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El Govern facilitarà que tots els centres educatius de 
Catalunya puguin comptar amb un projecte de 
convivència abans de tres anys 
 

 L’objectiu és que els centres disposin d’un instrument que faciliti 
la convivència i doni coherència a les diferents accions que es 
realitzen per millorar el clima escolar 
 

 El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres 
l’aplicació informàtica per elaborar el projecte, i també els 
recursos formatius i d’assessorament necessaris 

 

El Govern ha analitzat l’estat de la implementació del Projecte de Convivència 
en els centres educatius de Catalunya. D’acord amb la Resolució 
ENS/585/2017, de 17 de març, tots els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya hauran d’implementar un projecte de convivència abans de tres 
anys, en cas que no en disposin.  
 
Cada centre haurà d’elaborar aquest projecte tenint en compte les seves 
necessitats i especificitats. És per això que el Departament d’Ensenyament 
posa a la disposició dels centres una aplicació informàtica amb instruments de 
diagnosi, que els ajudi a detectar els seus punts forts i febles, i amb 
orientacions i recursos per elaborar el projecte. Així mateix  el Departament 
facilitarà als centres els recursos formatius i l’assessorament necessaris. 
 
El Projecte de Convivència, que és responsabilitat de la direcció del centre, 
forma part del Projecte Educatiu del Centre i recull les mesures de promoció 
de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, 
especialment la mediació, així com les mesures i actuacions d’intervenció 
educativa. Reflecteix doncs les accions que els centres desenvolupen per 
capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i 
la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, ha de donar resposta a uns 
objectius generals: assegurar i garantir la participació de tota la comunitat 
educativa, ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres 
i amb el món, potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat, 
fomentar la mediació escolar, la cultura del diàleg, de la pau i la no-violència. 
 
El Projecte de Convivència respon a un plantejament integral i global de la 
convivència, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una 
organització que gestioni, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als 
processos. A aquest efecte, el Projecte de Convivència ha de contemplar 
mesures i actuacions orientades tant a l’educació en valors i actituds 
convivencials, com a la resolució de conflictes o aquells aspectes organitzatius 
que facilitin la convivència. Així mateix per donar continuïtat i coherència 
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educativa a les actuacions proposades, caldrà preveure tres àmbits d’actuació 
diferenciats: el centre, l’aula i l’entorn, en el benentès que la permeabilitat 
entre aquests àmbits ha d’afavorir l’èxit del projecte . 
 
Aplicació: exemples de diagnosis i d’actuacions 
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Pel que fa als continguts, el Projecte de Convivència ha d’incloure: 
 

 El context del centre, on es recullin els trets més destacats i el seu 
entorn amb relació als factors que poden incidir en la convivència.  

 Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti 
determinar els punts forts i febles i les necessitats en matèria de 
convivència.  

 La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte 
Educatiu del Centre, els objectius generals del Projecte de Convivència 
del Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades. 

 Uns indicadors d’avaluació que permetin conèixer el grau d’assoliment 
dels objectius específics. 

 La concreció de les mesures i dels protocols de prevenció, detecció i 
intervenció enfront de situacions de conflictes. 

 
Els centres educatius han de crear una comissió de convivència que 
col·laborarà en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte. Pel que fa 
al seguiment i l’avaluació d’aquest, correspondran a la direcció del centre, 
amb la col·laboració de la comissió de convivència, del claustre i del consell 
escolar. Els centres també comptaran amb formació i assessorament 
específics per a l’elaboració del Projecte a través dels serveis territorials i de la 
Inspecció d’Educació. 
 
Actualment ja són un total de 1.700 centres els que han fet ús de l’aplicació 
informàtica per a l’elaboració del Projecte de Convivència amb la finalitat de 
millorar el clima escolar de centre.  
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El Govern aprova sol·licitar l’adhesió de la Generalitat 
de Catalunya al FLA 2017  

 El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda xifra 
les necessitats de finançament en forma de préstec per a aquest 
any en 7.345 milions 

El Govern català ha aprovat avui sol·licitar formalment l’adhesió de la 
Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per al 2017. El Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda xifra les necessitats de 
finançament en forma de préstec per a aquest any en 7.345 milions, d’acord 
amb els criteris establerts a la normativa del fons. 
 
D’aquests 7.345 M, 1.314 M es destinaran a atendre l’objectiu de dèficit fixat 
per l’Estat per a aquest any (0,6% del PIB). La resta, 6.031 M, serviran per 
cobrir els venciments de valors emesos, préstecs nacionals a llarg termini i 
préstecs internacionals, el retorn de les liquidacions negatives del model de 
finançament acordat al CPFF i el finançament de préstecs associats a 
mecanismes de liquiditat activats pel Ministeri d’Hisenda des de l’any 2012 
(FLA i Fons de Pagament a Proveïdors). 
 
A principis de març, el Ministeri d’Hisenda ja va comunicar al Departament 
d’Economia l’import del FLA assignat a Catalunya per al primer i segon 
trimestres del 2017, que va xifrar en 2.203 M i 1.395 M respectivament. El 
Departament està pendent que Hisenda aprovi la quantitat definitiva que 
adjudicarà a la Generalitat per a la resta de trimestres de l’any 2017.   
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El Govern aprova l’acord amb els sindicats per al 
tancament de la Model 
 

 El pacte l’han subscrit CSIF, CATAC i CCOO, que representen 
el 70% dels treballadors 

 

 Justícia mantindrà els llocs de treball de tots els centres 
penitenciaris  

 

 La presó de Mas d’Enric, al 37% d’ocupació, obrirà quatre 
mòduls per estrenar 

 
El Govern ha aprovat les condicions dels trasllats dels professionals de la 
Model, pactades entre els representants sindicals i el Departament de 
Justícia i recollides en un document de 17 punts. L’acord l’han subscrit els 
sindicats CSIF, CATAC i CCOO, que sumen el 68 % dels representants 
dels treballadors, i l’ha ratificat la Mesa sectorial de negociació del 
personal d’administració i tècnic de la Generalitat.  
 
Tots els professionals es reubicaran en instal·lacions de l’Àrea 
Metropolitana  
 
El Departament de Justícia garanteix la continuïtat de tots els llocs de 
treball de funcionaris interins, tant de la Model com de la resta de centres 
penitenciaris de Catalunya. Tot el personal funcionari amb destinació 
definitiva a la Model es reubicarà en els quatre centres penitenciaris de la 
Generalitat que estan situats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que són 
Brians 1 i Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) i Quatre 
Camins i Joves (la Roca del Vallès, Vallès Oriental). L’assignació dels 
nous llocs de treball es farà d’acord amb els criteris d’antiguitat, 
experiència, formació i capacitat.  
 
Els funcionaris de més de 62 anys es quedaran en centres de 
Barcelona 
 
Els funcionaris de més de 62 anys amb destinació definitiva a la Model 
mantindran el lloc de treball en els dos centres penitenciaris que 
continuaran a la ciutat de Barcelona, que són el Centre Obert de Trinitat 
Vella i la presó de Wad-Ras. El Govern i els representants sindicals també 
han acordat que els professionals amb destinació definitiva a la Model 
mantinguin les condicions de treball actuals, com els horaris, els permisos 
i les vacances. A més, els que s’hagin de traslladar a un centre de fora de 
la ciutat percebran un pagament de 282 euros en concepte de 
compensació. 
 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/299510/ca/justicia-signa-acord-sindicats-tancament-model.do
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Una comissió formada per representants del Departament de Justícia i 
dels sindicats estudiarà la millora dels mitjans de transport per als 
treballadors amb domicili a Barcelona que, a partir del tancament de la 
Model, es desplacin fins a la resta de centres penitenciaris de l’Àrea 
Metropolitana.  
 
La negociació amb els sindicats, l’ha avalat el 72 % de la plantilla de la 
Model, que va votar a favor del diàleg amb el Departament de Justícia per 
pactar les condicions del tancament del Centre penitenciari de l’Esquerra 
de l’Eixample.  
 
Ordre de tancament 
 
L’aprovació de les condicions dels trasllats dels treballadors de la Model 
ha tingut lloc després que el conseller de Justícia, Carles Mundó, signés 
l’Ordre de tancament del Centre penitenciari. L’Ordre del conseller 
estableix que el Centre tanca oficialment després de 113 anys d’història, 
malgrat que n’autoritza el funcionament fins a la reubicació de tots els 
interns. La Model es va inaugurar el 1904 i és la presó més antiga de 
Catalunya.  
 
La presó quedarà buida abans de l’estiu 
 
La Model quedarà buida abans de l’estiu i Justícia n’entregarà les claus a 
l’Ajuntament de Barcelona a finals d’any. El procés de tancament avança 
segons el calendari previst. El dia 6 de març la presó va ingressar els 
últims quatre interns. Des de llavors, Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) és 
el nou centre per a persones en presó preventiva de tota la demarcació de 
Barcelona. El 20 d’abril tots els interns en tercer grau del centre obert 
ubicat a les instal·lacions de la Model es traslladaran fins al Centre Obert 
de Trinitat Vella. A principis de maig, els últims presos de la Model es 
reubicaran en altres centres, fonamentalment a Brians 1.  
 
3.450 places lliures 
 
La Model és una presó obsoleta, amb unes instal·lacions que no es 
corresponen amb les necessitats actuals d’un centre penitenciari modern. 
A més, el Centre acumula dèficits estructurals i de seguretat que 
requeririen una inversió d’almenys 25 milions d’euros per evitar riscos 
imminents. La Generalitat disposa de 3.450 places desocupades. Avui, el 
conjunt del sistema penitenciari només funciona al 67,4 % de la seva 
capacitat. Després del tancament de la Model, l’ocupació dels centres se 
situarà al 72,9 %. Llavors, les presons catalanes encara disposaran de 
2.650 places lliures, que és l’equivalent a la suma de la capacitat de 
Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Joves (la Roca del Vallès) i Puig de 
les Basses (Figueres). 
 

https://twitter.com/justiciacat/status/842699949259313152
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/justicia/notapremsavw/298940/ca/justicia-tancara-model-lestiu-daquest-2017.do
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Obertura completa de Mas d’Enric, un centre nou i infrautilitzat 
 
En paral·lel al procés de tancament de la Model, Justícia completa 
l’obertura de Mas d’Enric (Tarragonès). Es tracta d’una presó inaugurada 
ara fa 16 mesos i que encara està infrautilitzada. El Centre ja ha rebut els 
primers reforços per a la plantilla i, la setmana vinent, hi ingressaran els 
primers interns provinents de Brians 1, Brians 2 i Ponent. Mas d’Enric està 
al 37 % d’ocupació i acull 380 persones privades de llibertat. Està previst 
que, després de l’estiu, la població d’aquest Centre se situï a l’entorn dels 
800 presos, encara lluny dels 1.022 llits de capacitat. Per a l’arribada 
progressiva de nous interns, el Centre estrenarà quatre dels seus nou 
mòduls, que encara són nous de trinca.  
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El Govern garanteix la viabilitat del Parc Científic i 
Tecnològic de Girona 

 

 L’Executiu autoritza a Avançsa a atorgar un préstec de 5 
milions d’euros a l’ICRA per garantir la viabilitat del projecte 

  

El Govern ha autoritzat aquest matí a Avançsa,  l’Empresa de Promoció i 

Localització Industrial de Catalunya SA, a atorgar un préstec de 5 milions 

d’euros a la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per 

garantir la viabilitat del Parc Científic i Tecnològic de Girona. El préstec té 

un termini d’amortització de 20 anys i un tipus d’interès de l’1,50%.  

En concret, aquest préstec a l’ICRA és per adquirir a la Fundació Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona el 64,54% del dret de 
superfície on està construït l’Edifici ICRA/H20. Amb aquest acord, el 
Govern vol ajudar a evitar la liquidació del PCiT. 

La Fundació del PCiT de la UdG va sol·licitar el 7 de gener de 2015 la 
declaració de concurs voluntari. El 31 de maig de 2016 va finalitzar la fase 
comuna i va ser fixada la junta de creditors. Després de tres pròrrogues 
concedides pel titular del Jutjat Mercantil de Girona a les parts implicades, 
la junta de creditors està fixada per a aquest pròxim dijous 30 de març. La 
situació, però, es podria desencallar avui mateix si l’Estat (principal 
creditor)  i el PCiT signen un conveni singular davant notari que eviti entrar 
en la fase de liquidació.  
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Altres acords del Govern 
 

Autorització al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a participar en 
la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga 
 
El Govern ha autoritzat la participació de la Generalitat a la Comunitat 
d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga, mitjançant el Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, dependent del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà s’alimenta en part de les aigües 
subterrànies provinents de la massa d’aigua subterrània “Fluviodeltaic del  
Fluvià i la Muga”, que integra dos sistemes aqüífers. Aquesta massa està 
sotmesa a diverses pressions significatives que alteren la seva qualitat i 
quantitat.  
 
És per això que es fa necessari regular l’ús de l’aigua a la Plana Litoral de la 
Muga, mitjançant la creació d’un instrument que faciliti la presa de decisions 
amb relació a l’ús, quantitat i qualitat de l’aigua. 

 

Acordat que el Comitè de coordinació de l’Administració de la 
Generalitat al territori passi a dependre de Vicepresidència   
 
El Comitè de coordinació de l’Administració de la Generalitat al territori, 
integrat fins ara al Departament de la Presidència, s’adscriurà al Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
segons l’acord aprovat avui pel Govern. Aquest canvi té a veure amb el 
traspàs de les competències de les delegacions territorials, que depenien de 
la Presidència, i que aquesta legislatura han passat a inserir-se al 
Departament de la Vicepresidència.  
 
Atesa la necessitat d’adaptar la composició del Comitè de coordinació al nou 
marc competencial, es modifica el punt 1 de l’Acord GOV/113/2015, de 21 de 
juliol, i la composició i el nombre dels seus membres (punt 4 de l’Acord 
GOV/113/2015). En aquest darrer sentit, la presidència del Comitè serà 
exercida pel secretari/ària general del Departament de la Vicepresidència, i 
s’afegeix el director/ora de Serveis del departament com a nou membre al 
Comitè, que passa de nou a deu membres.  
 


