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El Govern aprova impulsar la candidatura de 
Barcelona com a seu de l’Agència Europea del 
Medicament 

 
 L’Executiu acorda crear un programa per preparar la candidatura i 

aconseguir que Barcelona sigui la nova seu 
 

 El programa inclou la creació d’una oficina tècnica amb expertesa 
que dissenyarà l’estratègia i confeccionarà un pla de treball per 
desenvolupar la candidatura 

 

El Govern ha aprovat avui crear el Programa d’impuls de la candidatura de 
Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament (European 
Medicines Agency, EMA). L’objectiu final és posicionar la capital catalana amb 
opcions reals de convertir-se en la nova seu. Actualment, l’organisme està 
situat a Londres però, davant la decisió del Regne Unit d’abandonar la Unió 
Europea, algunes institucions europees ubicades en aquest país es 
reubicaran en altres estats. Davant aquest procés, Barcelona i Catalunya han 
volgut presentar candidatura per acollir l’EMA, un organisme d' avaluació 
científica, supervisió i control de la seguretat dels medicaments a la Unió 
Europea. 
  
El Programa que impulsa avui el Govern inclou la creació d’una oficina tècnica 
amb expertesa, que s’ubicarà inicialment a la seu del Departament de Salut, i 
que serà l’encarregada d’impulsar la candidatura a través de l’elaboració d’un 
pla de treball que es dividirà en dues línies d’actuació.  
 
La primera se centrarà en la gestió de l’entorn institucional a l’àmbit de la Unió 
Europea, del sector farmacèutic i de la recerca per donar a conèixer 
Catalunya, i especialment Barcelona, com un entorn privilegiat per establir-hi 
una institució europea de les característiques de l’Agència Europea del 
Medicament. Amb aquesta gestió es realitzaran noves accions i es 
potenciaran les que ja estan en marxa, especialment les impulsades des de 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) o altres organitzacions 
que treballen en l’àmbit de les relacions internacionals i de la salut al nostre 
país. En aquest àmbit, també s’emmarcaran les accions relatives als 
contactes institucionals i la coordinació amb les diferents administracions 
implicades en l’impuls d’aquesta candidatura.  
 
La segona línia de treball inclourà la configuració de l’estratègia, i l’elaboració i 
redacció del projecte de candidatura, concretant aspectes com la localització, 
la mobilitat, les condicions de l’espai i els valors afegits. 
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Sector estratègic a Catalunya  
 
Catalunya té un clúster de biociències que s’ha consolidat com un dels grans 
pols biotecnològics europeus, i és un model d'èxit i competitivitat internacional. 
D’altra banda, la indústria farmacèutica representa un sector industrial 
rellevant a Catalunya i és motor de recerca, desenvolupament i innovació 
(R+D+I) de la indústria catalana, a més de ser generadora directa i indirecta 
de llocs de treball en el nostre territori. Cal tenir en compte que prop de la 
meitat de les empreses farmacèutiques nacionals i internacionals instal·lades 
a l’Estat es troben a Catalunya. 
  
Actualment a Catalunya hi ha ubicats 230 laboratoris farmacèutics, xifra que 
representa gairebé el 50% de tota la indústria farmacèutica ubicada a l'Estat 
espanyol. Així doncs, Catalunya és una potència en la producció farmacèutica 
a Europa i té un sector industrial altament productiu i competitiu. La producció 
farmacèutica catalana representa el 3,5% de l’europea i és assimilable a la 
dels Països Baixos (4%), Dinamarca (3,7%) o Suècia (3,6%). El sector 
farmacèutic català és el cinquè més productiu de la UE-15. 
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El Govern aprova el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament 2017 

 
 El Govern destina 30,2 milions d’euros a l’Ajut Oficial al 

Desenvolupament. L’Agència Catalana de Cooperació dobla el 
pressupost de l’any passat i gestionarà 17,9 milions 
 

 El Pla anual aposta per una cooperació de país coordinada, amb 
més presència a les xarxes internacionals i amb un discurs propi 
que permet posicionar Catalunya als debats globals i al món 

 

 Es prioritza, d’acord amb el Pla Director 2015-2018, l’enfocament 
estratègic de gènere basat en drets humans, així com el foment de 
la pau i la seguretat humana 
 

El Consell Executiu ha aprovat el Pla anual de cooperació al desenvolupament 
2017 amb una dotació pressupostària de 30,2 milions d’euros, un punt 
d’inflexió respecte dels darrers anys en l’Ajut Oficial al Desenvolupament 
(AOD) i que representa un 64% més que el 2016. L’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) dobla el pressupost de l’any passat i 
gestionarà 17,9 milions d’euros, mentre que els 12,3 milions restants 
corresponen a les actuacions d’AOD que el Govern duu a terme a través 
d’actuacions de tots els departaments. L’increment del pressupost permet al 
Govern complir amb el compromís de donar suport al sector i millorar els 
instruments per enfortir coordinadores, entitats, ONG i societat civil, així com 
moviments socials.  
 
El Pla incorpora la millora continuada de les pròpies capacitats amb l’impuls 
de les línies estratègiques del Pla director de cooperació al desenvolupament 
2015-2018, tot prioritzant l’enfocament de gènere i basat en drets humans, el 
foment de la pau i la seguretat humana, així com la contribució a l’elaboració 
del Pla Nacional dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Estableix 
també diferents convocatòries de subvencions, entre les quals destaca la de 
programes pluriennals que millora l’impacte de les actuacions de cooperació i 
la seva eficàcia. Alhora facilita la participació de les entitats en els debats 
globals per promoure la seva projecció internacional. 
 
Donat que la política pública de cooperació s’integra en l’acció exterior de 
Catalunya,  el Govern aposta per millorar la coherència i la coordinació 
interdepartamental; establir aliances i acords amb altres països i socis; i 
promoure un rol actiu de Catalunya com a actor internacional amb experteses 
i discurs propi, més enllà del paper de donant.   
 
 
 



 

 

Acords de Govern. 02.05.2017  

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

 

5 

Àmbits geogràfics i sectors 
 
Pel que fa als àmbits geogràfics, les prioritats d’enguany s’alineen al context 
global i se centren en Colòmbia, el Marroc, Moçambic, el Senegal, l’Amèrica 
Central, i la Mediterrània, especialment al Líban, així com la resta de països 
directament afectats per la crisi humanitària provocada per la guerra de Síria. 
Per sectors, es promou els àmbits amb més expertesa de la cooperació 
catalana: cultura de pau i seguretat humana, processos de democratització i 
governança, memòria històrica, salut, planificació urbana, i defensa dels drets 
humans individuals i col·lectius. 
 
El Pla anual 2017 pretén, doncs, continuar bastint els fonaments d’una nova 
política pública de cooperació. Una política plenament integrada en l’acció 
exterior de Catalunya; que intenta donar respostes a unes necessitats en un 
context global complex; promotora d’aliances; compromesa amb projectes 
transformadors; i que contribueix amb educació en valors, informació i debat a 
fomentar una ciutadania conscienciada i compromesa amb els afers globals i 
la defensa dels drets humans.   
 
Ha estat dictaminat favorablement i unànimement pels òrgans consultius 
previstos a la Llei de cooperació: la Comissió de Coordinació amb els Ens 
Locals, la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament i 
el Consell de Cooperació al Desenvolupament.  
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El Govern aprova el Decret de reestructuració del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda 
 

 Es crea la Direcció General de la Intervenció i s’incorporen dues 
àrees a l’estructura de la Direcció General de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació: l’Àrea de Competència i 
Regulació i l’Àrea de Promoció Econòmica 
 

 Es nomena David Canada i Zapater, director de la Intervenció 
General 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret de reestructuració del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que completa i 
recull en un sol text tots els canvis organitzatius que s’han portat a terme en 
els darrers mesos per adequar l’estructura de l’anterior Departament 
d’Economia i Coneixement a l’actual Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda. 
  
A més de recollir les modificacions estructurals efectuades des de gener del 
2016, el Decret aprovat avui incorpora tot un seguit de canvis organitzatius: 
 

- La Intervenció General, com a òrgan de control intern, actua sobre tot el 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, departaments i entitats 
administratives, entitats de dret públic, consorcis, fundacions i societats 
mercantils. Per  reforçar la direcció de la unitat es crea la Direcció 
General de la Intervenció, amb l’objectiu de coordinar la seva 
organització, la gestió dels seus recursos humans  i els procediments 
dels controls de les diferents intervencions delegades als 
departaments, els dels controls de les entitats públiques i els dels 
controls de les subvencions i ajuts atorgats amb fons europeus o amb 
fons propis, de cara a millorar l’eficàcia i eficiència en el control dels 
fons públics.  

 
- S’incorporen dues àrees a l’estructura de la Direcció General de 

Promoció Econòmica, Competència i Regulació:  
 

o l’Àrea de Competència i Regulació, per promoure entorns de 
regulació dels mercats favorables al creixement econòmic i a la 
competitivitat, així com per garantir el compliment dels principis 
internacionals de bona regulació;  

o l’Àrea de Promoció Econòmica, per impulsar la gestió de 
projectes estratègics i xarxes de col•laboració per al foment de la 
innovació i del creixement sostenible, així com per detectar 
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sinergies entre les fonts potencials de finançament (àmbit 
europeu, estatal i nacional). 

 
- A la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya es 

reforça la Sub-direcció General d’Herències amb la creació d’una Àrea 
de Tramitació i Gestió d’Herències, amb l’objectiu de donar agilitat als 
procediments vinculats a les herències testades i intestades. 

 
D’altra banda, el Govern també ha nomenat David Canada i Zapater, director 
de la Intervenció General. Nascut a Barcelona l'any 1961, és Llicenciat en 
Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, té el 
Post-grau d'Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local organitzat 
per la Universitat de Barcelona i el Diploma en Funció Gerencial a les 
Administracions Públiques organitzat per ESADE i l'EAPC. Ha desenvolupat la 
major part de la seva carrera professional a la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, de la qual ha estat l’Interventor Adjunt des de l’any 
1998. 
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El Govern aprova la creació de la nova Direcció 
General del Cos dels Agents Rurals 
 

 El Decret de reestructuració del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació aprovat avui pel Govern també 
potencia les polítiques forestals,  marítimes i de transparència dels 
mercats agroalimentaris 

 

 Es desplega i reforça l’estructura dels Serveis Territorials del DARP 
a la Catalunya Central 

 

 Es nomena Marc Costa com a nou director general del Cos dels 
Agents Rurals 
 

 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb el qual es crea la 
nova Direcció del Cos dels Agents Rurals, que deixa de ser una sub-direcció 
de la Direcció General de Forests, i  es potencien les polítiques forestals i 
cinegètiques que depenen d’aquesta Direcció General, que passa a 
anomenar-se Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.  El 
Decret també inclou, entre d’altres canvis, la reestructuració de la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims, per enfortir la política marítima del país, i la 
creació del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris. Es desplega, també, i 
es reforça l’estructura dels Serveis Territorials del DARP a la Catalunya 
Central. 
 
La creació de la Direcció General del Cos d’Agents Rurals respon a la voluntat 
de reestructurar i enfortir l’organització d’aquest Cos, fonamental per al país, 
que s’encarrega de la vigilància i control en la gestió del medi natural, de la 
protecció i prevenció integrals del medi ambient i actua de policia 
administrativa especial. La creació d’aquesta nova Direcció General del CAR 
és una de les mesures contemplades en el Pla Estratègic del Cos d’Agents 
Rural, que el Govern aprovarà en les properes setmanes, i que és resultat del 
debat intern promogut per la direcció del DARP des del setembre de l’any 
passat. 
 
El Govern també ha nomenat avui Marc Costa com a director general del Cos 
dels Agents Rurals. Costa, nascut a Vic l’any 1969, és llicenciat en Dret i 
Ciències polítiques, diplomat en Ciències empresarials i especialitzat en 
polítiques públiques de seguretat. Professionalment, ha treballat, 
principalment, en la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 
 
En el marc d’aquesta reestructuració, la Direcció General de Forests, de la 
qual depenia fins ara el CAR, passa a denominar-se Direcció General 
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d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. L’objectiu d’aquest canvi és 
potenciar línies estratègiques com són la gestió forestal sostenible, la 
prevenció d’incendis forestals, la bioeconomia i el Pla de prevenció dels danys 
i els riscos originats per la fauna cinegètica. 
 
Impuls a la política marítima del país 
 
El Decret aprovat avui inclou també la reestructuració i potenciació de la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims amb l’objectiu de bastir una 
política marítima  que doni 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, incloent-hi la 
pesca i l’aqüicultura. 
 
A partir d’ara, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims comptarà amb la 
Sub-direcció General de Pesca i Aqüicultura i la nova Sub-direcció General de 
Política Marítima, Control i Formació, a la qual s’adscriu l’Escola de 
Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, juntament amb un nou Servei de 
Control i Acció Marítima. 
 
Aquesta reestructuració és un pas més en el desenvolupament del Programa 
de l’acció marítima de la Generalitat, aprovat recentment pel Govern, que 
preveu el desplegament d’una proposta d’estratègia marítima per a Catalunya. 
El primer pas va ser la creació del Consell Català de Cogestió Marítima 
(CCCM) el passat mes de març, el qual -un cop plenament desenvolupat- 
vetllarà per l’aplicació de la nova estratègia i en farà el reajustament adaptatiu. 
 
Paral·lelament, el Govern també ha aprovat avui la creació de l’Institut Català 
de Recerca per a la Governança del Mar, adscrit a la Direcció General de 
Pesca i Afers Marítims. Aquest òrgan serà un dels puntals del model de gestió 
pesquera que s’està implantant a Catalunya basat en la cogestió per part de 
tots els agents implicats, científics, sector pesquer, Administració i organismes 
vinculats a la protecció del medi ambient, i que parteix d’un principi de 
corresponsabilitat de tots els actors.  
 
L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar canalitzarà els 
seguiments i treballs científics i la recollida de dades que serveixin de base 
per a la gestió, i que faci un assessorament global quant a contingut per 
permetre la gestió sostenible de les activitats pesqueres i marítimes, a 
semblança d’altres països i territoris de l’entorn europeu. 
 
 
Creació del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris 
 
Amb l’objectiu d’impulsar l’Observatori Agroalimentari de Preus, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació crea el Servei 
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d’Estadística i Preus Agroalimentaris, que formarà part del Gabinet Tècnic del 
DARP i s’encarregarà de coordinar i desenvolupar estadístiques. 
 
L’impuls a l’Observatori Agroalimentari dels Preus és una de les prioritats del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i un compromís 
amb el sector, per oferir més transparència als mercats. El gener passat, el 
Govern va aprovar el Decret sobre les produccions considerades d’interès 
estadístic, la qual cosa permetrà conèixer l’evolució dels preus al llarg de tota 
la cadena i donarà també més transparència al mercat.  
 
 
Desplegament dels Serveis Territorials a la Catalunya Central 
 
El Decret aprovat avui preveu també el desplegament dels Serveis Territorials 
del DARP a la Catalunya Central que fins ara estaven assumits pels Serveis 
Territorials de Barcelona. Concretament, es despleguen tres noves seccions: 
la de ramaderia i sanitat animal, la de gestió d’ajuts i desenvolupament rural, i 
la de boscos i recursos forestals. 
 
Amb aquest desplegament s’aconseguirà apropar l’Administració als ciutadans 
d’aquestes comarques i millorar-ne l’atenció i els serveis que se’ls ofereix. 
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El Govern declara béns culturals d’interès nacional les 
esglésies de Sant Martí de Maldà, de Santa Maria de 
Preixana i de Sant Salvador de Vilalta 
 
 L’església de Sant Martí de Maldà destaca especialment per la  

singularitat de la portalada i del campanar 
 

 Es té constància documental de l’existència de Santa Maria de 
Preixana abans del 1154, atès que apareix en una relació de 
parròquies del Bisbat de Vic, al qual pertanyia 

  

 L’església de Sant Salvador de Vilalta presenta una cúpula 
excepcional per la seva originalitat 

 

El Govern ha acordat declarar béns culturals d'interès nacional, en la categoria 
de Monument Històric, l’església de Sant Martí de Maldà, a Sant Martí de 
Riucorb (Urgell); l’església de Santa Maria, a Preixana (Urgell), i l’església de 
Sant Salvador de Vilalta, a Vilanova de l’Aguda (Noguera). En tots tres casos 
també s’ha aprovat la delimitació de l’entorn de protecció del monument.  
 
Sant Martí de Maldà 
 
L’església de Sant Martí de Maldà es troba a la plaça Major del poble. Les 
seves característiques, especialment la singularitat de la portalada i del 
campanar, li confereixen una representativitat en el context del patrimoni 
cultural de Catalunya que la fan mereixedora de ser protegida legalment i 
declarada com a bé cultural d’interès nacional. 
 
Tot i que es té constància documental de l’existència d’una església gòtica des 
del 1302, l’església actual va ser construïda entre el 1602 i el 1696, en estil 
barroc. El campanar va ser edificat al final del segle XVIII i reconstruït després 
de la destrucció patida a la Guerra Civil. L’edifici consta d’una única nau amb 
capelles laterals i presbiteri poligonal, tot cobert amb voltes de creueria, dins 
una tradició constructiva de solucions gòtiques tardanes que reflecteix un 
fenomen d’hibridació d’estils, característic d’algunes obres arquitectòniques 
dels segles XVI i XVII a Catalunya. 
  
A l’interior, hi destaquen el llenguatge classicista de la decoració de les 
capelles, en especial la de la Mare de Déu del Tallat, amb la cúpula el·líptica, i 
les pintures al fresc realitzades al baptisteri i al presbiteri, el 1958, pel pintor 
Jaume Minguell Miret. A l’exterior, s’hi poden observar dos notables elements 
barrocs: la portalada escultòrica i el campanar. 
 
La portalada, d'estil barroc salomònic, obra de l'escultor Pau Vila, va ser 
realitzada a cavall entre els segles XVII i XVIII amb la col·laboració de Ramon 
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Fabregat. La portada, composta a manera de façana-retaule, està emmarcada 
per dos cossos laterals sortints, amb columnes salomòniques amb nombrosos 
elements escultòrics, coronats per frontons partits i units per un entaulament 
que sosté una fornícula. 
 
El campanar domina tota la vall del riu Corb i va ser construït al final del segle 
XVIII per l’arquitecte, enginyer militar i acadèmic Josep Prat Delorta, autor 
també de la capella de Santa Tecla de la catedral de Tarragona i coautor de la 
Seu Nova de Lleida. És de base quadrada, que es transforma en la secció 
vuitavada prototípica dels campanars barrocs. 
 
Durant la Guerra Civil se’n van destruir els béns mobles i tant el campanar 
com la capçalera de l’església van patir danys notables, però van ser 
restaurats l’any 1943 per l’arquitecte Ignasi de Vilallonga.  
 
Santa Maria de Preixana 
 
L’església de Santa Maria es troba a la plaça de Joan Pau II, al sector nord de 
la població, al vessant sud del tossal del Sitjar, que domina tot el nucli antic de 
Preixana i des d’on es divisa una vasta extensió de territori. 
 
Es té constància documental de la seva existència abans del 1154, atès que 
apareix en una relació de parròquies del Bisbat de Vic, al qual pertanyia. La 
jurisdicció civil del lloc de Preixana era de l’abadessa de Vallbona de les 
Monges, i la religiosa, la del bisbe de Vic. El 1593 va passar a formar part del 
Bisbat de Solsona.  
 
La primitiva església romànica del segle XII va ser substituïda entorn del 1400 
per la nova església actual, la qual, alhora, va resultar molt afectada pels 
terratrèmols de 1427 i 1428. El 1575 se’n construeix el campanar antic, del 
qual encara es conserva un mur. El 1673 es reforma l’interior, s’hi afegeixen 
les capelles laterals, i s’acaben la façana actual i la volta annexa. Durant la 
Guerra Civil, l’església pateix importants destrosses a la capçalera, al 
campanar i a la coberta, que són reparades entre els anys 1945 i 1948. 
L’actual campanar data del 1954.  
 
L’església, construïda amb carreus de pedra, té planta rectangular de nau 
única sense absis, amb quatre capelles laterals i capçalera recta, en què 
destaca un finestral gòtic geminat. Està coberta amb dos trams de volta de 
creueria amb claus de volta amb relleus. Darrere la capçalera s’hi ha afegit un 
nou volum que allotja la sagristia. Les quatre cantonades de la nau estan 
reforçades per quatre grans contraforts, mentre que a la façana sud destaca la 
ubicació del campanar i l’existència d’una altra finestra geminada. També 
destaca la composició de la façana renaixentista i, en línies generals, la 
volumetria contundent del campanar i de tot l’edifici.  
 
 



 

 

Acords de Govern. 02.05.2017  

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

 

13 

Sant Salvador de Vilalta  
 
L’església de Sant Salvador de Vilalta es troba al poble de Vilalta del municipi 
de Vilanova de l’Aguda i pertany al Bisbat d’Urgell. L’origen d’aquesta església 
era la capella de la mansió senyorial de Vilalta, que va ser desafectada el 
segle XVI pel seu estat precari. L’església actual va ser construïda entre els 
anys 1812 i 1813 pels barons de Ribelles, Francesc Xavier de Duran i 
Descatllar i la seva esposa Maria Rosa de Moner. 
 
L’edifici, construït en estil neoclàssic, té una única nau amb planta de creu 
llatina coberta amb volta de canó i creuer. Tota l’església presenta una alçària 
i un volum remarcables. L’antiga residència del vicari és una part de l’edifici, 
que queda maclat a l’església per les façanes nord i est, i que ocupa també el 
soterrani de l’església. També disposa d’un campanar de torre quadrada. 
 
A l’interior cal destacar el cor superior i la volta de canó, amb llunetes amb 
trams decorats amb frisos de guix d’una gran riquesa ornamental, amb motius 
d’estil neoclàssic, entre els quals destaquen els relleus escultòrics policromats 
de les petxines, amb figures dels quatre evangelistes. 
 
Al transsepte, hi destaca la cúpula de volta hemisfèrica, que és una còpia de 
la cúpula de la capella del paranimf de la Universitat de Cervera, obra de 
Jaume Padró. Se sustenta sobre petxines decorades amb guixos policromats 
que representen els quatre evangelistes, realitzats per l’escultor manresà 
Tomàs Padró i Marot. Aquesta cúpula, excepcional per la seva originalitat, 
combina una certa influència artística italianitzant amb la visió autòctona de 
les solucions constructives de l’arquitectura barroca. 
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Altres Acords de Govern  
 
Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a 
l’Ajuntament de Torredembarra 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Torredembarra la concessió 
definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones 
mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà 
substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai 
radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions 
contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.  
 
El 17 de desembre de 2001, l’Ajuntament de Torredembarra va sol·licitar la 
concessió per a la instal·lació i funcionament d’una emissora de freqüència 
modulada, a l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del 
procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals 
del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència. 
 
La Comissió de Govern per a Assumptes Socials i Institucionals del Govern de 
la Generalitat li va atorgar l’adjudicació provisional, el juliol de 2002. 
 
L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació 
de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar 
aquestes concessions, i que les instal·lacions de l'emissora esmentada 
s'adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les especificacions tècniques 
d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han obtingut de 
l’administració competent l’autorització de la posada en servei. 
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Nomenaments 
 

David Canada i Zapater, director de la Intervenció General 

 

Nascut a Barcelona l'any 1961.  
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona, té el Post-grau d'Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i 
Local organitzat per la Universitat de Barcelona i el Diploma en Funció 
Gerencial a les Administracions Públiques organitzat per ESADE i l'EAPC. 
 
Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, de la qual ha estat l’interventor adjunt 
des de l’any 1998, tret d’un parèntesi de cinc anys (del 2011 al 2016), en què 
va ocupar el càrrec de cap de l’Àrea d’Aplicació dels Tributs i Procediments de 
l’Agència Tributària de Catalunya.  
 
Quan es va crear el Cos d'Interventors de la Generalitat de Catalunya l'any 
1992, va accedir per concurs oposició a interventor de la Generalitat. Abans, 
com a funcionari del Cos Superior de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, va ser cap de la Secció de Comptabilitat de Tresoreria, Rendes i 
Patrimoni de la Sub-direcció General de Comptabilitat.  
 
Ha estat col·laborador habitual de l'Escola d'Administració Pública i altres 
centres de formació, com a expert en matèries de gestió econòmica 
pressupostària, comptabilitat, subvencions i aplicació tributària. Ha estat 
membre de diversos tribunals d'oposició al Cos d'Interventors de la Generalitat 
de Catalunya, al Cos d'Interventors-Tresorers de l'Administració Local i al Cos 
Superior de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Marc Costa i Trachsel, director general dels Agents Rurals  
 
Nascut a Vic l’any 1969. 
 
Llicenciat en Dret i en Ciències polítiques i de l’Administració i diplomat en 
ciències empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya.  
 
Especialitzat en polítiques públiques de seguretat, ha cursat un màster 
universitari en seguretat i un altre sobre polítiques públiques de seguretat a la 
UNED i a la Universitat Oberta de Catalunya, respectivament, així com també 
un postgrau en governabilitat de la seguretat ciutadana en aquesta darrera 
universitat. 
 
Professionalment, ha treballat principalment dins la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra, llevat del període 2002 al 2008, en què ha treballat com a 
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advocat en un despatx d’advocats de Vic, on també va compaginar aquesta 
tasca professional amb la docència en matèria de dret administratiu a l’Escola 
de Policia de Catalunya, de Mollet del Vallès, per als cursos de Formació 
Bàsica. 
 
Dins la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha estat instructor 
policial del curs de Formació Bàsica de l’Escola de Policia de Catalunya 
durant dos anys, però principalment ha realitzat tasques en la instrucció, 
elaboració i confecció dels atestats policials de les diferents Àrees Bàsiques 
Policials de les quals ha format part. Actualment, era el responsable de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Àrea Bàsica Policial del Ripollès. 
 
Finalment, ha estat durant els anys 2013 i 2015 responsable de la comissió 
jurídica i de seguretat de l’Assemblea Nacional Catalana i membre de la Junta 
Directiva de la campanya Ara és l’hora de l’any 2014 en representació 
d’aquesta entitat. 
 


