Rio 
Ubierna, Burgos 

 
De formació autodidacta, ha treballat la major part de la seva vida laboral a la 
Fundació MAP, entitat dedicada a crear els suports necessaris per millorar la 
qualitat de vida i fer realitat la integració sociolaboral de les persones amb 
discapacitat de la comarca del Ripollès.  
 
La Fundació ha anat creixent amb serveis i equipaments i s’ha convertit en 
una entitat capdavantera del sector. L’any 2007, es va jubilar, tot i que 
continua exercint com a presidenta del patronat fins a dia d’avui.  
 
La seva implicació i sensibilitat a favor de les persones en risc d’exclusió 
social, va fer possible la creació de la Taula d’Inclusió Social del Ripollès. Des 
de l’any 2012 col·labora amb Caritas Diocesana de Vic i és directiva de Cáritas 
Inter parroquial de Ripoll, contribuint a donar resposta als col·lectius de 
persones més vulnerables; treballant l’atenció, la promoció, els drets i la 
dignitat de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social a través de 
programes i projectes de diferents àmbits. 
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 Lourdes Beneria Farré (79 anys) - Boí  
 
Economista, professora, assessora governamental i catedràtica emèrita de la 
Universitat Cornell de Nova York, és considerada una de les millors 
especialistes en estudis d’Economia i Gènere vinculats al desenvolupament i 
la globalització. 
 
Com a assessora experta en economia, ha col·laborat amb organismes 
internacionals com l’Organització Internacional del Treball (OIT) i UNIFEM de 
les Nacions Unides. Ha estat una investigadora prolífica, que ha fet 
aportacions destacables sobre la dona al Tercer Món, la divisió sexual del 
treball i el paper de la dona en el creixement econòmic.  
 
Ha format part del Directori d’Experts del Programa de les Nacions Unides per 
al Desenvolupament sobre la pobresa a l’Amèrica Llatina i el Carib, i ha 
estat membre de l’equip d’investigació del Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
En els últims anys, la seva recerca s’ha concentrat en la feminització de les 
migracions internacionals i els efectes de la crisi sobre el mercat de treball i la 
cura assistencial a Espanya. En aquest sentit, les seves aportacions han 
contribuït a fer realitat la integració laboral de les dones, lluitant contra la 
desigualtat de gènere. 
 

 Josep Vidal Forcada (89 anys) - Badalona 
 
Autodidacte de formació, als 13 anys es va fer aprenent de “Talleres Vulcano” 
de Lleida, iniciant el seu ofici com a mecànic. Als 31 anys, va crear al seu propi 
taller i actualment desenvo lupa  la  seva activitat al Polígon Industrial el 
Segre de Lleida, sota la denominació comercial “Aplicacions Mecàniques 
Vidal”. 
 
Es va especialitzar en la reparació de maquinària hidràulica i pneumàtica; 
fabricació, fresat i rectificat; inclús de precisió, de tot tipus de peces i 
engranatges per a motors i màquines. Va aconseguir adaptar-se a les 
exigències del mercat amb treballs de gran qualitat, especialment en metalls 
d’alta duresa, com l’acer i el titani. Això ha significat el reconeixement 
d’empreses punteres en el seu sector, malgrat tenir una empresa petita amb 
una plantilla de 9 treballadors fixos, alguns d’ells amb més de 44 anys 
d’antiguitat.  
 
Amb 75 anys d’activitat professional ininterrompuda, destaquen la seva 
tenacitat, iniciativa i esperit emprenedor que li han permès fer-se a si mateix i 
considerar-se un referent, tant pels empresaris com pels operaris del sector i 
de la societat en general. 
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 Antonio Victoriano Molina Cofrade (60 anys) - Argamasilla de 
Calatrava, Ciudad Real 

 
Ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector de la seguretat 
privada. L’any 1977 va començar a treballar a l'empresa de seguretat 
"Transportes Blindados  S.A.", posteriorment subrogat a Prosegur S.A. en la 
qual encara continua com actiu.  
 
Durant gairebé 40 anys en el sector de la Seguretat Privada ha prestat servei, 
entre d'altres empreses, en la Petroquímica de Tarragona i a les dues 
Centrals Nuclears de la província.  
 
Sempre ha estat compromès amb la formació contínua impartida, perquè els 
vigilants poguessin desenvolupar la feina de la manera més adequada, 
organitzant els cursos a Prosegur i al sindicat USOC. 
 

 Montserrat Padilla Merino (66 anys) - Barcelona 
 
Autodidacta, amb gran iniciativa i treballadora rigorosa, aprèn al costat de 
Francesc Diéguez, administrador de Càritas, del que posteriorment n’agafarà 
el relleu. 
 
Amb 16 anys, va començar a treballar a Càritas Diocesana de Barcelona 
fins a l’actualitat. Durant aquests anys, ha desenvolupat una llarga trajectòria 
en l’àmbit social. El creixement de la institució va de la seva mà. De les 10 
persones assistentes socials que tenia Càritas en els seus inicis ha passat 
als 140 treballadors i 2.414 voluntaris que hi ha en l’actualitat.  
 
Actualment, com a administradora i secretària general de l’entitat, compta 
amb 9.082 socis i donants, i gestiona un pressupost de més de 23 milions 
d'euros. Des de 1987 forma part del Consell Diocesà de Càritas i de la 
Comissió Permanent, a més de representar l'entitat a Càritas Catalunya, 
Càritas Española i molts altres espais institucionals. 
 

 Felipe Barrera Ordoñez (56 anys) - Morón de la Frontera, Sevilla 
 
Ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector del Metall. Va 
arribar a Barcelona l’any 1966, i el 1969 va començar a treballar a Tacer 
Instaclack Internacional SA fins que es va jubilar a l’any 2013.  
 
L’any 1977 es va afiliar a UGT, i al 1978 va ser escollit Delegat de personal 
de la seva empresa. L’any 1982, va ser e l  Secretari General d’Acció sindical 
de la Unió Intercomarcal del Barcelonès Nord- Maresme, i al 2000, el varen 
nomenar Secretari Comarcal de la Delegació de la UGT a Catalunya al 
Barcelonès Nord, càrrec que exerceix en l’actualitat. 
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 Alfons Labrador Tamés (70 anys) - Panes, Astúries 
 
Ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector de la química 
farmacèutica a Ferrer Internacional i a Laboratoris Robert, companyia de la 
qual va ser president del comitè d’empresa. 
 
Posteriorment, va exercir diverses responsabilitats a CCOO de Catalunya com, 
per exemple, secretari de Comunicació, secretari d’Organització i vicesecretari 
general. 
 
Va dirigir la revista Lluita Obrera, màxim òrgan d’informació de CCOO, i 
actualment és el responsable d’Estudis del sindicat i president de la Comissió 
de Garanties així com conseller del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC). 
 

 Joan Santaulària i Segura (80 anys) -  Barcelona 
 
Enginyer tècnic industrial, ha desenvolupat la seva carrera professional en el 
sector de la construcció. 
 
Ha estat president (1998-2006) del Gremi de Constructors d’obres de 
Barcelona i Comarques (1998-2006); vocal del Consell General a Fira de 
Barcelona; vocal a Construmat; i vocal de la Gestora de Runes. 
 
A més, ha estat president de la  Federació Catalana de la Indústria, el 
Comerç i els Serveis de la Construcció (2009-2016); soci Honorari de PIMEC i 
des de l’any 2008 és el president de la Fundació Laboral de la Construcció i 
president de Gavà Polígon Industrial. 
 
Pere Albà Cucurella (88 anys) - Vilanova i la Geltrú 
 
Fill, nét i besnet de viticultors, ha desenvolupat la seva carrera professional 
en el sector vitivinícola. L’any  1962 es va engegar el Celler de Viticultors de 
Vilanova i la Geltrú i en va formar part de la junta rectora. Des de l’any 1998 
n’és el president. 
 
Va formar part de la fundació de l’escola Camp Joliu a l'Arboç del Penedès, 
obra social de Caixa del Penedès, i també va participar a la junta de 
l'escola durant 30 anys.  
 
L ’any  1964 va formar part de la Junta de la Caixa Rural de la UCAC i en 
va ser vicepresident fins la seva dissolució.Va ser l´impulsor del sindicat 
agrari Associació de Viticultors del Penedès, fundada a Vilafranca del 
Penedès l’any 1974.  
 
L'any 1985 el Celler de Viticultors va entrar a formar part de CEVIPE, 
cooperativa de segon grau, i en va ser president (1992-2006).  Al llarg de 
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la presidència de CEVIPE el van nomenar membre de junta del Consell 
Regulador del CAVA, i va ser- ne membre durant 16 anys, durant els 8 últims 
anys amb el càrrec de vicepresident. 
 

 Eusebi Cima i Mollet (72 anys) Terrassa 
 
Va estudiar PADE a IESE i va col·laborar durant més de 25 anys en 
revistes tèxtils fent-hi articles tècnics d’interessant divulgació. Ha participat 
en més de 40 congressos i seminaris tèxtils i empresarials d’arreu, com a 
coneixedor de la realitat econòmica catalana i espanyola. 
Ha participat en diverses organitzacions empresarials i cíviques, i ha ocupat 
diversos càrrecs rellevants, entre els quals destaca la Presidència de l’Institut 
Industrial de Terrassa (1988-2005), i la Presidència de la Patronal Cecot 
1988- 2005). 
  
Per l’impuls donat a aquestes organitzacions, ha estat elegit Membre del 
Comitè Executiu de la Confederació Empresarial de la província de 
Barcelona (CEB), del Comitè Executiu i la Junta Directiva  de  Foment  del  
Treball  Nacional i de la Junta Directiva de  la Confederación Empresarial de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) a Madrid. 
 
Ha estat President de FEPIME Catalunya i   en l’actualitat presideix el 
Consorci Sanitari de Terrassa. 
 

 Vicenç Paituvi Pera (76 anys) - Santa Maria de Palautordera 
 
Per tal de canalitzar els interessos i els esforços de les petites i mitjanes 
empreses instal·ladores, va ser un dels fundadors de l'Associació 
d’instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria i Gas i Afins del Vallés Oriental l’any 
1977. Actualment, és el president d’aquesta associació, la primera entitat 
federativa de la comarca escollida democràticament.  
 
Ha participat en la fundació de moltes associacions a Catalunya i ha estat 
un dels promotors i  fundadors del Gremi Federatiu, integrat per diverses 
associacions, que s’ha transformat en la Federació d'Associacions 
Empresarials del Vallés Oriental (FAEVO).  
 
Ha estat promotor i fundador de la Federació Catalana d'Associacions 
Empresarials (FERCA), l’Associació de Gremis Instal·ladors de Catalunya 
(AGIC) i des de l’any 2005 és el president de la delegació de la Patronal 
PIMEC al Vallés Oriental. 
 

 Joan Turull i Estatuet (71 anys) - Sabadell 
 
Format a la Pastisseria Sabat de Sant Cugat,  als 21 anys es va fer càrrec de 
la pastisseria familiar, pastisseria Turull de Terrassa, on encara és el titular. 
Ha participat en la realització de diverses i espectaculars creacions 
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pastisseres, com la maqueta de xocolata de l'anella olímpica, que fou Rècord 
Guinness l’any 1984. Va ser un dels primers pastissers de l'Estat espanyol a 
elaborar productes per a persones celíaques l’any 1974. 
 
Ha rebut diverses distincions i premis honorífics al llarg de la seva trajectòria 
professional, i entre altres activitats destacades ha estat Membre fundador del 
Grup Català de Mestres Pastissers-Pastis grup (1970-1990); Vicepresident de 
la Junta Directiva del Gremi de Pastisseria de Barcelona (1991-1995); 
President  del Gremi de Pastisseria de Barcelona (1995-2014) i Vicepresident 
de la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (1995-
2014). 
 
També ha estat Vicepresident de la Junta Directiva del Consell de Gremis de 
Catalunya i de la Confederació de Comerç de Catalunya (1995-2012); 
1997-2014 President de la Federació Catalana de Pastisseria; 1997-2014 
President de la Fundació de l'Escola de Pastisseria i Museu de la Xocolata 
de Barcelona (1997-2014); Membre de la Junta Directiva de Foment de 
Treball (2005-2012); i Membre de la Junta Directiva de PIMEC (2012-2014). 
 
Va ser un dels socis fundadors del Museu de la Xocolata de Barcelona, i 
l’any 2004 va promoure la creació de la nova Escola de Pastisseria del 
Gremi de Barcelona, i va ser President i impulsor del Saló de la Xocolata de 
Barcelona (2005-2006).  
 

 Vicenç Navarro Serra (73 anys) - Sabadell 
 
Mestre i historiador, sempre ha treballat en el Centre d'Estudis Serra, escola 
laica i d’arrel catalana de Sabadell fundada pel seu avi l’any 1925, exercint 
sense interrupció la professió de docent i de director del centre fins a la seva 
jubilació. 
 
Humil, de barri obrer, l’Escola Serra és avui en dia una escola moderna i 
activa, i que alhora ha aconseguit tenir un claustre de professorss en augment 
progressiu, en funció de la constant creació de llocs de treball estables que 
dona i assegura la continuïtat al seu Projecte Educatiu. 
 
Entre altres activitats destacades és Membre de la Comissió Permanent de 
l'Associació de Centres Autònoms de Barcelona; Vicepresident Primer de 
l'Associació de Centres Autònoms de Barcelona; i membre cofundador de la 
Confederació de Centres Autònoms de Catalunya de la qual n’és directiu. 
 
Plaques al treball President Macià 
  
El Govern ha acordat atorgar la Placa al treball President Macià a les 
institucions i empreses següents: 
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 Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL - Sant Jaume dels 
Domenys 
 

Des de principis del segle XX, el treball constant, el servei, l’atenció als socis i 
clients i la il·lusió han estat els motors per convertir-se en una entitat 
competitiva, arrelada al territori i compromesa amb l’entorn. El fruit de l’esforç 
de moltes generacions ha convertit l’entitat en una de les principals 
cooperatives vinícoles de Catalunya. 
 
Gestiona 7 àrees productives del territori català: tres ubicades al Baix 
Penedès, tres a la Conca de Barberà i una a l’Alt Camp, amb el 
reconeixement de 5 importants denominacions d’origen: DO Cava, DO 
Penedès, DO Conca de Barberà, DO Catalunya i DO Ciurana. 
 
L’activitat productora de vins i caves, a través dels diferents cellers de la 
cooperativa, és la principal tasca que duu a terme Cellers Domenys, amb una 
producció superior als 25 milions de quilos de raïm anuals. 
 
D’altra banda, té producció d’olis, verge extra, 100% arbequina, emparats per 
la DO Siurana, i comercialitza altres produccions agrícoles com cereals i 
ametlles. 
 

 Ontanyanes. Estratègies creatives per a la dinamització local. SLL 
- Rialp 

 
L’empresa Ontanyanes ofereix serveis de suport tècnic, principalment a les 
entitats públiques, per tirar endavant i gestionar projectes de dinamització en 
qualsevol dels seus àmbits (cultural, social, econòmica, etc.) 

 
Va néixer de la voluntat de canvi en positiu, d’un estret sentit de pertinença a 
un territori i amb una vocació pública. Està format per un equip de persones 
que des dels seus inicis treballen per la dinamització rural, partint de la base 
que és necessari un enfocament pluridisciplinar i transversal.  
 
Una de les iniciatives de dinamització local, que fa conjuntament amb 
“l’Associació Rurbans”, és  ”L’Escola de Pastors de Catalunya” nascuda amb 
l’esperit de formar una nova generació de pagesos que puguin ser el relleu 
generacional del sector primari a Catalunya.  
 

 Cooperativa Promotora de mitjans audiovisuals “Drac Màgic” - 
Barcelona  

 
Fundada l’any 1970, és una cooperativa d’iniciativa social dedicada a l’estudi i 
a la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en diverses 
activitats educatives, socials i culturals. 
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Difon les produccions audiovisuals a les escoles i instituts, fomentant l’anàlisi 
dels continguts i l’aprenentatge del llenguatge audiovisual. També ha estat 
una de les entitats iniciadores rellevants en el doblatge del cinema infantil al 
català. 
 
És un referent sobre l’anàlisi de la representació de les dones en els mitjans 
de comunicació audiovisuals i en l’autoria cinematogràfica. Ha estat la 
impulsora de la Mostra Internacional de Films de Dones, que ja té 25 
anys, i forma part de  TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de 
cine, video y multimedia realizado por mujeres); CCP (Consell de 
Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona); i ECFA (European 
Children’s Film Association) 
 

 Destil·leries Bosch SL, Sant Quirze de Besora 
 
Empresa familiar amb 125 anys d’història que va iniciar  la seva fabricació a 
Sant Quirze de Besora. Va més enllà del negoci de la fabricació de licors 
catalans i aposta per fer país i revaloritzar els productes artesanals de la 
terra.  
 
En aquesta línia, l’empresa és membre fundadora del col·lectiu Osona Terra 
(associació que aplega a desenes de pagesos, artesans i oficis de boca de la 
comarca). 
 
Aquesta empresa sempre ha vetllat perquè la ratafia s igu i  considerada el 
licor nacional català, prova d’això és la  posada en marxa de la DO 
RATAFIA CATALANA, que recentment s’ha reformulat en forma d’una 
Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i que actualment té plena vigència. 
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Altres acords  
 
Ajuts al programa de Doctorats Industrials per al període 2017-2019 

 
El Govern ha autoritzat destinar a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i de Recerca (AGAUR), un import total de 3.649.000 euros per atendre la 
convocatòria d’ajuts a projectes de Doctorats Industrials per al període 
2017-2019. Les anualitat es distribueixen de la següent manera: 729.000 
euros l’any 2017; 1.459.600 euros el 2018; i 1.459.600 euros el 2019. 

 
El Govern va crear el Pla de Doctorats Industrials el 2012 per afavorir que 
els doctorands de les universitats catalanes desenvolupin la tesi doctoral 
en el si d’una empresa. L’objectiu és garantir la transferència de 
coneixement, contribuir a la competitivitat i internacionalització de la 
indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera 
el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes 
d’R+D+I en una empresa. 
 
Contracte programa amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions de la Generalitat de Catalunya 2017-2019 
  
El Govern ha aprovat el nou contracte programa i el conveni marc amb 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya (EADOP) per prestar serveis editorials i comercialitzar les 
publicacions encarregades pels departaments, ens, organismes i entitats de 
l’Administració del Govern de la Generalitat durant el període 2017-2019. 
  
El contracte programa, el cinquè des de 1997, estableix els compromisos de 
les dues parts i estableix com a grans línies d’actuació de l’EADOP la 
publicació oficial (DOGC) i la difusió del dret vigent a Catalunya (Portal Jurídic 
de Catalunya); la prestació de serveis editorials a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, els ens, els organismes i les entitats que en 
depenen, i la coordinació de l’activitat editorial d’aquesta Administració i la 
difusió i comercialització de les publicacions de l’Administració de la 
Generalitat. 
 
Entre els compromisos recollits al contracte programa, destaca la millora de 
l’accés del ciutadà per tal de complir amb la normativa en matèria de 
Transparència i la promoció de l’extensió de la Xarxa de llibreries acreditades 
de la Generalitat. 
 
Creada el 1987, l’EADOP és una entitat autònoma de caràcter comercial 
adscrita al Departament de la Presidència amb personalitat jurídica pròpia que 
s’encarrega de la prestació, difusió, distribució i comercialització de serveis 
editorials, a més de l’edició del DOGC. 
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Reconeixement oficial de l’entitat Associació Catalana Joan Nat de 
Béziers com a Comunitat Catalana de l’Exterior  
  
El Govern ha aprovat el reconeixement oficial de l’entitat Associació Catalana 
Joan Nat de Béziers (França) com a comunitat catalana de l’exterior. Se 
suma, així, a les 141 Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) que el Govern 
ja ha reconegut oficialment. Amb seu a Béziers, l’entitat es va crear el 1889 
per ajudar els emigrants catalans que fugien de les condicions socials 
derivades de la fil·loxera. Actualment organitzen activitats amb l’objectiu de 
contribuir a la difusió i el foment de la llengua, la història i la cultura catalanes. 
  
Les CCE són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu 
del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i 
empresarials...) que la Generalitat reconeix a través d'un acord del Govern, 
prèvia sol·licitud de l'entitat, i d’acord amb la Llei de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior. El Departament d’Afers Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència dona suport a aquestes comunitats com a punts 
de trobada de catalans a l’exterior i amb l’objectiu de potenciar la promoció i la 
difusió de Catalunya arreu del món. 
 

Suport a l’enfortiment institucional del Ministeri de Medi Ambient i 
Aigua de Bolívia  

El Govern, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD), l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la Diputació de Barcelona 
(DIBA) signen un acord específic per a la col·laboració amb el Ministeri de 
Medi Ambient i Aigua (MMAiA) de Bolívia amb el projecte “Enfortiment 
institucional en matèria de gestió de residus”. 

El projecte contribuirà a reforçar la política pública de gestió dels residus a 
Bolívia mitjançant l’assistència tècnica i intercanvi de coneixements per al 
desenvolupament de la Llei de residus i les polítiques públiques que se’n 
deriven. Alhora, vol assegurar que els projectes municipals ja executats es 
puguin repetir a altres municipis per continuar implementant la recollida 
selectiva i el compostatge a d’altres punts del país.  

El pressupost total del projecte és de 156.000 euros i les aportacions de les 
administracions que el financen són: l’ARC, 50.000 euros; l’ACCD, 36.000 
euros; la DIBA, 50.000 euros; i el MMAiA, 20.000 euros. Aquesta col·laboració 
es fa en el context de l’acord general de col·laboració entre els governs català 
i bolivià per a l’impuls d’actuacions dirigides a l’enfortiment de la política de 
residus del país sud-americà. 

La col·laboració entre els governs dels dos països per a l’enfortiment 
institucional del MMAiA en l’àmbit de la gestió de residus es remunta a l’any 
2007. Dos resultats destacats d’aquest treball han estat l’aprovació de la Llei 
de residus a Bolívia a l’octubre de 2015, amb una contribució significativa de 
l’assistència tècnica catalana, així com la consolidació dels projectes 
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municipals exitosos, els quals han de constituir-se en referents i ser 
implementats a d’altres municipis. 

El Govern té com una de les seves prioritats el suport a les polítiques d’accés 
als drets socials bàsics, com l’accés a aigua potable i el sanejament. Alhora, el 
Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 de la Generalitat de 
Catalunya reafirma el seu compromís envers Bolívia. D’aquesta manera 
continua sent un dels països prioritaris de la política catalana de cooperació al 
desenvolupament.  

 
Alteració dels termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac i 
de Malla i Vic 
 
El Govern ha aprovat avui un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes 
municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac, com a resposta a la voluntat 
d’ambdós ajuntaments d’ajustar la línia de terme a la realitat territorial existent.  
També ha donat llum verda a l’alteració dels termes municipals de Malla i de 
Vic, d’acord amb la voluntat d’ambdós ajuntaments d’evitar la partió de les 
edificacions de la finca el Verdaguer entre ambdós termes municipals. 
 
La modificació dels límits no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, 
accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i 
càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats. 
 
Subvenció de mig milió d’euros per a millores a la planta de 
compostatge de Torrelles de Llobregat 
 
El Govern ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a concedir una subvenció de 500.000 
euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè realitzi actuacions de 
millora a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat). 
 
La subvenció es destina a la construcció d’unes sitges amb aeració forçada 
per portar a terme el procés de descomposició, un sistema de reg, i els 
elements d’electricitat i control corresponents. Aquests sistemes d’aeració, 
exigència de l’ARC a les noves plantes de compostatge de la fracció orgànica 
dels residus municipals, eviten possibles fermentacions anaeròbiques que són 
causants de males olors. La subvenció provindrà del romanent del cànon de 
residus acumulat fins a l’any 2013 i l’import disponible pel concepte 
infraestructures corresponent a l’any 2014.  
 
La planta de Torrelles de Llobregat tracta la fracció orgànica dels residus 
municipals per obtenir-ne compost, un adob orgànic que es pot emprar tant en 
agricultura com en jardineria. El procés de compostatge consisteix a deixar 
que aquesta barreja de residus es descompongui imitant la degradació que 
succeeix a la natura, però de manera accelerada. Es tracta d'un procés 
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biooxidatiu controlat produït per microorganismes que actuen sota unes 
condicions de temperatura i humitat determinades. 
 


