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El Govern aprova un acord marc per impulsar 
iniciatives en tots els àmbits per aturar l’activitat dels 
grups neofeixistes a Catalunya  
 

 L’Executiu acorda, a instàncies del president, donar compliment a 
la Resolució del Parlament Europeu sobre l’auge de la violència 
neofeixista a Europa que demana als estats membres que prenguin 
mesures per evitar-la en els diferents àmbits de les seves 
competències 

 

 La Resolució de l’eurocambra esmenta diversos casos succeïts a 
l’Estat espanyol, entre ells l’atac a la llibreria Blanquerna, i la 
Fundación Francisco Franco, que “glorifica la Dictadura i els seus 
crims” 

 
El Govern ha aprovat avui, a proposta del president de la Generalitat,  un acord 
marc que li permetrà adoptar mesures en un termini de temps al més breu 
possible i en tots els àmbits de les seves competències i a través de tots els 
departaments per aturar l’activitat dels grups neofeixistes a Catalunya. 
L’Executiu vol donar compliment així a la Resolució del Parlament Europeu de 
25 d’octubre de 2018 sobre l’auge de la violència neofeixista a Europa.  
 
En aquesta Resolució, el Parlament Europeu constata l’increment de l’activitat 
dels grups neofeixistes i neonazis a Europa i afirma que la seva actuació incita 
a l’odi i a la violència. 
 
En una llarga exposició d’antecedents, la Resolució de l’eurocambra fa esment 
a molts i diversos actes d’aquest signe que han tingut lloc en els darrers anys a 
diferents estats europeus. Però cal fer notar que en diverses ocasions es 
refereix a fets succeïts a l’Estat espanyol. 
 
Concretament en l’apartat Y, la Resolució fa esment a l’atac perpetrat a la 
llibreria Blanquerna a Madrid, l’11 de setembre de 2013, i a la condemna dels 
seus autors per Sentència del Tribunal Suprem. Així mateix fa esment als 309 
casos de violència xenòfoba documentats per l’ONG SOS Racisme, així com 
altres casos d’actuacions d’incitació a l’odi i organitzacions neonazis.  A  
l’apartat Z es refereix a la “Fundación Nacional Francisco Franco”, de la qual 
diu que és una entitat que “glorifica la Dictadura i els seus crims”. Aquesta 
Fundació ha exercit una acció judicial contra unes persones que es van 
manifestar al Pazo de Meirás per reclamar la devolució de la finca al poble 
gallec. I finalment, en l’apartat AA. fa referència  a la decisió d’exhumar les 
restes de Franco i traslladar-les fora del Valle de los Caídos. 
 
En el document, el Parlament Europeu expressa la seva condemna envers les 
entitats que duen a terme activitats de promoció o enaltiment d’idearis 
neofeixistes, i manifesta la seva preocupació per la impunitat amb la qual actuen 
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aquestes entitats i els efectes perniciosos que la difusió impune d’aquests 
idearis tenen sobre els valors democràtics en els quals es fonamenta la nostra 
societat. 
 
Per aquest motiu el Parlament Europeu insta els estats membres a endegar 
actuacions en àmbits tan diversos com poden ser la cultura, l’ensenyament, els 
mitjans de comunicació social, els cossos i forces de seguretat, l’Administració 
de justícia i l’esport dirigides a combatre l’auge de la violència neofeixista a 
Europa.   
 
Coincidint amb el Parlament Europeu, el  Govern de la Generalitat constata que 
la Fundación Nacional Francisco Franco declara entre els seus fins el de 
difondre el coneixement de Francisco Franco i contribuir a la projecció del seu 
ideari sobre el futur de la vida espanyola. També considera que aquests 
objectius no s’ajusten a les finalitats d’interès general exigides per l’ordenament 
vigent per a l’exercici del dret de Fundació i resulten contradictòries amb la 
legislació sobre la memòria històrica. Per tot això, també ha decidit endegar les 
iniciatives necessàries per fer efectius els mandats de la Resolució del 
Parlament Europeu i la legalitat vigent en relació amb aquesta Fundació.  
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El Govern aprova la reobertura de les delegacions a 
Portugal, Balcans, Països Nòrdics i Europa Central, i la 
creació de les delegacions als Països Bàltics i la 
Mediterrània 
 

 L’Executiu activa així la segona fase del pla de desplegament de les 
delegacions del Govern a l’exterior 

  
El Govern de la Generalitat segueix restablint la xarxa de delegacions a 
l’exterior. En aquesta línia, avui ha aprovat un decret específic per a cada una 
de les sis delegacions incloses en la segona fase, la de consolidació, del pla de 
desplegament previst.  
 
Amb la consolidació d’aquesta segona fase el Govern restableix les quatre 
delegacions pendents de reobertura que van ser tancades en aplicació del 155. 
Es tracta de la de Portugal, amb seu a Lisboa; la dels Balcans, amb seu a 
Zagreb; la dels països nòrdics, amb seu a Estocolm i la d’Europa Central, amb 
seu a Viena. 
 
Així mateix, posa en marxa dues noves delegacions de nova creació: la dels 
Països Bàltics, amb seu a Riga, i la de la Mediterrània, amb seu a Beirut. 
  
Cal recordar que el Govern ja va aprovar el passat 26 de juny el decret que ha 
permès la reobertura de les delegacions a Alemanya, al Regne Unit i Irlanda, a 
Itàlia i als Estats Units d’Amèrica, França i a Suïssa, aquestes dues darreres 
amb delegat nomenat però encara pendents de reobertura.  Totes aquestes 
delegacions, tancades per l’aplicació de l’article 155, formaven part de la 
primera fase, d’urgència, del pla de desplegament de les delegacions del 
Govern a l’exterior.  
 
Després de l’aprovació avui del restabliment i creació d’aquestes sis 
delegacions s’obrirà el procediment per designar els delegats i posar en marxa 
l’estructura necessària a cadascun dels països. Conclourà així la segona fase 
de consolidació.  
 
Per últim, la tercera fase, d’expansió, preveu obrir noves seus i tenir noves 
figures de presència en punts geogràfics com l’Orient Mitjà, els països asiàtics 
o l’Amèrica Llatina. 
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El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per 
garantir les prestacions per al manteniment de 
despeses de la llar per a la gent gran 
 

 Amb aquest decret es corregeixen les incompatibilitats provocades 
per l’increment de les pensions contributives i el retorn de diners 
que hagin estat meritats en excés 

 
El Govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per donar continuïtat en 
la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 
col·lectius, fonamentalment gent gran.  
 
L’increment aquest 2018 de les quanties mínimes de les pensions contributives 
del Sistema de la Seguretat Social, així com l’actual pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat, ha provocat que no s’hagi pogut actualitzar el límit d’ingressos 
per poder percebre aquesta prestació, fet que comportava que els beneficiaris 
haguessin de retornar diners a final d’any. Per tant, responent a criteris de 
justícia social i per evitar un greuge, tant a les persones que rebien aquesta 
prestació com a les que aquest any les puguin sol·licitar, s’ha aprovat aquest 
decret llei extraordinari.  
 
D’aquesta manera, les persones beneficiàries d’una pensió contributiva de la 
Seguretat Social que com a conseqüència de l’increment experimentat haurien 
vist reduït o perdut el seu dret a percebre aquesta prestació a causa de la 
superació del límit d’ingressos fixats en el pressupost del 2017, continuaran 
percebent-la.  
 

Així mateix, no seran exigibles les quanties percebudes per les persones 
beneficiàries de la prestació que hagin estat meritades en excés des de l’1 de 
gener de 2018, amb motiu de l’entrada en vigor dels increments de les pensions 
contributives, i per tant, no hauran de retornar els diners. 
 
Aquesta mesura afecta un total de 28.000 persones, que veuran millorat el seu 
nivell d’ingressos pel fet que no hauran de retornar els ingressos rebuts al llarg 
d’aquest any, i és un col·lectiu que es considera especialment vulnerable. 
 
La prestació per al manteniment de despeses de la llar per a determinats 
col·lectius es va crear el 2006 i té com a destinatàries les persones que no 
poden atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies del manteniment 
de la llar habitual, pel fet que el cònjuge o el familiar fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, amb qui compartia aquestes despeses, i de qui 
depenia econòmicament, ha mort.  

.   
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El Govern facilita que metges especialistes 
extracomunitaris formats a Catalunya continuïn 
treballant-hi 

 

 Elimina el requisit de nacionalitat per accedir a un lloc de treball 
estatutari que impedeix retenir professionals extracomunitaris 
formats a Catalunya 
 

 La mesura ajudarà a pal·liar la manca de metges en determinades 
especialitats i en determinats territoris, sobretot de l’atenció 
primària 

 

 L’acord beneficia, d’entrada, els prop de 100 facultatius 
extracomunitaris que cada any acaben la seva formació sanitària 
especialitzada als centres de l’ICS 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui un acord per  millorar i facilitar la 
contractació de professionals per al Sistema Nacional de Salut. En concret, la 
d’un important nombre de metges especialistes extracomunitaris formats a 
Catalunya que, un cop acabada la seva residència, no poden seguir treballant 
al sector públic per no tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país de la Unió 
Europea, tal i com requereix la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  
 
A partir d’ara, però, aquesta nacionalitat no serà requerida per accedir a 
contractes de facultatiu especialista estatutari en determinades especialitats 
deficitàries i en determinats territoris del país, segons s’especifiqui al mapa 
d’especialitats deficitàries vigent en el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de 
l’Institut Català de la Salut (ICS). 
 
Fins ara, els especialistes extracomunitaris només podien optar a contractes de 
tipus laboral temporal en centres de l’ICS si acreditaven un permís de 
residència. Per renovar-lo, però, calia que rebessin de l’ICS una oferta de 
contracte de més d’un any de durada, una modalitat contractual que s’adequa 
poc als supòsits més freqüents de contractació temporal als centres de l’ICS 
(baixes, pics d’activitat assistencial, etc.). Però tampoc podien accedir a 
contractes interins o fixos donat que la llei obliga a tenir la nacionalitat pertinent.  
 
Aquesta situació provoca que, cada any, acabin la formació sanitària 
especialitzada a l’ICS prop d’un centenar de metges especialistes 
extracomunitaris que, majoritàriament, no poden continuar exercint a 
Catalunya, malgrat haver-s’hi format. La supressió d’aquesta trava legal a la 
contractació, per tant, permetrà a partir d’ara retenir el talent d’aquests 
professionals i millorar la qualitat dels contractes dels metges especialistes 
extracomunitaris que ja treballen a l’ICS. 
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Una mesura per afavorir la disponibilitat de professionals 
 
Aquesta mesura ajudarà, de manera significativa, a pal·liar la manca de 
professionals disponibles de determinades especialitats i en territoris on costa 
més trobar especialistes –en nuclis allunyats de les conurbacions de grans 
ciutats, sobretot.  
 
La retenció en els centres i equips de l’ICS d’aquests facultatius ja formats 
durant la residència afavorirà, especialment, l’àmbit de l’atenció primària, ja que 
fins ara, per la naturalesa dels contractes i els requeriments legals vigents, era 
més difícil poder retenir els residents extracomunitaris que acabaven, malgrat 
que l’especialitat de medicina familiar i comunitària és de les que compta amb 
més residents extracomunitaris (un 30% dels residents d’aquesta especialitat a 
l’ICS). 
 
Els centres de l’ICS formen, cada any, 2.400 residents, distribuïts en els 
diferents anys de residència. D’aquests, 268 (un 11%) són extracomunitaris; 72 
es formen en medicina familiar i comunitària i 196 són a hospitals. Cada any, 
però, acaben la formació sanitària especialitzada a l’ICS al voltant d’un centenar 
de metges extracomunitaris.  
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El Govern reclamarà a l’Estat el rescabalament de les 
pèrdues directes originades per l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució espanyola 
 

 L’aplicació del 155 va provocar actuacions amb una despesa 
associada que no s’hauria produït sense la intervenció de la 
Generalitat per part de l’Estat 
 

El Govern ha acordat iniciar les actuacions necessàries per reclamar a 
l’Administració General de l’Estat el rescabalament de l’import de les despeses 
que la Generalitat de Catalunya va haver d’assumir com a conseqüència directa 
de l’aplicació de l’article 155.   
 
El Govern encarregarà al Comissionat de la Presidència per al Desplegament 
de l’Autogovern, la coordinació dels treballs necessaris per portar a terme 
aquesta reclamació de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Informe sobre els efectes de la intervenció de l’Administració General de 
l’Estat mitjançant l’aplicació de l’article 155CE a la Generalitat de Catalunya”, 
presentat la setmana passada, argumenta que entre moltes de les afectacions 
que va tenir la intervenció de l’Estat, destaquen aquelles que van tenir un 
impacte econòmic directe en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
Es tracta d’actuacions amb una despesa associada que no s’hauria produït 
sense la intervenció de la Generalitat per part de l’Estat. Seria el cas per 
exemple de les indemnitzacions de treballadors acomiadats, de cancel·lacions 
de contractes de lloguer, de les despeses ocasionades per haver de donar de 
baixa línies TIC o llicències de programaris de delegacions de l’exterior que van 
haver de ser tancades per imposició de l’Estat, de pèrdues de pressupost 
previst per fer front a inversions, compres, subvencions, convenis i campanyes 
que no es van poder realitzar.  
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El Govern crea el Programa d’abordatge integral sobre 
els casos de salut mental d’elevada complexitat 
 

 L’objectiu és aconseguir una actuació més eficaç en prevenció, 
assistència, benestar, rehabilitació i integració de les persones amb 
aquest tipus de trastorn 

 
El Govern ha aprovat la creació del Programa d’abordatge integral sobre els 
casos de salut mental d’elevada complexitat, és a dir, aquells casos en què la 
persona pateix trastorns mentals associats amb altres patologies greus amb 
necessitats complexes d'atenció sanitària i social. L’objectiu és aconseguir una 
actuació més eficaç en prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i 
integració de les persones amb aquest tipus de trastorn.  
 
El Programa, d’una durada màxima de 3 anys, abordarà aspectes com la 
sensibilització sobre els casos complexos, els protocols i circuits d’actuació, la 
creació de grups de treball, i la implicació i coordinació de la intervenció de les 
diferents administracions pel que fa als casos complexos. Aquestes línies de 
treball es duran a terme a través d’una Oficina de suport al programa, adscrita 
al Departament de Salut. 
 
Aquest Programa comptarà també amb la participació activa de professionals 
experts en l’àmbit sanitari, social, ètic, judicial, així com també amb 
representants de les federacions de familiars i del Moviment en primera 
persona. 
 
La salut mental, una prioritat 
 
L’atenció a la salut mental i les addicions és una prioritat per al Departament de 
Salut, i així es recull a les Estratègia de salut mental i addiccions 2017-2020. 
Aquesta Estratègia va acompanyada de l’increment pressupostari més gran de 
la història en l’àrea de salut mental, amb una inversió addicional de 70 milions 
l’any 2017, a banda dels 2,6 M€ del Pla estratègic de recerca i innovació en 
salut per a projectes de recerca en salut mental. 
 
A Catalunya, els trastorns mentals es troben entre les primeres malalties 
cròniques que declara patir la població i que afecten greument la qualitat de 
vida. Segons l’Enquesta de salut de Catalunya, l’ESCA 2017, el 6,2% de la 
població major de 14 anys presenta risc de patir ansietat o depressió. A més, 
s’observen diferències rellevants per classe social i gènere. Així, les persones 
de classe baixa tenen major probabilitat de patir ansietat o depressió, 
especialment les dones. En la població d’entre 4 i 14 anys, el 5,1% té probabilitat 
de patir un problema de salut mental. Segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut 
mental al llarg de la seva vida.  
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El Govern aprova el decret que regula la Comissió del 
Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
 

 És l’òrgan encarregat d’administrar i controlar el conjunt 
d’ingressos obtinguts mitjançant el Fons per a la Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric, per incentivar accions que permetin reduir les 
emissions de contaminants, dins la millora de la qualitat de l’aire 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret de regulació de la Comissió del Fons per a 
la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, l’ens creat per administrar i controlar el 
conjunt d’ingressos obtinguts mitjançant el Fons per a la Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric. Aquest Fons va ser creat per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de protecció de l’ambient atmosfèric, per incentivar accions que permetin reduir 
les emissions de contaminants, amb els recursos econòmics provinents dels 
pressupostos de la Generalitat i dels ingressos provinents de les sancions 
imposades per la Generalitat en aplicació de la Llei de protecció de l’ambient 
atmosfèric.  
 
El Decret que avui s’aprova regula la composició, funcions i funcionament de la 
Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. Es dona així 
compliment a la Llei 22/1983, en tant que s’articula la gestió dels recursos 
destinats a inversions públiques en matèria de medi ambient atmosfèric, la 
subvenció d’instal·lacions públiques i privades que permetin disminuir els nivells 
d’emissió de contaminants a l’atmosfera i, en general, les polítiques de foment 
de la preservació i millora de la qualitat de l’aire i de reducció de la contaminació 
acústica i lluminosa. 

 
La Comissió estarà integrada per representants del departament competent en 
matèria de qualitat ambiental, de prevenció i control de la contaminació  
atmosfèrica, d’economia, d’indústria, de la Federació de Municipis de 
Catalunya, i de l’Associació Catalana de Municipis. Es reunirà dos cops l’any 
com a mínim, i els seus membres no tindran cap dret econòmic en concepte de 
dietes o indemnitzacions per drets d’assistència. 
 
Les funcions de la Comissió són: 
 

 Assignar els recursos del Fons per a la Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric, a les diferents finalitats  

 Controlar l’aplicació del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
a les finalitats descrites 
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El Govern destina 750.000 euros a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya 
 

 Aquesta subvenció s’afegeix als 8,6 milions d’euros que durant 
l’any les federacions catalanes han rebut en conjunt del Consell 
Català de l’Esport per poder desenvolupar les seves actuacions 

 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 750.000 euros a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb l’objectiu de promoure la 
competició de les federacions esportives, millorar qualitativament la UFEC i les 
entitats que en formen part, i promoure el reconeixement internacional de 
l’esport català.  
 
Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport, es 
vol potenciar la gestió de les federacions esportives de Catalunya, divulgar 
l’esport català en els mitjans de comunicació i promoure internacionalment 
l’esport federat català. 
 
Quant al suport a la gestió de les federacions, els ajuts serveixen per assessorar 
gratuïtament, mitjançant les Oficines d’atenció als clubs esportius, les entitats 
en aspectes tècnics de gestió i organització (legal, financer, tecnològic i de 
comunicació). 
 
El suport del Govern també persegueix la normalització lingüística de la llengua 
catalana en els usos propis de les organitzacions esportives catalanes i en la 
pràctica esportiva dels seus membres, la millora de la presència de l’esport 
català en els mitjans de comunicació –tant en els diaris esportius, com en el 
web i el canal televisiu de la UFEC-, i la sensibilització dels valors i actituds 
favorables al joc net, a la igualtat de gènere i al bon comportament social a 
l’entorn de l’esport federat per ajudar a erradicar la violència en l’esport.  
 
El tercer àmbit objecte de la subvenció és la promoció nacional i internacional 
de l’esport federat català, promovent, per una banda, la presència internacional 
de les seleccions i organitzacions esportives catalanes, i per l’altra, la captació 
d’esdeveniments esportius d’abast internacional a Catalunya. Algunes de les 
actuacions en aquest àmbit són el calendari internacional d’esdeveniments 
esportius a Catalunya, el subministrament del vestuari esportiu de les 
seleccions absolutes i d’esport de promoció i tecnificació, i el suport en 
l’organització i participació d’activitats i esdeveniments esportius, així com en 
les relacions internacionals de les federacions esportives catalanes. 
 
Aquesta partida de 750.000 euros s’afegeix als 8,6 milions d’euros que durant 
l’any les federacions catalanes han rebut en conjunt del Consell Català de 
l’Esport per poder desenvolupar les seves actuacions.  
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional el 
Memorial Passatges a Walter Benjamin, a Portbou 
 

 Aquest indret ha passat a ser una fita i un marc essencial en la 
història dels drets humans i de la història catalana, europea i 
universal 

  
 
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat declarar Bé 
Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Lloc Històric, el Memorial 
Passatges a Walter Benjamin, a Portbou, a la comarca de l’Alt Empordà, i n’ha 
delimitat un entorn de protecció.  
  
El Memorial està ubicat en el cementiri de Portbou i la seva zona immediata. En 
aquest indret conflueixen una sèrie d’elements de gran rellevància cultural, 
ambiental, paisatgística, històrica i emblemàtica, com són el propi cementiri de 
Portbou, on hi ha la tomba del filòsof Walter Benjamin i el Memorial Passatges 
Walter Benjamin, obra de l’escultor i artista Dani Karavan.  
 
Walter Benjamin, nascut a Berlín, el 15 de juliol de 1892, en el si d’una família 
jueva benestant, es va suïcidar a Portbou el 26 de setembre de 1940, on havia 
arribat el dia abans des de França, des d’on havia pogut fugir en el darrer 
moment abans de l’ocupació nazi. El pensador i filòsof havia patit exili i 
internament en camps de concentració i de treball arran de l’arribada de Hitler 
al poder. Perseguit per la Gestapo, la seva mort s’atribueix al fet que va 
confirmar que les autoritats espanyoles de l’època tenien la intenció de retornar-
lo a França, amb el destí què això suposava. 
 
El nom Passatges, escollit per l’escultor Karavan per al memorial, fa referència 
tant al pas i a la mort de Benjamin a Portbou, com a l'obra literària inacabada 
de Benjamin, L’obra dels Passatges, on l’autor, des de 1927, recollia textos i 
imatges per il·lustrar els trànsits i passatges de la vida urbana i contemporània. 
El Memorial incorpora alguns dels conceptes més propis d’aquest pensador: la 
filosofia de la història, la necessitat de l’experiència, la idea de límit, el paisatge 
com a aura i la necessitat de la memòria. 
 
La declaració del Memorial Passatges a Walter Benjamin com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional s’ha considerat necessària per entendre la història no només 
de Catalunya sinó també a nivell europeu i internacional, ja que també suposa 
un reconeixement als homes que van creure indispensable lluitar per la 
democràcia i la llibertat. Aquest indret, doncs, ha passat a ser una fita i un marc 
essencial en la història dels drets humans i de la història catalana, europea i 
universal. 
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Nomenaments 
 
Josep M. Cruset Domènech, president de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona 
 
Nascut a Riudoms el març de 1975. 
 
És llicenciat en Enginyeria Química a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química de la Universitat Rovira i Virgili (ETSEQ) de la qual és membre del 
Consell Assessor. Posteriorment obté un MBA per la Universitat Rovira i Virgili. 
 
S’especialitza en Gestió de Processos i de Qualitat, i esdevé tècnic de Qualitat 
a la Diputació de Tarragona, d’on és funcionari actualment en excedència. 
Addicionalment col·labora amb l’empresa familiar d’agricultura i avicultura. 
 
És alcalde de Riudoms des del 2007 fins a l’actualitat i entre els anys 2003 i 
2007 havia estat regidor de l’Ajuntament i conseller comarcal del Baix Camp 
entre el 2007 i el 2009.  
 
Des del 2009 és diputat a la Diputació de Tarragona on des del 2011 n’és 
vicepresident i responsable del Servei d’Assistència al Municipi. 
 
Va ser membre del Comitè de Valoració del Pla Unificat d’Obres i Serveis de 
Catalunya en el període 2013 – 2016 i membre del Grup Impulsor de la Càtedra 
Universitat i Regió del Coneixement de la URV. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern destinarà més de 7 milions d’euros a les residències 
penitenciàries per a presos que arriben al final de la condemna en 
semillibertat 
 
El Govern ha acordat destinar, a través del Departament de Justícia, 7.049.143 
euros a la xarxa de residències penitenciàries perquè els presos en tercer grau 
amb millor evolució acabin la condemna en un entorn al més semblant com sigui 
possible al de la vida en llibertat. La recuperació progressiva del contacte amb 
la societat millora els índexs de reinserció i disminueix el risc de tornar a 
delinquir.  
 
L’acord aprovat avui per l’Executiu català preveu partides pressupostàries per 
als propers tres anys per a la gestió d’aquesta xarxa de pisos que, des de l’estiu 
passat, ha ampliat el seu abast en el territori, amb nous habitatges a l’Alt 
Empordà, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Baix Penedès, i ha augmentat un 
33% els recursos que s’hi destinen.    
 
En total, Catalunya compta amb 14 residències d’aquest tipus, que estan 
situades en habitatges ordinaris, sense cap distinció externa i sense funcionaris 
de presons. Dels pisos, se’n fan càrrec les entitats del tercer sector, amb 
personal que hi passa la nit i que, durant el dia, dona suport als interns perquè 
es formin, busquin feina, treballin i utilitzin els recursos socials i de salut públics. 
D’aquesta manera, els reclusos recuperen a poc a poc l’autonomia i poden refer la 
seva vida professional i les relacions socials i familiars, amb l’acompanyament 
dels serveis penitenciaris. 
 
Alguns d’aquests pisos estan pensats per a col·lectius que tenen necessitats 
específiques, com ara per a dones amb fills, o per a interns que requereixen un 
acompanyament més intensiu per a la recerca de feina o el manteniment en 
l’abstinència d’alcohol o drogues. S’anomenen “unitats dependents” perquè són 
extensions que depenen dels centres penitenciaris oberts, unes presons més 
permeables, pensades perquè els interns només hi vagin a dormir i a continuar 
en seguiment durant el tram final de la condemna.  La xarxa de pisos dels 
serveis penitenciaris ja té una capacitat de 200 places de pernoctació i un 
centenar més per a seguiments. És l’equivalent a dos de cada deu presos en 
tercer grau. Actualment, 1.638 persones compleixen condemna en tercer grau. 
 
El risc de tornar a delinquir disminueix en el cas dels interns que acaben la 
condemna en contacte amb la societat. Segons el darrer estudi sobre 
reincidència a Catalunya, només reincideixen dos de cada deu dels interns que 
acaben la pena en contacte amb l’exterior. En canvi, el mateix estudi situa la 
taxa general de reincidència en tres de cada deu.   

 

http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2015/taxa_reincidencia_2014/taxa_reincidencia_2014_cat.pdf
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2015/taxa_reincidencia_2014/taxa_reincidencia_2014_cat.pdf
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Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per 
al desplegament de la xarxa de fibra òptica 

 
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha 
presentat durant el Consell Executiu d’avui un Informe sobre la col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per al desplegament 
de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública en aquesta demarcació. El 
projecte contempla desplegar 1.438 km de cable de fibra òptica per arribar a 
tenir connectats 231 municipis i 178 polígons industrials. Aquest projecte de 
col·laboració entre la Generalitat i la Diputació s’emmarca en la voluntat del 
Departament per tenir totes les capitals de comarca connectades amb xarxa 
neutra pública l’any 2020 i la totalitat dels municipis de més de 50 habitants l’any 
2023. 
 
Autoritzada la renovació de l’equipament per al videomapatge de 
l’Església de Sant Climent de Taüll  
 
El Govern ha autoritzat el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí per tal 
que destini 165.000 euros a la renovació de l’equipament per al videomapatge 
de l’església Sant Climent de Taüll i a la renovació de la museografia de 
l’església Sant Joan de Boí. L’equipament per a la projecció de videomapatge 
de l’església Sant Climent de Taüll requereix actualment actuacions de 
renovació a causa de la seva obsolescència. La quantitat que el Consorci 
destinarà a la seva renovació correspon al romanent de tresoreria que l’entitat 
va aconseguir en tancar els comptes de l’exercici de 2017. 
 
El vídeomapatge permet una reproducció virtual que recrea les pintures 
originals de l’absis i de tot el presbiteri, actualment conservades al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). La projecció de la pintura mural sobre 
l’absis de Sant Climent de Taüll ofereix un producte cultural d’alta qualitat i 
especialment atractiu mitjançant el qual el visitant pot observar el programa 
iconogràfic que decorava l’església quan va ser concebuda. Aquest producte 
cultural és també un reclam turístic d’alta gamma per dinamitzar la Vall de Boí 
d’acord amb el nivell que li correspon en tant que Patrimoni Mundial. 
 
El Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí és una entitat integrada per 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el Consell 
Comarcal de l'Alta Ribagorça, l'Ajuntament de la Vall de Boí i els bisbats d'Urgell 
i de Lleida. L'objecte del Consorci és dur a terme la restauració, la millora, la 
conservació i la promoció del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, incidint en el 
desenvolupament integral i sostenible de l'àmbit turístic i econòmic de la Vall de 
Boí, i en la investigació i la difusió dels costums i de les formes tradicionals de 
vida. 


