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El Govern impulsa la creació de la nova empresa ATL 
pública 
 

 El nou ens, que gestionarà la xarxa d’abastament d’aigua en alta per 
a 4,5 milions d’habitants, reforçarà el control públic i la 
democratització social a través de la participació ciutadana 

 

 El Govern també anul·la l’increment de l’11,88% de la tarifa d’ATL 
per al 2018  

 
       
El Govern ha aprovat avui el Decret llei per a la creació del nou ens públic que 
gestionarà la xarxa d’abastament d’aigua del sistema Ter-Llobregat. Amb 
aquest Decret llei es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) com 
un operador que gestionarà el servei públic consistent en la producció i 
subministrament d’aigua potable per abastar a una població de 4,5 milions 
d’habitants mitjançant les instal·lacions titularitat de la Generalitat.  
 
Es tracta d’un gestor directe que adopta la forma d’entitat de dret públic i que 
estarà controlat tant per la Generalitat com per la ciutadania. Aquest control de 
l’operador es detalla en els següents punts: 
 

 Estarà adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, en tant que 
òrgan competent en matèria d’aigües. 

 

 Estarà sotmès, igual com la resta d’operadors que proveeixen aquest 
servei mitjançant altres instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat, al control 
i la supervisió de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la seva condició 
d’administració hidràulica de Catalunya i d’autoritat que exerceix les 
competències de la Generalitat en matèria d’aigües. 

 

 El consell d’administració estarà integrat de forma exclusiva per 
representants dels departaments de la Generalitat amb competències en 
relació amb el cicle de l’aigua. Així, hi estaran presents els departaments 
amb competències en matèria de salut, d’administració local, d’economia 
i d’aigua. 

 

 Es modificarà la composició del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-
Llobregat i s’hi inclouen dos vocals en representació de la ciutadania. 

 
La nova ATL pública començarà a funcionar (un cop convalidat el Decret llei pel 
Parlament de Catalunya) tan bon punt estigui constituït formalment i nomenat 
el seu consell d’administració, per bé que la plena operativitat no es produirà 
fins al moment de la liquidació final del contracte anul·lat. En qualsevol cas, es 
pretén que això sigui al més aviat possible i com a data límit abans de l’1 de 
gener de 2019. 
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Un dels objectius prioritaris del nou consell d’administració, un cop iniciï la seva 
tasca, serà analitzar i prendre les decisions pertinents per garantir la viabilitat i 
l’estabilitat financera del nou ens púbic d’abastament.  
 
Reforç del control públic i més participació 
 
La creació de la nova empresa ATL reforçarà el control públic i la 
democratització social a través de la participació ciutadana, atès que amplia la 
composició dels seus òrgans (consell de xarxa) per incorporar una 
representació més àmplia dels diferents usuaris i usos de l’aigua. Per això, 
aquestes dues noves vocalies que es creen en representació de la ciutadania 
seran designades, l’una per l’organització social més representativa d’entre les 
entitats de defensa dels consumidors i, l’altra, d’entre les entitats ecologistes 
més representatives dins de l’àmbit territorial de la prestació del servei 
d’abastament d’ATL. 
 
Fre a l’increment de la tarifa 
 
El Decret llei inclou també les mesures que permeten anul·lar l’increment de 
l’11,88% de la tarifa d’ATLL que es va haver de tramitar per al 2018 en aplicació 
del plec de la concessió anul·lada. Així, el Decret llei estableix que des de l’1 de 
gener de 2018 i fins que no s’aprovi la nova tarifa aplicable per part del nou ens 
públic l’increment de la tarifa serà exactament el mateix que es va aplicar el 
2017, és a dir, zero. 
 
Finalment, el Govern també ha aprovat la creació de la Comissió Assessora en 
el procés de liquidació de l’antic ens d’abastament, que estarà integrada per 
representants dels departaments de la Presidència, d’Economia, i de Territori i 
Sostenibilitat, responsable de la liquidació final del contracte. 
 
Servei garantit 
 
Mentre es resol la liquidació, la fins ara empresa concessionària està obligada 
a mantenir la prestació del servei amb les mateixes condicions i estàndards de 
qualitat que establia el plec d’adjudicació. La resolució del contracte ja va ser 
comunicada a l’empresa tot just entrar el nou Govern. 
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El Govern aprova l’Estratègia del patrimoni natural i la 
biodiversitat de Catalunya 

 

 El document servirà de full de ruta per al Govern en matèria de 
conservació de la natura fins al 2030 
 

 Inclou 85 línies d’actuació emmarcades en 6 àmbits, per revertir la 
pèrdua de biodiversitat a Catalunya 
 

El Govern ha aprovat avui l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de 
Catalunya, el document que marcarà l’acció de govern en aquesta matèria fins 
al 2030. L’instrument concreta 85 línies d’actuació a treballar per complir 30 
objectius operatius emmarcats en 16 objectius estratègics: 

 

 Incrementar la informació i el coneixement dels components del 
patrimoni natural i del seu estat de conservació. 

 Millorar la integració, el tractament i l’accessibilitat de la informació 
sobre el patrimoni natural. 

 Reforçar la gestió activa i adaptativa del Sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya. 

 Millorar la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes 
i la geodiversitat. 

 Enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat 
en l’àmbit de l’avaluació ambiental. 

 Planificar la infraestructura verda i integrar-la en l’ordenació del 
territori. 

 Recuperar i millorar la funcionalitat de la infraestructura verda. 

 Millorar la contribució de les polítiques agrícoles, ramaderes i 
forestals a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 

 Compatibilitzar les activitats marítimes i pesqueres amb la 
conservació de la biodiversitat. 

 Incrementar la implicació del sector empresarial i financer en la 
conservació del patrimoni natural. 

 Avançar en la compatibilitat de la caça i la pesca continentals amb la 
conservació de la biodiversitat. 

 Fomentar la compatibilitat de les activitats turístiques, esportives i de 
lleure a l’aire lliure amb la conservació de la natura i el desenvolupament. 

 Adaptar els instruments de govern del patrimoni natural als nous 
reptes de conservació i fer-los més efectius. 

 Implantar instruments financers i de fiscalitat favorables a la 
conservació del patrimoni natural. 
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 Ampliar la conscienciació de les persones en relació amb el patrimoni 
natural i la biodiversitat. 

 Augmentar la participació individual i col·lectiva en la conservació.  

 

 

Cada quatre anys es decidirà 

quines accions s’impulsaran dins 

d’aquell període, així com el seu 

pressupost. En total, les 

actuacions s’integren en 6 àmbits 

genèrics diferenciats: 

 

 Coneixement, informació i 
seguiment 

 Conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat 

 Model territorial 

 Integració del patrimoni  natural a les polítiques sectorials 

 Organització administrativa, marc legal i fiscalitat 

 Implicació de la societat 

 

 
Una Estratègia dins del marc internacional 
 
Amb l’Estratègia, Catalunya dona compliment als acords internacionals vigents 
que recullen la necessitat d’elaborar estratègies de conservació de la 
biodiversitat. Concretament, al Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions 
Unides, ratificat per 193 països a la Cimera de Río el 1992, que conté 20 fites 
a aconseguir en aquesta àrea: els Objectius d’Aichi. Precisament, un d’ells insta 
els estats a adoptar estratègies i plans d’acció en aquesta matèria. També a 
nivell europeu, dona compliment a l’Estratègia de la Unió Europea sobre 
Biodiversitat 2020, que recomana integrar la biodiversitat a polítiques com 
l’agrícola, la forestal i la pesquera i augmentar l’esforç per aturar la pèrdua de 
biodiversitat.  
 
L’aprovació de l’Estratègia suposa la culminació d’un procés complex, iniciat el 
1997, quan una resolució del Parlament de Catalunya va instar la Generalitat a 
elaborar una estratègia de conservació de patrimoni natural i biodiversitat. L’any 
2000 la Institució Catalana d’Història Natural en va elaborar una primera 
proposta i el 2007 es van dur a terme diversos treballs de diagnosi de l’estat de 
conservació de la biodiversitat a Catalunya i un pla d’acció que serà revisat a 
fons més endavant. L’any 2010, l’Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el 
patrimoni natural, que preveia l’aprovació d’una estratègia de biodiversitat, es 
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va sotmetre a informació pública. El 2016 es va donar un nou impuls amb la 
constitució de la Comissió Tècnica de la Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per consensuar una proposta de continguts, principis rectors i 
metodologia de treball de l’estratègia, i el novembre de 2016 es va organitzar 
un procés participatiu exhaustiu intern i extern per explicar la proposta als 
agents implicats i recollir aportacions, telemàticament i mitjançant debats. 
 
El procés participatiu es va allargar fins al setembre de 2017 amb l’objectiu 
d’enriquir la proposta inicial, amb trobades informatives, sessions de debat 
obertes i reunions amb representants del sector agrari i forestal. En total, es van 
rebre 707 aportacions, un 75% de les quals s’hi van incorporar. Hi han participat 
més d’un centenar d’associacions, entitats ambientals, ajuntaments, consells 
comarcals, consorcis, federacions, universitats, col·legis professionals i 
institucions. Entre les peticions, destaca compartir la diagnosi inicial, afegir 
indicadors, prioritzar i programar accions, donar més rellevància a la 
importància del sector agrari i pesquer en l’assoliment dels objectius, més 
visibilitat al canvi climàtic com a condicionant, incloure la biodiversitat com a 
part del patrimoni natural i considerar l’ús eficient dels recursos naturals com a 
part de la conservació del patrimoni natural. També no limitar els objectius 
estratègics només a espais naturals protegits i preveure la valoració dels costos 
i beneficis de la conservació. 
 
Amb l’objectiu de definir una proposta transversal a escala de tot el Govern, 
l’elaboració de l’Estratègia ha comptat amb la participació de representants de 
tots els departaments de la Generalitat i, especialment, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb qui s’ha establert un marc 
de treball específic atesa la importància del sector primari en relació amb les 
polítiques de conservació de la natura. 
 
Pèrdua de biodiversitat global 
 
Tot i que en les darreres dècades s’ha avançat en la conservació de la natura 
a escala global, no s’ha aconseguit aturar la pèrdua de biodiversitat. A 
conseqüència de l’activitat humana, la velocitat d’extinció d’espècies al planeta 
és actualment entre 100 i 1.000 vegades superior al nivell de base de qualsevol 
altra etapa en la història. Les darreres dades proporcionades pel Conveni de 
Diversitat Biològica de les Nacions Unides indiquen que actualment unes 
34.000 espècies de plantes i 5.200 espècies d’animals de tot el món estan a 
punt d’extingir-se. A Europa, el 42% de les espècies de mamífers, el 15% dels 
ocells i el 45% dels rèptils i les papallones estan amenaçats. 
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Catalunya  no  és  una  
excepció.  Segons 
l’indicador Living Planet 
Index, en el període 2002-
2016 han disminuït un 22% 
el conjunt de les poblacions 
analitzades a Catalunya, 
que inclouen papallones, 
ocells, mamífers, rèptils i 
amfibis. Els  factors  que  
estan  darrere  d’aquests 
canvis són, d’acord amb els 
estudis que impulsen 

diversos grups de recerca del país, el canvi climàtic i els canvis en els usos del 
sòl. 
 
 
Avantatges en el medi i en l’economia 
 
A més de les raons ambientals, conservar la natura i garantir els serveis 
ecosistèmics comporta també oportunitats en el desenvolupament econòmic i 
social. Com a exemple, a  Catalunya  s’estima que el benefici social i econòmic 
associat als espais naturals protegits arriba als 5.110 llocs de treball i 192  
milions  d'euros  bruts  a  l'any,  de  manera  que  cada  euro  invertit  en  espais  
naturals d’especial protecció té un retorn econòmic i social de més de 8 euros.  

  



 

 

Acords de Govern. 17.07.2018  

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

 

8 

El Govern reactiva la recuperació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 
 

 Desencalla el procés de restitució d’aquest organisme després que 
s’aturés per l’aplicació de l’article 155 
 

 Vol que sigui més proper, àgil i flexible davant els reptes presents i 
futurs i integrant la perspectiva de gènere 

 
El Govern ha reactivat el procés –aturat l’octubre passat amb l’aplicació de 
l’article 155- per recuperar l’esperit i les funcions inicials amb què va néixer fa 
uns anys l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Ho ha fet aprovant 
l’avantprojecte de llei de creació d’aquest organisme, que es va crear mitjançant 
la Llei 18/2009 per implicar tots els departaments del Govern en la protecció i la 
promoció de la salut, en la prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut 
pública. 
 
Amb tot, l’any 2014 va perdre la seva personalitat jurídica i va quedar adscrita 
a la Conselleria de Salut, en concret exercint les seves funcions a partir de 
llavors des de la Secretaria de Salut Pública. Ara, però, amb aquesta aprovació, 
es recupera  l’Agència dotant-la de nou de personalitat jurídica pròpia, com a 
organisme autònom administratiu, per tal que respongui amb més eficàcia, 
agilitat i flexibilitat davant els reptes actuals i de futur de la salut pública.  
 
És voluntat del Govern que l’ASPCAT dugui a terme les seves funcions vetllant  
per la integració expressa i operativa de la perspectiva de gènere, de l’equitat i 
de l’abordatge transversal dels determinants de la salut, en especial pel que fa 
al disseny, implantació i avaluació del Pla Interdepartamental  i Intersectorial de 
Salut Pública. En concret, es desenvoluparan les metodologies necessàries i 
s'incorporaran criteris d'avaluació que contribueixin a tractar la dimensió del 
gènere, garantint la recollida de dades desagregades per sexes i desenvolupant 
indicadors qualitatius i quantitatius de gènere. 
 
Els òrgans de govern de l’Agència seran el Consell Rector –màxim òrgan de 
govern i encarregat de fixar les directrius generals d’actuació- i la Direcció –
encarregada d’executar els acords que adopta el Consell Rector-. A més, 
l’Agència guanya elements de descentralització territorial amb la creació dels 
serveis regionals. 
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El Govern aprova el decret de venda directa de llet crua 
de vaca  
 

 La regulació determina els requisits sanitaris, de transport, 
manipulació i envasat que cal complir quan es ven llet crua 

 
El Govern ha aprovat el Decret de venda directa de llet crua de vaca, l’objectiu 
del qual és regular l’activitat de venda per part del productor de llet directament 
a consumidor final i la creació i regulació del seu Directori. Les modalitats de 
venda poden ser: mitjançant la venda en l’explotació, amb màquina automàtica 
o a un establiment minorista. 
 
Cal destacar també que el nou Decret respon alhora a la voluntat del sector 
ramader perquè els productors de llet puguin valoritzar les seves produccions, 
i a la intenció del Govern d’ajudar a la diversificació de les explotacions 
ramaderes així com a enfortir el sector lleter català. 
 
Així, aquest Decret regula els requisits que han de complir les explotacions en 
l’àmbit de la producció, la manipulació, la venda i l’envasat, el transport, 
l’etiquetatge i la informació al consumidor. Aquests requisits són els ja establerts 
en la normativa europea en matèria d’higiene alimentària, als quals s’afegeixen 
requisits addicionals relatius a criteris tecnicosanitaris, prevenció de mamitis, 
neteja dels equips i  la formació del personal de l’explotació, entre d’altres. 
 
El sector lleter s’ha reestructurat, esdevenint un sector molt tecnificat i altament 
professionalitzat, de manera que les millores tecnològiques de les explotacions 
ramaderes, i el context de bon estat de salut de la cabana ramadera catalana 
han permès la publicació d’aquest Decret.  
 
A Catalunya, com a d’altres països de la Unió Europea, s’ha instaurat 
darrerament un nou sistema de venda de llet per mitjà de màquines 
automàtiques que va començar amb la venda de llet pasteuritzada, tot i que 
actualment ha evolucionat en els països del nostre entorn, com França o Itàlia, 
a la venda de llet crua. 
 
La venda de llet crua de vaca està emparada per tot un seguit de requisits 
establerts en la normativa europea en matèria d’higiene alimentària, i aquesta 
nova tipologia de venda millorarà les característiques organolèptiques de la llet, 
tornarà a educar el consumidor en com tractar-la, alhora que s’inscriu en un 
dels eixos de legislatura en l’àmbit agrari com és el foment de l’economia 
circular, la valorització dels productes de territori i la venda de proximitat.  
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DISTINCIONS  
 
El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 31 
persones i 24 entitats 
 

 La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot 
rebre una persona o entitat per part de la Generalitat de Catalunya 

  
El Govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a 31 personalitats i 24 
entitats que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de 
la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. 
  
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una 
persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 
amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus 
mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de 
ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui aquest guardó a alguna persona, 
ja sigui física o jurídica. 
  
 
Les 31 personalitats que rebran la distinció en l’edició d’enguany són: 
 
Eduard Admetlla Lázaro  
Submarinista 
 
Per la seva valuosa aportació a l'exploració submarina com a inventor de caixes 
estanques per a càmeres fotogràfiques i d’un prototip d’escafandre autònom. 
Ha estat president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i 
impulsor del Centre de Recuperació i d’Investigacions Submarines. També és 
membre d'honor de la Historical Diving Society Spain. 
 
Victòria Almuni Balada 
Historiadora 
 
Per la seva recerca especialitzada en temes històrics i arquitectònics de les 
Terres de l'Ebre i del nord del País Valencià. Doctora en història de l'art per la 
Universitat de Barcelona, la seva tesi s'ha centrat en l'estudi de diversos 
monuments i edificis rellevants de les comarques compreses a la diòcesi de 
Tortosa. Professora associada al Departament d'Història i Història de l'Art de la 
Universitat Rovira i Virgili, ha presidit la  Comissió Cívica de Patrimoni de les 
Terres de l'Ebre. 
 
 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Submarinista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terres_de_l%27Ebre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_de_Tortosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_de_Tortosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Rovira_i_Virgili
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Francesc 'Xicu' Anoro Zuferri 
Gastrònom i divulgador de la cuina 
 
En reconeixement a la seva aportació per promoure i recuperar els plats i els 
valors patrimonials de la cuina tradicional i familiar. Fundador i coordinador del 
grup La Cuina a Sils, format per dones d’aquesta població de la comarca de la 
Selva, ha publicat  un seguit de llibres en el seu àmbit, amb els quals ha 
obtingut, sobretot a Itàlia, ressò internacional.  
 
Margarida Aritzeta i Abad 
Escriptora i professora de literatura 
 
Per la qualitat de la seva obra literària, composta sobretot de títols de narrativa 
infantil i juvenil, novel·les, estudis i assajos i els contes i narracions, entre els 
quals, els que va publicar amb el col·lectiu Ofèlia Dracs. La seva trajectòria ha 
estat reconeguda amb prestigiosos guardons, com el Premi Víctor Català, de 
contes i narracions, o el Sant Joan, de narrativa. Com a professora a la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ha contribuït molt significativament a 
l’estudi de la literatura catalana. 
 
Tomàs Barris Ballestín 
Atleta 
 
Per la seva excel·lència esportiva. En reconeixement a una llarga trajectòria en 
el món de l’esport i per la transmissió dels seus valors positius, com a primer 
atleta català de projecció internacional i pioner de l’atletisme d’elit a Catalunya 
i a l’Estat Espanyol. Ha estat guardonat amb la medalla com a Forjador de la 
Història Esportiva de Catalunya i la medalla de plata al Mèrit Esportiu de la 
Federació Internacional d'Atletisme. 
 
Lourdes Benería Farré 
Economista 
 
Per la seva contribució a la recerca econòmica. Catedràtica emèrita de la 
Universitat Cornell, a l’estat nord-americà de Nova York, se la considera una de 
les millors especialistes en estudis d’economia i gènere vinculats al 
desenvolupament i la globalització. El seu prestigi l’ha dut a assessorar 
organismes com l’Organització Internacional del Treball i Nacions Unides. 
 
Lucía Caram Padilla 
Religiosa i activista social 
 
Pel seu compromís amb les persones més desfavorides com a promotora de la 
Plataforma Ciutadana de Solidaritat, creada al Convent de Santa Clara de 
Manresa, i la seva vinculació a la Fundació Privada Rosa Oriol. Des d’aquestes 
entitats ha contribuït valuosament a donar respostes a la manca de recursos 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Cornell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Globalitzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci%C3%B3_Internacional_del_Treball
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nacions_Unides
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bàsics que fa que moltes persones se sentin excloses d’un sistema econòmic 
que els impedeix viure amb dignitat. 
 
Teresa Casals  
Filòloga, mestra i activista per la llengua 
 
Per la fermesa, constància i valentia de la seva tasca de defensa del model 
d’escola catalana, com a model de cohesió social, que no separa els infants i 
joves per la seva llengua d’origen. Des de de la plataforma Som Escola, ha fet 
seu l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions que es 
comprometen a actuar de manera activa en la construcció d’una societat més 
cohesionada, democràtica i lliure. 
 
Joan i Martí Castells Badia 
Escultors pessebristes 
 
En reconeixement a la seva destacada trajectòria com a escultors de figures de 
pessebre, vinculada a una nissaga familiar de referència en el món del 
pessebrisme català. La seva obra, present en moltes col·leccions privades de 
diversos països, figura als catàlegs dels més prestigiosos museus dedicats a 
una de les tradicions nadalenques més emblemàtiques. 
 
Teresa Clota i Pallàs 
Professora de llengua i literatura catalanes 
 
Per la seva valuosa aportació com a professora de llengua i literatura catalanes 
i com a activa lluitadora per la docència en català en temps difícils. Ha 
col·laborat en l'elaboració de manuals per al Servei d'Ensenyament del Català 
de la Generalitat de Catalunya i ha dut a terme una extraordinària tasca de 
manteniment de la memòria popular de Jacint Verdaguer amb la seva 
contribució al manteniment de Vil·la Joana, casa-museu del poeta.  
 
Josep Cruanyes Tor  
Advocat i historiador 
 
Per la seva valuosa contribució a la defensa dels drets lingüístics del català com 
a president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics  i secretari de la Comissió 
de Llengua Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de 
Catalunya. Vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, ha estat un dels 
promotors del retorn de la documentació confiscada pel franquisme a 
Catalunya, mitjançant els seus llibres i la tasca que du a terme a la Comissió de 
la Dignitat. 
 
 
 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Servei_d%27Ensenyament_del_Catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jacint_Verdaguer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vil%C2%B7la_Joana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Societat_Catalana_d%27Estudis_Jur%C3%ADdics
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_de_Col%C2%B7legis_d%27Advocats_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_de_Col%C2%B7legis_d%27Advocats_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Nacional_Catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3_confiscada_per_la_dictadura_franquista
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Amadeu Cuito i Hurtado 
Economista, polític i escriptor 
 
Per la seva singular relació amb el món de les idees i com un dels més grans 
coneixedors de l’obra de Marcel Proust. Ha mantingut contacte amb escriptors 
com Josep Pla i amb polítics, opositors del règim franquista, des de Josep 
Tarradellas i Joan Reventós fins a Josep Pallach, de qui reivindica el seu ideari. 
Escriptor, economista i humanista. 
 
Roger Español i Tor 
Músic 
 
Per la seva defensa del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. En reconeixement 
a la lluita cívica per la democràcia i les llibertats fonamentals. Amb ell, la societat 
del país va mostrar al món els seus valors socials i humans amb coratge i 
pacifisme. Per la valentia i el compromís demostrats en la defensa del dret a 
l’autodeterminació del poble de Catalunya. 
 
Josep Antoni Fernández i Fernández (Fer) 
Dibuixant d’humor 
 
En reconeixement a una llarga trajectòria com a humorista gràfic en mitjans de 
gran difusió. Degà de la premsa catalana, s’ha significat també en el camp de 
la docència i la difusió dels valors democràtics i cívics, des d’una profunda 
vinculació amb el teixit cultural i un infatigable activisme social. És l’impulsor 
dels Premis Internacionals d’Humor Gat Perich, que posen de relleu l’enorme 
poder transformador de l’humor. 
 
Assumpció Malagarriga Rovira  
Pedagoga musical 
 
Per la seva valuosa aportació en el camp de la pedagogia musical com a mestra 
i formadora de formadors, i també pel disseny i l’organització del Servei 
Educatiu de l’Auditori de Barcelona, el qual apropa la música a la ciutadania, 
molt especialment als infants i joves, i ha esdevingut un referent internacional 
de gestió cultural. 
 
Rosa Maria Malet i Ybern 
Historiadora de l’art i directora de museus 
 
Com a degana en la direcció dels museus barcelonins. Gran coneixedora de 
l'obra de Joan Miró, ha publicat diversos llibres sobre l'artista i ha comissariat 
algunes exposicions rellevants. Va començar a treballar a la Fundació Joan Miró 
el mateix any de la seva creació, el 1975. Des de llavors ha dut a terme la gran 
labor de protegir, desenvolupar i promoure el coneixement del treball de l’artista. 
Al capdavant de la fundació, també ha donat suport a joves artistes que avui 
són autors reconeguts. 
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Santiago Marrè Burcet  
Conservador cinematogràfic 
 
Pel valor incalculable de la seva tasca de creació, recerca, conservació i 
divulgació d’imatges cinematogràfiques històriques, de gran interès per al 
patrimoni audiovisual de Catalunya. Organitzador de les Trobades 
Internacionals de Cinema 9,5 i del Mercat del Col·leccionista, i president 
honorari de Foto-Film Calella, la seva trajectòria ha obtingut el reconeixement 
del sector. 
 
Franca Masu 
Cantant 
 
Per la defensa de la llengua catalana des de l’Alguer. Ha encapçalat el 
ressorgiment de la cançó catalana a Sardenya amb un estil que beu 
principalment del jazz, el fado i el tango. És una de les cantants del Mediterrani 
amb més talent. Ha consolidat l'ús del català com a idioma d'expressió artística. 
 
Carme Mayol Fernández 
Bibliotecària 
 
Pel conjunt de la seva aportació a la biblioteconomia,  com a autora de diversos 
estudis i textos normatius en aquest àmbit. Fundadora i presidenta de 
l'Associació Lectura Fàcil i docent a l'Escola de Bibliologia, ha presidit el Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i ha participat en 
nombrosos seminaris i congressos internacionals. 
 
Leonora Milà Romeu 
Pianista i compositora musical 
 
Per una valuosa carrera d’èxit internacional en el món de la música que ha 
contribuït a la projecció de la cultura catalana. Deixebla de la pianista i 
pedagoga Maria Canals, les seves llargues gires per Europa, Estats Units i Àsia, 
com a solista o acompanyada de prestigioses orquestres, i la seva extensa 
producció, l’han fet mereixedora del reconeixement del públic i de la valoració 
de la crítica. 
 
Pepita Pardell Terrade  
Dibuixant i animadora 
 
Per la singularitat del seu treball en el món de l'animació, com a autora del 
primer llargmetratge a l’Estat espanyol en aquest camp i de la primera pel·lícula 
de dibuixos animats d’Europa. També ha realitzat el primer llargmetratge 
d'animació per a adults i ha pres part en nombroses produccions internacionals. 
Va ser guardonada amb el Premi Trajectòria de la Mostra Internacional de 
Cinema d'Animació de Catalunya. 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bibliotec%C3%A0ria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Col%C2%B7legi_Oficial_de_Bibliotecaris-Documentalistes_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Col%C2%B7legi_Oficial_de_Bibliotecaris-Documentalistes_de_Catalunya
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Artur Ramon i Picas 
Galerista d’art 
 
Per la seva excel·lent i decisiva aportació a la vida cultural del nostre país. Des 
de la seva activitat com a antiquari i galerista, la seva tasca ha estat fonamental 
en la construcció d’un model vehiculat per la recuperació, salvaguarda i difusió, 
al més alt nivell, del patrimoni històrico-artístic. Ha estat i és referent i 
representant a les millors fires d’art del món. 
 
Maria Rius i Camps  
Il·lustradora 
 
Per la seva significació en l’àmbit de la il·lustració infantil, amb un estil 
d’orientació realista, marcat per la delicadesa, que entén la il·lustració com a 
treball narratiu.  Fundadora de  l'Associació Professional d'Il·lustradors de 
Catalunya, va formar part del grup d'il·lustradors del Congrés de Cultura 
Catalana. Ha treballat activament per normalitzat la feina dels il·lustradors i les 
il·lustradores.  Alguns dels seus llibres han estat publicats a més de vint-i-cinc 
països i els seus dibuixos han estat exposats en mostres individuals i 
col·lectives, i en diverses ciutats del món.  
 
Josep Maria Roset Camps 
Fotògraf 
 
En reconeixement a la tasca de recerca fotogràfica durant més de mig segle i a 
la seva obra, com a  fotògraf de temes d’abast internacional. I també pel seu 
compromís amb l’entorn de Rubí i del Vallès com a promotor i fundador 
d’entitats culturals. Cal destacar, singularment, el servei que ha fet a les 
generacions del futur en l’afany de preservar la memòria històrica com un dels 
fonaments de la vida col·lectiva. 
 
Jordi Sierra i Fabra 
Escriptor  
 
Pel conjunt de la seva obra en el camp de la literatura infantil i juvenil, traduïda 
a vint-i-cinc idiomes, que ha obtingut nombrosos premis i figura en els 
programes escolars a Catalunya, l’Estat espanyol i Amèrica Llatina. I també per 
la seva tasca d'estudi de la música del nostre temps i la creació de diverses 
revistes especialitzades de rock. La fundació que porta el seu nom promou la 
creació literària entre els joves i fomenta el plaer de la lectura en aquest sector. 
 
Nemesi Solà i Franquesa 
Activista cultural  
 
Per la seva sostinguda i valuosa contribució a la cultura catalana i als drets 
nacionals de Catalunya, iniciada en els temps més difícils. Vinculat, des de la 
seva fundació, a Òmnium Cultural, ha pres part en diverses iniciatives de 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Associaci%C3%B3_Professional_d%27Il%C2%B7lustradors_de_Catalunya&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Associaci%C3%B3_Professional_d%27Il%C2%B7lustradors_de_Catalunya&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9s_de_Cultura_Catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9s_de_Cultura_Catalana
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recuperació de tradicions i costums. Pel conjunt d’aquesta activitat, es troba en 
possessió del Premi Joan Amades de Cultura Popular 2015. 
 
Joan Soler i Amigó 
Pedagog i escriptor 
 
En reconeixement pel seu paper com a folklorista i pedagog. És autor de 
diferents estudis d’història local, etnogràfics i folklòrics. La seva contribució en 
l’àmbit de la cultura popular i les seves publicacions sobre tradicions, festes, i 
mitologia catalana li han valgut diversos premis. Ha treballat com a tècnic 
d’educació dels ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat i de Badalona. 
 
Dolors Udina Abelló 
Traductora literària i professora de traducció 
 
Per la seva intensa tasca en l’àmbit de la traducció literària, singularment de 
l'anglès al català. Entre les seves traduccions, destaquen obres de dos premis 
Nobel, J. M. Coetzee i Alice Munro, i també La senyora Dalloway, de Virginia 
Woolf, amb la qual va guanyar el Premi de Traducció Crítica Serra d'Or el 2014. 
Professora a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, és també membre del jurat del Premi Jordi Domènech de 
Traducció de Poesia. 
 
Roser Vernet Anguera  
Filòloga i activista cultural 
 
Per la seva  tasca com a directora del centre Quim Soler a El Molar, a la 
comarca del Priorat, des d’on treballa per preservar l’obra i la memòria del 
reconegut escriptor. Alhora, hi desenvolupa projectes culturals que relacionen 
els mons de la literatura i del vi en un sentit ampli i amb la voluntat de vertebrar, 
singularment, el patrimoni cultural del territori. 
 
Joan Viñas Salas 
Cirurgià 
 
Per la seva reconeguda trajectòria professional en l’àmbit de la salut i la 
contribució al sistema d’educació superior i a la recerca. Ha estat rector de la 
Universitat de Lleida i president de l’Institut Català de la Salut i de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya. El seu compromís sostingut en la gestió 
del sistema públic català de salut de Catalunya li ha valgut el reconeixement del 
sector. 
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Les 24 entitats guardonades amb la Creu de sant Jordi són: 
 
 
ABACUS, S.Coop. CL 
 
Per la seva destacada aportació al cooperativisme de consum des de fa 
cinquanta anys. Abacus és una comunitat ciutadana de consum i de treball de 
més d’un milió de socis i sòcies. Amb 48 establiments a Catalunya, València i 
les Balears, ha contribuït a la dinamització educativa i cultural del territori. Per 
això ha esdevingut un referent en aquests àmbits, a partir de valors com 
l'equitat, la sostenibilitat i el consum responsable. És membre fundador del Grup 
Clade, el primer grup empresarial cooperatiu català. 
 
Agrupacions de defensa forestal 
 
Per la seva valuosa implicació en la prevenció i lluita contra els incendis 
forestals, duta a terme al llarg de més de trenta anys de trajectòria. Les 
agrupacions de defensa forestal (ADF) es van començar a regular l’any 1986 
amb el programa “Foc Verd”, però els seus inicis es remunten a principis dels 
anys seixanta del segle anterior, amb l’aparició dels primers grups d’extinció 
d’incendis. Formades per associacions de propietaris forestals i municipis, la 
seva tasca solidària ha esdevingut bàsica per a la salvaguarda del patrimoni 
forestal de Catalunya.  
 
Alzheimer Catalunya, Fundació Privada  
 
Pel seu compromís i dedicació al coneixement de l’Alzheimer durant trenta anys 
de trajectòria. La seva aportació per entendre el procés evolutiu de la malaltia 
ha contribuït a millorar la qualitat de vida de les persones amb aquest tipus de 
demència. Des de la Fundació s’ofereixen eines essencials per saber-la 
gestionar, com ara l’acompanyament, l’assessorament, la tutela i la formació, 
adreçades tant a les persones afectades com a familiars i professionals. 
 
Associació “Ateneu de Sant Just Desvern”  
 
Entitat que commemora enguany el seu centenari i que ha dut a terme una 
valuosa aportació a la vida cultural i cívica santjustenca. Des dels seus inicis, 
l’Ateneu s’ha dedicat principalment a l’ensenyament del català i al foment de les 
arts. Amb una àmplia activitat formativa –acull una escola de música, una 
d’escriptura i una de teatre, entre d’altres seccions–, també és l’embrió de les 
emblemàtiques Festes de Tardor i contribueix molt positivament a la 
dinamització de la vila. 
 
Associació Casal Societat La Principal  
 
Al llarg de més d’un segle d’història, aquesta entitat vilafranquina ha esdevingut 
un espai de cohesió al voltant de la cultura, l’esbarjo i l’esport de la comarca del 
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Penedès, amb la vertebració progressiva d’un conjunt d’activitats que avui 
conformen una vintena de seccions. La vitalitat i el dinamisme que caracteritzen 
el Casal han contribuït a potenciar, d’una manera ben positiva, la cultura i les 
tradicions catalanes. 
 
Associació Casino La Unió de Vidreres 
 
En reconeixement a una trajectòria de més de cent cinquanta anys que ha 
contribuït notòriament a dinamitzar l’entorn social, cultural i esportiu de Vidreres. 
Des del 1891, l’entitat té la seu en un dels edificis més emblemàtics d’aquesta 
vila de la Selva, una antiga indústria surera. Pel conjunt de la seva trajectòria, 
el Casino ha esdevingut un referent a la comarca i un factor de cohesió social.  
 
Associació Catalana pels Drets Civils 
 
Entitat creada per les famílies dels presos i exiliats polítics com a plataforma 
d’actuació conjunta. El seu objectiu és denunciar la vulneració dels drets 
fonamentals a les persones represaliades en el moment actual. L’Associació 
Catalana pels Drets Civils dona veu a aquestes persones i suport a les seves 
famílies, canalitza les mostres de solidaritat i suport, i defensa els drets civils 
afectats o vulnerats, tant a Catalunya com a nivell internacional.  
 
Associació Cor Claverià l’Aliança de Lliçà d’Amunt  
 
Entitat fundada l’any 1916 amb el propòsit de difondre els cants religiosos de la 
parròquia de Lliçà d’Amunt. Assumeix també els cants populars, com les 
tradicionals caramelles. Amb el temps s’ha constituït com a cor claverià, seguint 
la influència de l'obra musical i l'esperit cívic de Josep Anselm Clavé, a més de 
contribuir a dinamitzar la vida social i cultural del Vallès Oriental. La seva 
implicació amb l’activitat coral d’arreu de Catalunya constitueix un bon exemple  
de construcció de país.   
 
Associació Cultural La Colmena de Santa Coloma 
 
Per la seva reeixida tasca per tal de promoure la vida cultural i social de Santa 
Coloma de Gramenet des de fa més d’un segle. La història de La Colmena, que 
en origen fou una cooperativa de consum, es vincula a la transformació del 
poble en ciutat. Al llarg del temps, l’espai ha mantingut la seva activitat, 
dedicada principalment al teatre, el billar i els escacs. La complicitat, l’esforç i la 
perseverança són els valors que distingeixen una entitat esdevinguda 
emblemàtica en el seu entorn. 
 
Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà 
 
Entitat constituïda l’any 2000, tot i que la història del parc de bombers de 
Puigcerdà s’inicia al s. XIX coincidint amb l’aparició dels primers cossos de 
bombers a Catalunya. Formada per voluntaris, la seva dedicació i compromís 
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amb la comarca de la Cerdanya demostren l’esperit solidari que distingeix 
aquest cos de salvament. Amb voluntat de servei col·lectiu, aquesta associació 
ha dut a terme un treball eficaç en favor de la seguretat ciutadana i la 
preservació del paisatge cerdà. 
 
Associació d’Editors en Llengua Catalana  
 
Pel seu treball continuat, al llarg de quaranta anys, en favor de les publicacions 
en català. L’entitat neix l’any 1976 fruit de l’impuls d’un grup d’editors per 
recuperar i normalitzar el català després del franquisme. La seva vinculació al 
sector ha contribuït a desenvolupar la literatura catalana i potenciar-ne els 
autors. L’entitat organitza la Setmana del Llibre en Català, que afavoreix el 
dinamisme editorial i promou la lectura en aquesta llengua. 
 
Associació Orfeó Sarrianenc 
 
Entitat fundada el 1917 amb l’objectiu de crear vincles de l’aleshores vila de 
Sarrià amb el moviment de la Germandat d’Orfeons de Catalunya. Al llarg de 
tot un segle, l’Orfeó ha impulsat l’activitat cultural, social i esportiva del seu 
entorn des de diverses iniciatives. El cant coral, la formació musical, els 
concerts i els concursos de creació de música catalana en són les activitats 
principals, i destaca igualment per la tasca de preservació de les festes i 
tradicions arrelades a Sarrià. 
 
Associació Societat Coral “El Vallès” 
 
Per la seva trajectòria en l’àmbit del cant coral des de fa gairebé un segle i mig, 
com a  entitat degana del teixit associatiu de Ripollet. Membre de la Federació 
de Cors de Clavé, té els seus orígens en aquest moviment, que va fer possible 
l’accés de les classes populars a la cultura mitjançant el cant coral. La seva 
tasca de difusió de la llengua, la música i la cultura promou valors com la 
convivència, la participació i la perseverança. 
 
Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll 
 
En reconeixement a una sostinguda trajectòria de més de cinquanta anys en el 
camps de la filatèlia, la numismàtica i el col·leccionisme. Inicialment, fou una 
delegació del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona. El Cercle ha participat 
en multitud d’iniciatives, principalment exposicions i edicions de segells, que 
han contribuït a projectar, en l’àmbit de la seva activitat, el patrimoni històric del 
Ripollès i de Catalunya.  
 
Fundació privada puntCAT  
 
En reconeixement a la seva tasca de promoció del domini .cat a la xarxa. Fruit 
d'una iniciativa privada de la comunitat catalanoparlant, aquest domini va ser 
aprovat, l’any 2005, per la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Nombres 
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i Números (ICANN). L’entitat ha contribuït a impulsar la cultura catalana i la 
normalització de l’ús del català en l’àmbit de les  tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
 
Fundació PROA (Proactiva Open Arms)  
 
Per la seva tasca de rescat i salvament de les embarcacions de persones 
refugiades a la mar Egea i al conjunt de la Mediterrània. Constituïda a Badalona 
l’any 2015, aquesta ONG ha esdevingut una valuosa via d’auxili per a les 
persones fugides dels conflictes bèl·lics, la persecució o la pobresa. La seva 
implicació en la defensa i protecció dels drets humans l’ha dut també a 
col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per tal d’obrir vies d’integració a les 
persones refugiades i en risc d’exclusió social.  
 
Marduix Teatre 
 
Amb una trajectòria de més de quaranta anys, aquesta companyia titellaire, 
fundada per Jordi Pujol i Joana Clusellas, ha contribuït reeixidament a renovar 
el teatre popular. La seva ductilitat i la bona convivència entre actors, ninots, 
objectes i música són una bona mostra de la qualitat del seu art. Les nombroses 
actuacions i les iniciatives culturals que ha dut a terme han contribuït 
valuosament a projectar arreu la llengua i la cultura catalanes. 
 
Nits Musicals, de Guardiola de Berguedà  
 
Amb més de mig segle de trajectòria, aquest festival de música clàssica ha 
esdevingut una cita ineludible per a veïns i estiuejants de la comarca, des d’un 
conjunt emblemàtic del romànic català com és el monestir de Sant Llorenç. En 
la programació de les Nits hi figuren artistes de primer nivell, que han contribuït 
notòriament a la projecció de Guardiola de Berguedà com a espai de cultura.  
 
Orfeó Reusenc  
 
En el centenari d’aquesta entitat amb la seva denominació actual, molt 
implicada en l’impuls i el prestigi de l’activitat coral a Catalunya. Els orígens de 
l’Orfeó provenen de la seva tasca com a secció coral de l’emblemàtic Centre de 
Lectura. Cal destacar la tasca que ha dut a terme com a dinamitzador social i 
cultural de l’ambient reusenc mitjançant diverses seccions, com ara l’Esbart 
Dansaire o el Ball de Bastons.  
 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense  
 
Per la seva dedicació a la salvaguarda i preservació del patrimoni arqueològic i 
cultural de les comarques de Tarragona des de mitjans del s. XIX. 
L’Arqueològica, que és com es coneix popularment a la ciutat, és una associació 
que en els seus orígens va impulsar la creació del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona i diverses excavacions. Amb la publicació continuada del Butlletí 
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Arqueològic, l’entitat potencia amb determinació l’estudi del món romà i la seva 
presència a Catalunya.   
 
Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa  
 
En l’ocasió del centenari d’aquesta entitat, amb una trajectòria dedicada al 
foment de la cultura, l’esport i l’esbarjo. En els seus orígens, La Cumprativa es 
va convertir en seu d'ideals llibertaris i progressistes de Llorenç del Penedès, i 
amb el temps va esdevenir un factor de cultura i cohesió social. En els darrers 
temps, les persones que en són sòcies han consolidat els valors de la Societat, 
que avui és la seu de diferents grups de cultura popular i tradicional i un espai 
per a activitats lúdiques i esportives.  
 
Societat Recreativa El Centre 
 
Per una trajectòria de gairebé cent trenta anys dedicada a dinamitzar la vida 
social i cultural de Llorenç del Penedès. Aquesta entitat va ser un element 
primordial de la vida rural i de l’ambient catòlic de la vila, especialment al 
tombant del s. XX i durant la Guerra Civil. El seu compromís i dedicació per 
instruir el poble en moments adversos va donar grans fruits. La seva actual 
tasca d’impuls de l’activitat cultural i de lleure, amb seccions dedicades al ball 
de bastons, els falcons i el teatre, s’inscriu en la catalanitat més sòlida.  
 
Unió de Consells Esportius de Catalunya  
 
Per la seva tasca de coordinació i representació dels consells des del 1994. 
Aquest organisme, que aglutina els quaranta-cinc consells esportius de totes 
les comarques i grans ciutats, ha contribuït a difondre l’esport escolar com una 
activitat saludable i inclusiva, a més d’afavorir la vertebració social del territori. 
Entre les seves iniciatives, cal destacar la campanya ´Jo sempre hi guanyo’, 
que promou l’educació en valors de la pràctica de l’esport per tal de contribuir a 
la formació de millors ciutadans. 
 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya  
 
En reconeixement a la seva valuosa aportació per difondre la pràctica de 
l’esport. Nascuda el 1933 amb el nom d’Unió Catalana de Federacions 
Esportives, fou presidida per Pompeu Fabra. Amb motiu de la Guerra Civil va 
haver de cessar la seva activitat, i no és fins a la instauració de la democràcia 
que recuperaria el seu paper com a representant de l’esport català. Els valors 
en què s’inscriu –la solidaritat, la col·laboració i l’esforç mutu- afavoreixen el 
desenvolupament cívic i cultural arreu del país. 
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NOMENAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 Vinyet Panyella i Balcells, comissària dels actes commemoratius dels 
cent anys del Palau Maricel de Sitges 

 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA  

 
 Juli Fernàndez i Olivares, delegat territorial del Govern de la Generalitat 

a Barcelona 

 Pere Vila i Fulcarà, delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Girona 

 Ramon Farré Roure, delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Lleida 

 Òscar Peris i Ródenas, delegat territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona 

 Alba Camps Roca, delegada territorial del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central 

 Xavier Pallarés i  Povill, delegat territorial del Govern a les Terres de 
l’Ebre 

 Rosa Amorós i Capdevila, delegada territorial del Govern de la 
Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran 

 Pere Regull i Riba, delegat territorial del Govern de la Generalitat al 
Penedès  
 

 

DEPARATMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

 Lluís Baulenas i Cases, secretari general del Consell Interuniversitari de 
Catalunya  
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CURRICULUMS 
 
Vinyet Panyella, comissària de la commemoració del Centenari del Palau 
Maricel de Sitges 
 
Nascuda a Sitges l’any 1954. 
 
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació (1975); llicenciada en Filologia 
Catalana per la Universitat de Barcelona (1977); estudis de doctorat (UB, UPF) 
i doctorand a la Universitat Rovira i Virgili, sobre el Noucentisme (tesi doctoral 
en curs).  
 
És directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges des del 2011; membre 
de la  Comissió Nacional de Commemoracions  des del 2012; membre del 
Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural des del 
2014 i comissària de l’Any Ramon Casas (2016). 
 
Gestora cultural, investigadora en humanitats i història cultural, comissària 
d’exposicions, escriptora. Des dels seus inicis en l’àmbit professional ha 
combinat tasques professionals d’alta responsabilitat en institucions culturals 
amb estudis i recerques de caràcter acadèmic, en oberta sinergia. La seva 
activitat es caracteritza per la capacitat d’interaccionar  entre les humanitats i la 
gestió. 
 
Compta amb una dilatada experiència en responsabilitats de direcció, 
organització i gestió cultural; en tecnologies de la informació i de la comunicació 
aplicades a institucions culturals i en  relacions i participació en institucions, 
entitats i organitzacions internacionals així com en la direcció i comissariat 
d'exposicions.  
 
Experta en literatura, arts i historia cultural moderna i contemporània 
(Modernisme i Noucentisme especialment). Organitzadora i directora del I 
Simposi Internacional sobre el Noucentisme (Barcelona i Sitges 2014) (actes en 
curs d’edició).  
 
Ha obtingut premis i guardons per diverses obres de recerca i assaig. Ha 
publicat una quarantena de llibres (art, literatura, història cultural, biografia, 
creació literària) i una important quantitat d’articles i treballs d’especialització 
(catàlegs d’exposicions, obres col·lectives) i de divulgació. 
 
Ha estat cap d’Àrea de Recerca i Desenvolupament de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris, Parlament de Catalunya (2004-2011); directora de la Biblioteca 
de Catalunya (2000-2004); diputada al Parlament de Catalunya (1996-1999); 
subdirectora i gerent de la Biblioteca de Catalunya (1989-1996); cap de 
Documentació, Biblioteca i Arxiu del Parlament de Catalunya (1983-1989) i 
responsable de l’Arxiu Històric de Sitges (1976-1983). 
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Juli Fernàndez i Olivares, delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona 

Nascut a Sabadell l’any 1977. 
 
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en 
màrqueting farmacèutic per l’escola de negocis EADA. 
 
Ha estat alcalde de Sabadell entre el juny del 2015 i juliol del 2017. Des 
d’aleshores i fins a l’actualitat segueix vinculat a la casa de la vila d’aquest 
municipi com a segon tinent d’alcalde desenvolupant les responsabilitats 
polítiques, coordinant l’àrea de Cohesió Territorial i com a regidor d'Urbanisme, 
d’Informació de Base, Tresoreria, Serveis Generals i Compres, Serveis 
Econòmics i Gestió Tributària.  
 
També ha tingut responsabilitats en l’administració de la Generalitat com a 
director general de l’Agència Catalana de la Joventut entre els anys 2008 i 2011 
i de Turisme Juvenil de Catalunya entre el 2007 i el 2008. 
 
Amb anterioritat, la seva carrera professional ha estat relacionada amb el sector 
de la indústria farmacèutica com a cap de compres d’ECOCEUTICS, SL (2013-
2014), adjunt a la direcció tècnica de Laboratoris Quimifar, SA (2000-2001) i 
farmacèutic gerent de diverses farmàcies entre el 2001 i 2007.  
 
En la seva trajectòria política ha estat president d’ERC a Sabadell (2011 i 2012) 
i membre del secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC). És soci d’Òmnium. 
 
Alba Camps Roca, delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central 
 
Nascuda a Navàs l’any 1989. 
 
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
especialitat en educació i cultura. Postgrau i màster en Gestió de conflictes i 
promoció de la convivència, a l’Escola de Seguretat Integral de la UAB.   
 
Ha estat regidora de benestar social, ciutadania, recursos humans i participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Puig-reig des de l’agost del 2015 fins a l’actualitat.  
La seva trajectòria professional ha estat vinculada a la participació en diferents 
projectes a partir de l’elaboració d’investigacions i estudis de caire econòmic, 
cultural i social com el projecte ARC (projecte educatiu que treballa la 
convivència, apreciació i la resiliència al centre de Cultura Pràctica de 
Terrassa), l’estudi Imagina 9Barris de l’Ajuntament de Barcelona o el programa  
“Xim i Xesca” adreçat a la lectura pels infants.  
 
Ha estat secretària de dona i igualtat de l’executiva d’ERC al Berguedà i 
tresorera i secretària de dona i igualtat de l’executiva d’ERC a Puig-reig.  
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Pere Vila i Fulcarà, delegat del Govern a Girona 
 
Nascut a Girona, l’any 1973.  
 
És tècnic especialista en hostaleria i turisme, i actualment cursa el Grau de Dret 
a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En l’àmbit acadèmic, és director i 
professor en excedència de l’escola d’hostaleria de l’Alt Empordà des de l’any 
1994.  
 
La seva carrera professional també ha estat relacionada amb el sector públic. 
És president de la Diputació de Girona des del 2015 i va ser diputat portaveu 
adjunt a la Presidència els anys 2011 i 2012.  És alcalde de Llançà des del 
gener del 2017, càrrec que ja havia ocupat del 2003 al 2015. Entre el 1995 i el 
2003 va ser primer tinent d’alcalde i regidor d’Atenció Ciutadana, Turisme i 
Joventut del mateix ajuntament.  
 
Ha estat diputat al Parlament de Catalunya en la X legislatura (2012-2015). 
També va ser president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà entre el 2007 i 
el 2009, i vicepresident primer d’aquesta institució del 2009 al 2011.  
 
Ramon Farré Roure, delegat de la Generalitat a Lleida 
 
Nascut a Lleida l’any 1954. 
 
És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Saragossa. Té estudis 
de Filosofia i Lletres (Història) per la Universitat de Barcelona.  
 
Delegat del Govern a Lleida, des del gener de 2011 fins al novembre 2017, quan 
va ser cessat en aplicació de l’article 155.  
 
En l’àmbit de la docència ha estat catedràtic d’institut d’ensenyament secundari, 
en l’especialitat de Física i Química; professor d’ensenyament secundari des de 
l’any 1976 i director de l’institut: 1978 i 1984.  
 
Va ser secretari general del Departament d’Ensenyament des de 1999 fins al 
2003. Amb anterioritat havia estat delegat territorial d’Ensenyament al Vallès 
Occidental 1993-1999 i sub-director general de Planificació Escolar  del 1989 al 
1992.  També va ser membre del Consell Escolar de Catalunya els períodes 
1989-1999 i 2004-2010. 
 
Expert nomenat pel Govern per al Pacte Nacional per l’Educació a Catalunya i 
autor de diferents ponències sobre educació a Còrdoba (Argentina), 
Washington, D.C, Mèxic i Colòmbia.  
 
Ha publicat Crònica del Sí (Catalunya 2010-2015). Pagès Editors 2015; 
Quadern Lilat. Digressions de matinada. Pagès Editors. 2010; i Crònica de la 
llei d’educació de Catalunya. Fundació Jaume Bofill. 2009. 
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Pere Regull i Riba, delegat del Govern a l’Alt Penedès  
 
Nascut a Vilafranca del Penedès l’any 1960.  
 
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Monitor Nacional 
d’Atletisme. 
  
És alcalde de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès des del 20 d’abril del 
2009, consistori on va ser regidor des del maig del 2003. És diputat de Turisme 
de la Diputació de Barcelona des del 2016. Ha estat diputat al Parlament de 
Catalunya durant les dues darreres legislatures. També és president de la 
Fundació Pro-Penedès, del Patronat del Museu de Vilafranca, de la Fundació 
Amàlia Soler i de la Fundació Hospital de Vilafranca. És membre dels Castellers 
de Vilafranca des del 1989, entitat que va presidir des del 1997 fins al 2002 
  
Ha treballat de pagès (1979-1980), d'intèrpret de francès assessorant empreses 
(1981) i de monitor d'atletisme en escoles públiques (1982-1983). Del 1986 al 
1992 ha estat secretari-interventor de comptes de l'Ajuntament de Sant Jaume 
dels Domenys i del Jutjat de Pau. Ha estat assessor tècnic del Centre 
d'Iniciatives Empresarials, i assessor jurídic de la Unió de Pagesos fins l'any 
1994. Des del 1992 exerceix la professió d'advocat amb despatx propi a 
Vilafranca del Penedès.  
 
Rosa Amorós i Capdevila, delegada territorial del Govern de la Generalitat 
a l’Alt Pirineu i Aran 

 
Nascuda a Isona l’any 1963.  
 
És diplomada en magisteri per la Universitat de Barcelona (UB) i postgrau de 
kinesiologia holística per la Universitat Ramon Llull –Blanquerna. També ha 
cursat estudis de psicopedagogia a la UOC.  
 
Ha estat delegada del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran durant la 
passada legislatura i actualment és regidora de l’Ajuntament d’Isona. 
 
Bona part de la seva carrera professional ha estat lligada a la docència. 
Funcionaria del cos de mestres de Primària, com a mestra d’educació especial 
a la ZER del Pallars Jussà. També ha estat Formadora de formadors a l’ICE 
(Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(1985-2000). Va dirigir el Programa ocupacional per a estudiants universitaris 
aturats dins la Unitat de Formació de Formadors de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (1998-2001). 
 
A nivell polític i institucional ha fet de regidora de l’Ajuntament d’Isona i Conca 
Dellà (2011-2015), de consellera del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
secretària nacional de les dones d’ERC (2012-2015) i coordinadora territorial de 
l’Institut Català de les Dones a l’Alt Pirineu i Aran (2009-2011). Va ser diputada 
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durant la Xa legislatura, durant la qual va ser portaveu de la Comissió d’Igualtat 
i vicepresidenta de la Comissió de benestar social i família, de la Comissió 
d’agricultura, ramaderia, alimentació i medi natural, i portaveu del grup de treball 
de la Reforma Horària i de l’Intergrup de Població, desenvolupament i salut 
sexual i reproductiva.  
 
És membre d'Òmnium Cultural, de l'Assembla Nacional Catalana i del Centre 
d’Estudis d’Isona i Conca Dellà.  
 
Òscar Peris i Ródenas, delegat territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona 

  
Nascut a Valls el 1974. 
  
Ha estat delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona 
durant la passada legislatura. Actualment és diputat al Parlament de 
Catalunya.  
 
Abans, va ser tercer tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Valls i regidor de 
Comerç i Turisme, i president de la secció local d'ERC a Valls i Conseller 
Nacional del partit. 
  
És actiu al món casteller i excap de Colla de la Colla Joves Xiquets de Valls. 
També és president del Club Tennis Valls i soci de l'Assemblea Nacional 
Catalana i de l'Institut d'Estudis Vallencs i d’Òmnium.   
  
Va ser director comercial en una companyia del sector de les Arts Gràfiques i 
de la Identificació Automàtica. 
 
Xavier Pallarès i Povill, delegat del govern de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre 
 

Nascut a Tortosa l’any 1964.  
 
És diplomat en Magisteri per la Universitat Rovira i Virgili. 
L’última legislatura era el delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, 
càrrec que ocupava des del gener del 2011 i que compaginava amb l’alcaldia 
d’Arnes (Terra Alta) des del 1995. Abans, va ser diputat al Parlament de 
Catalunya, des del 2006 i fins al gener del 2011, quan va ser nomenat delegat 
territorial. Durant el període 1999 fins al 2006, va ser president del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, on havia estat conseller comarcal des del 1995. 
 
De l’any 1989 fins al 1992, va ser mestre de català, castellà i anglès al Col·legi 
Sant Lluc i Santa Eulàlia d’Hospitalet de Llobregat. Els set anys següents, del 
1992 al 1999, va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a les oficines d’Horta 

de Sant Joan, Arnes, Bot i Gandesa d’una entitat bancària.  
 



 

 

Acords de Govern. 17.07.2018  

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

 

28 

Durant aquests anys dedicat a la política institucional, també ha estat president 
del Consorci d’Iniciatives de la Terra Alta; president del Consell Rector de la DO 
de l’oli Terra Alta; president del Consorci de Museïtzació dels Espais de la 
Batalla de l’Ebre (COMEBE); membre del Consell Rector de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE); president del Consorci 
de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre (CNLTE); membre de la 
Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre i conseller nacional de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
Nascuda a Figueres l’any 1969.  
 
Doctora en Dret i professora titular de Dret administratiu a la Universitat 
Autònoma de Barcelona des de 2002. Ha realitzat estades de recerca en 
diverses universitats estrangeres, entre les quals: UCL-Universitat de Londres, 
Institut de Federalisme de la Universitat de Fribourg, Facultat de Ciències 
Polítiques de la Universitat de Pàdua i Universitat de Califòrnia-Berkeley.  
 
Directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la 
UAB. Presidenta de la Comissió de Control de les Consultes Populars no 
Referendàries (2016-2018). És investigadora del Centre d’Estudis de Dret 
Ambiental (CEDAT) de la URV i membre del grup de Recerca “Territori, 
Ciutadania i Sostenibilitat”. Vocal de la Comissió de Política Territorial i 
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Comissió Sectorial 
d’Ordenació de la Taula de Turisme i del Jurat d’Expropiació de Catalunya.  
 
És representant permanent de l’Associació Espanyola de Dret Urbanístic en 
l’Associació Internacional de Dret Urbanístic (AIDRU). També forma part dels 
consells assessors de revistes especialitzades en dret públic, com la Revista 
Catalana de Dret Públic, Práctica Urbanística, la Revista Catalana de Dret 
Ambiental i la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.  
 
Ha estat directora acadèmica de jornades, cursos, diplomatures de postgrau i 
màsters  en gestió i dret local  i també imparteix conferències en institucions i 
organismes públics nacionals i internacionals. És autora de nombroses 
publicacions, especialment en matèria de dret urbanístic, habitatge i 
organització i competències locals. Membre del Comitè Executiu de Red Localis 
de la Universitat de Vigo, de l’Associació Espanyola de Professors de Dret 
Administratiu (AEPDA), del Grup Internacional d’Experts i Investigadors Pro Iure 
et Cultura i del Centre d’Estudis i de Recerca Dones i Drets de la UAB. 
 
 
 
 
 



 

 

Acords de Govern. 17.07.2018  

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

 

29 

Lluis Baulenas i Cases, nou secretari general del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC) 

 
Nascut a Caldes de Montbui l’any 1963 
 
És llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB) i 
catedràtic de matemàtiques d’ensenyament secundari. També és diplomat en 
Funció Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE i ha participat 
en el programa Estratègies d’Innovació i Lideratge per a la Gestió Pública a 
IESE. 
 
Des del 2017 exercia de secretari general del Departament d’Ensenyament. 
Abans, el 2016, va ser nomenat director general de Centres Públics. 
 
Del 2011 al 2016 va ser director dels serveis territorials d’Ensenyament. També 
ha exercit diferents càrrecs en l’àmbit educatiu. Així, entre 2004 i 2011 va ser 
inspector d’educació; entre 1992 i 2004 va dirigir l’Institut Ramon Casas i Carbó 
i, anteriorment, va exercir com a professor de matemàtiques en dos centres 
educatius de Vic.  
 
Ha participat des del 2005 en el projecte per a la millora de la qualitat dels 
centres educatius; dinamitzador de xarxes de centres amb pla d’autonomia; 
ponent en programes de formació inicial per a l’exercici de la funció directiva; i 
formador de seminaris de suport a la gestió de centres de secundària, en gestió 
econòmica, acadèmica i administrativa i en planificació estratègica com a model 
de gestió dels centres educatius.  
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Altres acords de Govern 
 
Atorgades les concessions definitives de les emissores de freqüència 
modulada als ajuntaments de Sant Pol de Mar i la Seu d’Urgell 
 
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Sant Pol de Mar i la Seu 
d’Urgell 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.  
 
L’acord de Govern resol aquestes concessions, que fins ara restaven en 
situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat 
atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de les emissores 
esmentades s'adiuen als respectius projectes aprovats 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. 

 
Autoritzada  la licitació per a la contractació del servei de difusió de 
televisió digital i dels serveis de ràdio  
 
El Govern ha aprovat avui, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, autoritzar el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) a licitar la contractació 
del servei de difusió de canals de televisió digital i dels serveis de ràdio per un 
valor estimat de contracte de 42,6 milions d’euros.  
 
L’objectiu d’aquest acord és continuar garantint la prestació del servei de difusió 
audiovisual i dels serveis de ràdio, imprescindibles per al correcte 
desenvolupament de la difusió dels canals de televisió digital terrestre (TDT) i 
les emissions de freqüència modulada (FM) de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), així com l’extensió de la difusió d’emissions 
estatals pública i privades, de l’emissió privada autonòmica i de les emissions 
locals, i d’altres serveis basats en tecnologies via ràdio per a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Modificada la composició de la Comissió Interdepartamental del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions 
 
El Govern ha modificat la composició de la Comissió Interdepartamental del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions de manera 
que s’incorpora a la Comissió la persona assessora en l’àmbit social de la 
consellera de la Presidència, que també n’és la vicepresidenta, que abans 
exercia el titular de l’Oficia del President.  L’acord també especifica amb més 
claredat les funcions de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental 
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i s’inclouen específicament les funcions de coordinació tècnica i de suport 
administratiu. Aquest canvi respon  a la necessitat de donar suport i aportar una 
perspectiva transversal a l’aplicació del Pla integral.  
 
El Govern, en la línia de la Unió Europa, va aprovar l’any 2010 el Pla Integral 
d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, la concreció d’una 
estratègia política que entén la salut mental com un repte global i transversal 
que no només busca produir millores en les condicions de vida de les persones 
amb trastorn mental, sinó també en el conjunt de la societat.  
 
Modificat el Decret de l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades per adaptar la regulació continguda a la normativa europea 
 
El Govern ha aprovat avui modificar el Decret 48/2003, de 20 de febrer, 
d’aprovació de l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per 
adaptar la regulació continguda a la normativa europea, el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Així, es 
deroguen els articles 15.1.a), 16.c) i 19 de l’Estatut de l’Agència per ajustar les 
funcions de la direcció i l’estructura de l’entitat a l’eliminació de l’obligació 
general de notificar els fitxers a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per 
inscriure’ls al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
D’acord amb l’aplicació del Reglament general de protecció de dades, des del 
dia 23 de maig de 2018, els sistemes de notificació de fitxers de titularitat pública 
i privada han deixat de ser operatius. L'obligació de notificar fitxers s’ha  
substituït a partir del 25 de maig de 2018 per l’elaboració d’un registre 
d’activitats de tractament que han d'integrar la informació que estableix l’article 
30 del Reglament general de protecció de dades. 
 
 
Aprovada la declaració d’ocupació urgent de béns afectats per dos 
projectes als municipis del Prat de Llobregat i Vilamalla 
 
El Govern ha aprovat la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats 
pel projecte d’urbanització del carrer de la platja entre el camí de cal Silet i el 
canal de Transvasament del Prat de Llobregat. Així mateix, l’Executiu també ha 
donat llum verd a la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats pel 
projecte d’execució de les obres de drenatge a la zona del cementiri de 
Vilamalla.  
 
El procediment d’urgència en casos d’expropiació forçosa és un procediment 
excepcional que exigeix l’existència de circumstàncies que justifiquin aquesta 
excepcionalitat. En aquest sentit l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha justificat 
aquesta excepcionalitat en raons de seguretat viària que no permeten demorar 
les obres per tal de reduir les incidències de circulació actualment existents. Per 
la seva banda l’Ajuntament de Vilamala ha adduït possibles inundacions que 
ocasionen danys viaris i de seguretat de les persones. 
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Aprovada la dissolució dels consorcis d’Olot i Torelló  
 
El Govern ha acordat la dissolució del Consorci urbanístic per al 
desenvolupament del sector Mas les Vinyes II, i de l’àmbit, actualment de sòl 
no urbanitzable, situat entre aquest i la variant de Torelló, anomenat Mas les 
Vinyes III, del terme municipal de Torelló. Aquest Consorci, integrat per l’Institut 
Català del Sòl i l’Ajuntament de Torelló, tenia com a objecte impulsar el 
desenvolupament d’un total de 39,9 Ha de sòl industrial en dos actuacions 
diferenciades. L’acord de la liquidació comporta la modificació de l’administració 
actuant, passant del Consorci a l’Ajuntament de Torelló, però es continua 
mantenint la col·laboració entre l’Ajuntament i l’INCASÒL per a l’obtenció de sòl 
industrial al municipi. Actualment, s’està treballant en una primera fase de 
desenvolupament del sector d’unes 12 ha per l’obtenció de 6,5 ha de parcel·la. 
 
El Govern també ha acordat ratificar l’acord de dissolució i liquidació del 
Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de l’Actuació de Sòl Industrial i 
d’Activitats Econòmiques anomenada La Guardiola, al terme municipal d’Olot. 
El Consorci, integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Olot, es va 
constituir el 14 d’agost de 2006 i ha promogut un sector de 10,62 hectàrees de 
les quals el 45% s’han destinat a activitats econòmiques, i el 55% restant, a 
espais lliures, vials i equipaments. Una empresa de logística i una gran 
superfície s’han instal·lat en tres de les quatre parcel·les resultants. Resta una 
darrera parcel.la de 3.275 m2 en comercialització. 
 
Es mantenen les condicions de l’horari setmanal per al professorat major 
de 55 anys 
 
El Govern ha aprovat l'acord pel qual autoritza mesures en matèria de personal 
docent dependent del Departament d’Ensenyament. Concretament, es 
mantenen les condicions de l’horari setmanal per a professorat major de 55 
anys, determinades per acord de Govern el maig de 2016. Això significa que la 
reducció de dues hores lectives per a aquest col·lectiu no es podrà fer efectiva 
tampoc el curs 2018-2019 a causa de la situació de pròrroga pressupostària per 
a l’any 2018. No obstant, la voluntat del Departament d'Ensenyament és complir 
amb els acords sindicals quan es disposi d'un nou pressupost. Aquesta mesura 
ja s’ha tractat en el marc de la Mesa Sindical. 
 
Així doncs, la situació de pròrroga pressupostària per a l’any 2018 impossibilita 
l’aplicació de mesures que generin increment de despesa de capítol I de 
personal docent per al curs vinent respecte de l’efectuada el curs 2017-2018. 
Per aquest motiu, la reducció de dues hores lectives per al professorat major de 
55 anys no es podrà fer efectiva tampoc el curs 2018-2019, ja que comportaria 
l’assignació de recursos addicionals a les plantilles dels centres educatius i, en 
conseqüència, un augment significatiu de la despesa pressupostada.  


