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El Govern aprova una partida de 4,3 milions d’euros per
augmentar un 1,3% les tarifes residencials per a
persones amb discapacitat o malaltia mental


Incrementa fins al 2,5% per a aquest 2020 els mòduls de centres
residencials, llars residència o assistent personal

El Govern ha aprovat un augment de l’1,3% addicional en les tarifes dels mòduls
de serveis residencials per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi destinarà 4,3 milions
d’euros aquest 2020.
S’incrementarà en aquest percentatge les tarifes que la Generalitat paga a
serveis d’acolliment residencial com centres residencials, llars residència o
serveis de llar amb suport per a persones amb discapacitat mental o malaltia
mental. En el cas de l’assistent personal per a persones amb discapacitat física
o sensorial, passarà de 12 euros l’hora a 18 euros l’hora. El finançament es farà
a càrrec d’una modificació pressupostaria per dotar de crèdit les partides del
Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter
social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, amb una dotació per a
aquestes mesures que arribarà a 4.312.230 euros el 2020.
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El Govern aprova la contractació temporal de personal
en el Departament d’Interior per fer front a la gestió de
la pandèmia


El cost màxim dels efectius de personal vinculats al Programa
proposat ascendeix a 4,7 milions d’euros

El Govern ha aprovat la creació d’un Programa per a la gestió de l'impacte de
l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 en el Departament d'Interior.
La crisi sanitària ha col·locat els serveis públics, sobretot aquells que gestionen
directament l’emergència, en una situació excepcional que s’ha hagut d’afrontar
amb els recursos prèviament existents. Tot i que això ha requerit esforços molt
importants per part dels treballadors públics, la durada i evolució de la pandèmia
fan ja inajornable l’adopció de mesures extraordinàries que permetin enfortir
determinats serveis públics i, en particular, dotar-los dels recursos humans
necessaris per prestar-los adequadament.
Per tot això, el Departament d’Interior ha considerat necessari sol·licitar al
Govern l’aprovació d’un programa que li permeti disposar dels efectius de
personal indispensables per a fer front a l’impacte de la crisi sanitària en la
gestió dels serveis públics que presta aquest departament.
Aquest programa té una finalitat estrictament temporal vinculada a la gestió de
la crisi sanitària i a la realització de les noves funcions que aquesta ha comportat
per al Departament d’Interior, i en cap cas es refereix a actuacions susceptibles
de convertir-se en activitat permanent i estructural. El cost màxim dels efectius
de personal vinculats al Programa proposat ascendeix a un total de 4.714.411
euros.
La prevenció i lluita contra l’expansió de la pandèmia ha generat un augment
important i sostingut de la càrrega de feina del Departament d’Interior, que
dirigeix el PROCICAT per pandèmies junt al Departament de Salut. Mossos
d’Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat i altres
unitats i organismes del Departament d’Interior treballen incansablement per fer
front a la pandèmia.
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El Govern aprova destinar 8,17 milions a entitats per
atendre necessitats socials causades per la pandèmia
de la Covid-19


Rebran ajudes Creu Roja, Fundació Arrels i els quatre Bancs dels
Aliments

El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies a atorgar subvencions per a l’exercici 2020 a diverses entitats per al
foment d’actuacions bàsiques de caràcter social i en l’àmbit de l’emergència
sanitària causada per la pandèmia Covid-19, per un total de 7,68 milions
d’euros. Rebran les ajudes Creu Roja Catalunya (4 milions d’euros), Banc dels
Aliments de Barcelona (2,44 milions d’euros), Banc dels Aliments de Girona
(372.000 euros) i Fundació Arrels (873.703 euros). A aquesta inversió se
sumaran les ajudes que el Departament destinarà al Banc dels Aliments de
Tarragona (292.000 euros) i al de Lleida (190.177), que per l’import no
requereixen autorització del Govern, i amb les quals se superen els 8,17 milions
d’euros en total.
Aquesta inversió dona resposta a la situació actual d’emergència social que viu
el país. Amb Creu Roja, es cobriran necessitats bàsiques d’alimentació i higiene
de famílies amb infants i joves a càrrec, amb targetes precarregades. Les
subvencions també permetran l’adquisició i distribució d’aliments per cobrir les
necessitats bàsiques d’alimentació a persones vulnerables, amb els quatre
Bancs dels Aliments, així com l’adquisició de material, acolliment temporal i
suport social per a les persones sense llar a través de la Fundació Arrels.
Serà d’acord amb el detall següent:
Creu Roja Espanyola a Catalunya
Banc dels Aliments de Barcelona
Banc dels Aliments de Girona
Fundació Privada Arrels
Banc dels Aliments de Tarragona
Banc dels Aliments de Lleida

4.000.000,00 €
2.443.925,00 €
372.000,00 €
873.703,66 €
292.000 €
190.177 €

TOTAL

8.171.805,66 €
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El Govern aprova transferir 57 milions al Departament
de Salut
El Govern ha autoritzat una transferència de 57 milions d’euros des del Fons de
Contingència al Departament de Salut. Aquest nou increment del pressupost de
Salut es destinarà íntegrament al Servei Català de la Salut, amb l’objectiu de
finançar les actuacions per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
Covid-19.
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El Govern aprova els criteris d’aplicació de la pròrroga
dels pressupostos del 2020 per a l’exercici 2021


Durant la vigència de la pròrroga caldrà adaptar els pressupostos
per encabir-hi els fons extraordinaris que pugui habilitar
l’Administració General de l’Estat i els fons de recuperació i
resiliència procedents de la Unió Europea

El Govern ha aprovat el Decret que estableix els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2020 per a l’exercici 2021, els
quals seran vigents des del proper 1 de gener fins a l’aprovació i publicació dels
comptes del 2021. El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de
l’administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no entri
en vigor el nou pressupost.
L’actual Decret de pròrroga s’aprova en un context excepcional derivat de
l’impacte social i econòmic de la Covid-19. Per tant, durant la vigència de la
pròrroga caldrà adaptar els pressupostos per tal d’encabir-hi, d’una banda, els
fons extraordinaris que pugui habilitar l’Administració General de l’Estat per
finançar la prestació de serveis bàsics; i, de l’altra, els fons de recuperació i
resiliència procedents de la Unió Europea. En aquest sentit, el Decret de
pròrroga preveu que el Govern pugui autoritzar generacions de crèdit per tal
d’incorporar als pressupostos els nous recursos que arribin durant l’any 2021.
Aquests recursos tindran prioritat en la seva tramitació.
Mentre duri la pròrroga, les despeses de personal (capítol 1 del pressupost)
s’ajustaran a les dotacions consignades a 31 de desembre del 2020. Pel que fa
a la resta de despeses (capítols del 2 al 9), es prorroguen els crèdits inicials del
2020, a excepció d’aquells destinats a programes o actuacions que ja hagin
finalitzat.
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El Govern aprova una subvenció de 38 milions per a
l’ampliació i millora de la planta de tractament de la
fracció orgànica del Vallès Oriental


L’Agència de Residus de Catalunya concedeix aquesta subvenció
al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per al
finançament de la primera etapa del projecte

El Govern ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ACR) a concedir
una subvenció directa al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental per al finançament de la primera etapa de l’ampliació i millora de la
planta de tractament de la fracció orgànica de Centre Comarcal del Vallès
Oriental per un import de 38 milions d’euros. Aquesta subvenció ja havia estat
aprovada per unanimitat com a pas previ pel Consell de Direcció de l’ARC el
passat 22 d’abril.
L’ampliació i millora la planta de tractament de la fracció orgànica de Centre
Comarcal del Vallès Oriental està prevista en el Pla Territorial Sectorial
d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
(PINFRECAT), que garanteix el finançament de totes les actuacions previstes
en acotar el marc de les actuacions i la seguretat del seu finançament.
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental és una entitat amb
personalitat jurídica pròpia que promou la millora ambiental del seu territori i que
té com a finalitat la gestió dels residus municipals a través d’instal·lacions de
tractament. El Consorci és titular de la planta de tractament de la fracció
orgànica dels residus municipals del Centre Comarcal del Vallès Oriental.
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El Govern destina 2 milions d’euros per construir el nou
edifici d’estudis en Ciències de la Salut del Campus
Universitari Igualada-UdL


La subvenció es materialitzarà properament en la signatura d’un
conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement,
l’Ajuntament d’Igualada i la Universitat de Lleida



El nou equipament reagruparà els estudis universitaris en l’àrea de
salut que actualment s’imparteixen en dos espais diferents de la
ciutat i esdevindrà un element de reactivació econòmica del territori

El Govern ha autoritzat una subvenció per valor de 2 milions d’euros a
l’Ajuntament d’Igualada per finançar la construcció del nou edifici que acollirà
els estudis universitaris en l’àmbit de Ciències de la Salut del Campus
Universitari Igualada-UdL. Aquesta aportació econòmica es vehicularà a través
del Departament d’Empresa i Coneixement, competent en matèria d’universitats
i recerca,
La construcció del nou equipament permetrà reagrupar els estudis universitaris
en l’àrea de salut que actualment s’imparteixen a la ciutat en un sol espai, el
solar que ocupava l’antic Hospital d’Igualada al passeig de Mossèn Cinto
Verdaguer.
El projecte de concentració d’aquests estudis en un únic emplaçament està
impulsat pel consistori igualadí amb el suport de la Secretaria d’Universitats i
Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement i de la UdL. La subvenció
autoritzada avui pel Govern es materialitzarà en la signatura d’un conveni entre
les tres institucions per a la construcció de la primera fase d’un nou edifici.
L’entrada en funcionament del nou equipament i el trasllat de l’activitat
acadèmica es preveu en un termini de dos anys, prorrogable dos anys més. La
nova infraestructura permetrà disposar d’un espai docent i de recerca més
adequat i esdevindrà un element de reactivació econòmica del territori,
conjuntament amb la presència de l’hospital universitari.
El nou edifici acollirà el grau en Infermeria i el doble grau en Fisioteràpia i
Nutrició Humana i Dietètica de la UdL a Igualada, que actualment s’imparteixen
en dos espais diferents de la ciutat. Aquestes dues titulacions apleguen aquest
curs 2020-2021 un total de 470 estudiants, als quals s’afegiran els matriculats
en un futur màster en l’àmbit de la Salut a proposta de la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia.
El solar de l’antic hospital comarcal on es projecta la construcció del nou
equipament és propietat de l’Ajuntament d’Igualada i disposa d’una superfície
de 3.507 metres quadrats. En el seu conjunt la superfície útil total programada
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del nou equipament és de 3.950 metres quadrats culminats en dues fases de
construcció.
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El Govern atorga subvencions als ajuntaments de
Mont-roig del Camp i Arbeca per fer front als danys
ocasionats pels temporals Gloria i Dana
El Govern ha aprovat atorgat una subvenció de 405.406 euros a l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp perquè pugui fer front a les despeses d’arranjament dels
danys ocasionats pel temporal Gloria dels dies 19 al 23 de gener de 2020, i un
altre ajut a l’Ajuntament d’Arbeca per valor de 712.208 euros per sufragar les
despeses ocasionades pel temporal Dana dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019.
Aquestes subvencions s’emmarquen en les mesures acordades per l’Executiu
per finançar les actuacions d’emergència realitzades pels ens locals i la inversió
en reposar infraestructures i serveis municipals a conseqüència de les pluges
torrencials que van caure a finals d’octubre de 2019 i del temporal de finals de
gener de 2020. Aquests ajuts compten amb un import global de 14 milions
d’euros.
Conveni de 37 milions d’euros
El Govern va signar ahir un conveni amb el Ministeri de Política Territorial i
Funció Pública que permetrà destinar 37 milions d’euros més als ens locals
perquè puguin pal·liar els efectes dels temporals Dana i Gloria. Aquest import
permetrà cobrir amb un màxim del 50% les sol·licituds de les administracions
locals després de la seva valoració i avaluació.
Els ajuts es vehicularan a través de tres línies d’actuació. Una primera, dotada
amb 11 milions d’euros, que es destinaran a pal·liar els efectes dels temporals
en els sectors agrari i pesquer de les zones més afectades, entre les quals s’hi
troben el Delta de l’Ebre, la zona del Baix Ter, l’Horta de la llera de la Tordera i
el Parc Agrari del Baix Llobregat. Una segona línia de 10 milions d’euros
s’adreçarà als ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i
als ens locals o agrupacions d'ens locals que presten el servei de
subministrament per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de
les instal·lacions d'abastament en alta. I, finalment, una línia de 14 milions
d’euros per atendre els ajuts a les infraestructures i els equipaments de titularitat
municipal que van quedar malmesos.
L’acord rubricat ahir va ser possible després d’una sentència del Tribunal
Constitucional que va reconèixer el paper de la Generalitat en aquesta matèria.
És una xifra que s’afegeix als 35 milions que la Generalitat ha destinat amb la
voluntat de donar suport a l’administració local en la restauració dels serveis
bàsics afectats per aquests episodis climatològics.
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El Govern concedeix una subvenció d’1,6 milions a
l’Oficina Regional Europea de l’OMS per a projectes
sanitaris a Catalunya
El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a concedir una subvenció d’uns
1,6 milions d’euros a l’Oficina Regional Europea de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS), per al desenvolupament de l’oficina de projectes sanitaris a
Catalunya.
L’Oficina Regional per Europa de l’OMS, amb seu a Copenhagen, té quatre
oficines deslocalitzades a les ciutats de Bonn, Venècia, Atenes i Barcelona, que
són les responsables de diverses especificitats temàtiques. A més, fruit de la
darrera reorganització de l’Oficina Regional per a Europa, el paper de les
oficines ha quedat reforçat i han augmentat les seves competències dins
l’organigrama de l’OMS Europa. Disposar a Barcelona de l’Oficina de l’OMS
amb reconeixement internacional és dotar Catalunya d’un organisme de les
Nacions Unides de primer ordre.
Alhora, l’existència de l’Oficina de l’OMS a Catalunya, ha facilitat que diverses
institucions i organitzacions del sector de la salut hagin esdevingut Centres
Col·laboradors de l’OMS i ha permès la participació de professionals catalans
en projectes internacionals i de recerca liderats per l’OMS. Es tracta d’una línia
estratègica d’actuació en sintonia amb la política del Govern
d’internacionalització de Catalunya.
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El Govern impulsa la integració del centres de recerca
Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
(IDIBAPS) i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
(FCRB)


La futura unificació, que s’emmarca en el procés de racionalització
i simplificació del sector públic, augmentarà la massa crítica de les
dues institucions i la competitivitat de les línies de recerca que s’hi
realitzen i millorarà l’aprofitament dels recursos humans i de
gestió



Les dues institucions desenvolupen activitats de recerca en el
marc del Campus de l’Hospital Clínic de Barcelona i tenen
objectius i recursos complementaris i una base d’investigadors
molt coincident

El Consell Executiu ha aprovat impulsar la integració de l’activitat científica i de
gestió de l’Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). Amb la unificació de les
dues institucions de recerca el Govern pretén que assoleixin una major massa
crítica que els permeti accedir a més i millors projectes, així com una millora de
l’eficiència organitzativa.
L’acord adoptat pel Govern a proposta dels departaments d’Empresa i
Coneixement i de Salut insta els representants de l’Administració de la
Generalitat als dos centres a explorar l’operació jurídica d’integració més
adequada. Posteriorment es tramitarà com a proposta d’acord del Govern per
autoritzar les actuacions necessàries a fi que de l’operació en resulti una única
entitat.
IDIBAPS i FCRB són dues entitats del sector públic i formen part del perímetre
pressupostari de la Generalitat. Les dues institucions s’emmarquen en la
recerca del Campus Clínic (Hospital Clínic de Barcelona) i presenten una
complementarietat de missió institucional i recursos que es concreta en una
massa crítica d’investigadors molt coincident. La FCRB, per la seva banda, s’ha
especialitzat en la gestió econòmica i dels projectes, administrant les dues
institucions; el seu caràcter de fundació li permet ser receptora de donacions i
mecenatges. Complementàriament, IDIBAPS s’ha especialitzat en la gestió
científica de la recerca i en les plataformes i estructures que fan possible la
recerca acreditada.
Els espais de recerca dels dos centres són compartits independentment de la
titularitat. La futura integració proporcionarà avantatges com ara la unitat en la
governança; la unitat de política científica i estratègica de la recerca Campus
Clínic; la simplificació i clarificació en la gestió dels recursos de la recerca pels
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investigadors; l’eficiència de la gestió i la simplificació de les estructures
organitzatives i laborals; o la millora de l’impacte i la visibilitat de la recerca del
Campus Clínic.
Integració de centres de recerca
Aquesta futura integració s’emmarca en un procés de racionalització i
simplificació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que en l’àmbit
científic s’ha concretat en els darrers anys en la integració de diversos centres
i instituts de recerca. És el cas, per exemple, del Projecte SUMA d’integració de
l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars en la Fundació de l’Institut de
Recerca de Sant Pau; les integracions del Centre de Recerca d’Epidemiologia
ambiental (CREAL) i el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
(CRESIB) a l’entorn de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal); la
unificació de l’activitat de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del
Càncer en l’Institut Josep Carreras i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol,
o la integració del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona a l’Institut de
Recerca Biomèdica de Bellvitge.
Totes aquestes operacions han permès dotar els centres de recerca d’una
major dimensió que ha permès potenciar la competitivitat de les línies de
recerca, així com millorar aprofitament dels recursos humans i de gestió de la
ciència.
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Els governs català i valencià intercanviaran dades
genètiques per identificar víctimes de fosses de la
Guerra Civil
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un protocol de col·laboració
entre la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya a través del
Memorial Democràtic adscrit al Departament de Justícia. L’objectiu és que les
dues administracions puguin intercanviar perfils genètics que permetin la
localització, recuperació i identificació de restes de persones desaparegudes
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Els dos governs estan portant a terme programes similars per obrir fosses al
respectiu territori i identificar-ne les restes. L’acord preveu la col·laboració en
els treballs de localització, documentació, preservació i identificació de fosses,
així com la reparació i la dignificació de les víctimes.
El Govern català va signar el passat setembre un conveni amb la Comunitat
Foral de Navarra per compartir perfil genètics i identificar víctimes del
franquisme. Fruit d’aquesta col·laboració es va identificar una primera persona,
Ramón Haro Gómez, un pres republicà que, l’any 1938, va fugir de la presó de
màxima seguretat del Fuerte de Sant Cristòbal de Monte Ezkaba (prop de
Pamplona) i posteriorment va ser executat i enterrat en una fossa sense cap
judici previ.
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El Govern declara el Teatre Principal i l’Hospici d’Olot
com a Béns Culturals d'Interès Nacional


Els dos monuments reben aquesta catalogació en la categoria de
Monument Històric i se’n delimita la protecció de l’entorn

El Govern ha acordat declarar el Teatre Principal i l’Hospici d’Olot (Garrotxa)
com a Béns Culturals d'Interès Nacional, ambdós en la categoria de Monument
Històric. També n’ha aprovat la delimitació de l’entorn de protecció.
El Teatre Principal es troba ubicat al Passeig d’en Blay o Passeig del Firal núm.
5. La situació d'aquest monument és una fita que configura una imatge
paisatgística de gran interès dins del marc urbà d’Olot. Al mateix temps, la
relació entre aquest monument i l'espai físic on està situat ha establert un diàleg
ambiental que al llarg del temps ha donat una gran entitat arquitectònica,
emblemàtica i cultural a la ciutat.
El Teatre Principal està conformat per tres cossos: el vestíbul amb l’accés
principal des del Firal, la sala d’espectadors pròpiament dita i el volum de la
caixa escènica, amb accés posterior des de la Plaça del Teatre. Des del punt
de vista arquitectònic, cal destacar-ne la tipologia de planta en ferradura amb
pati i tres pisos, el saló de descans decorat, l’escalinata principal i la façana amb
tres grans arcades, tot en estil eclèctic. Mentre que, des del punt de vista
urbanístic, l’edifici es pot considerar com a una de les fites arquitectòniques més
rellevants de la població d’Olot.
La història arquitectònica i social de l’edifici és, pròpiament, la història de la seva
construcció i aquesta es produeix paral·lelament a l’evolució històrica i social de
la ciutat, de la qual n’esdevé un clar reflex. Es té constància de l’existència del
teatre ja des de l’any 1769 amb la finalitat de recaptar fons per a la construcció
d’una torre a l’església del Tura. Entre 1842 i 1845 es va construir un segon
teatre més gran amb la finalitat d’evitar conflictes obrers i socials. El 1874,
durant la segona guerra carlina, es va incendiar el teatre existent. Entre 1877 i
1887 es va construir un nou teatre d’acord amb el projecte de l’arquitecte Martí
Sureda i Deulovol, un dels arquitectes gironins més remarcables del segle XIX.
Va ser arquitecte municipal de Girona, va crear l’Escola d’Obres Públiques, el
Museu Provincial i va ser membre de la Comissió Provincial de Monuments, des
d’on va dirigir la realització de l’inventari de monuments. El Teatre Principal es
va inaugurar el 1887 malgrat no estar acabat. Més tard, el mestre d’obres Josep
Salgueda i l’escultor Rossend Aubert van construir la façana dissenyada per
Pujol i Cordomí. Finalment, el 1904 s’acaben la façana, l’escalinata i altres
zones, quedant per executar la decoració i pintura, que no s’efectuen fins el
1927 amb motiu de la visita del rei Alfons XIII i la reina Victòria Eugènia. El 1962
es realitzen obres de reforma per adaptar el teatre al seu ús com cinema i
desapareixen les llotges. A partir de 1986 s’efectuen diverses intervencions a
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càrrec de Birulès-Cabré-Romans i el 1992, a càrrec de Llorenç Panella i Josep
Guinart. El 2003 es presenta el Pla Director de Manel Bosch i Rosa Noguès.
La reconstrucció i restauració del Teatre Principal a Olot ha fet possible que la
recuperació dels valors patrimonials sigui compatible, coexisteixi i es
complementi amb les tècniques més actuals d’un teatre que treballa amb les
més innovadores tecnologies.
L’Hospici, exemple de l’arquitectura academicista del s. XVIII
L’Hospici, situat en el centre històric d’Olot, ocupa quasi una illa sencera entre
els carrers Bisbe Lorenzana, Hospici i Antoni Llopis. Actualment allotja diversos
equipaments de la ciutat d’Olot com l’Observatori del Paisatge, la residència
geriàtrica “La Caritat” i el Museu Comarcal de la Garrotxa, especialitzat en la
producció pictòrica de l’anomenada Escola d’Olot.
És un edifici sever i noble de façanes i composició austera, un exemple
remarcable de l’arquitectura academicista de finals del segle XVIII, amb una
planta que, per la seva claredat, simplicitat i racionalitat, permet la reutilització
sense modificar-ne les seves característiques arquitectòniques bàsiques. Els
aspectes més destacables d’aquest edifici són: el seu valor monumental dins el
context urbà d’Olot, com a element singular que defineix i caracteritza la ciutat; la
força de la seva implantació dins la trama urbana, i la seva important incidència
en l’evolució de la ciutat. Més enllà de les seves peculiaritats arquitectòniques, el
més remarcable de l’edifici de l’Hospici és el fet que la seva vida ha estat
íntimament lligada a la vida de la ciutat i a la seva història des de la seva
inauguració en el segle XVIII.
Arquitectònicament l’edifici és construeix com un gran bloc paral·lelepipèdic de
tres plantes i golfes construït al voltant de dos patis separats per una capella. El
pati més gran, anomenat del claustre, allotja dependències d’usos culturals i
està conformat per tres pisos amb arcades de mig punt sobre pilastres de base
quadrangular, que presenten un ritme decreixent en funció de les alçades dels
pisos. Els arcs de l'últim pis són rebaixats. Al voltant del pati més petit
s’organitza una residència geriàtrica.
Estructuralment i pel seu valor formal cal remarcar les voltes del claustre, les de
l’escala principal i les de diversos espais. Les façanes són murs de pedra
volcànica sense arrebossar emmarcats amb carreus a les cantoneres i a les
llindes i brancals de les finestres. Destaca la porta principal d’accés al cos del
claustre.
L’any 1772 l’Ajuntament d’Olot va impulsar la construcció de l’Hospici a partir
del llegat de l’olotí Antoni Llopis. Amb el suport del bisbe de Girona, Tomàs de
Lorenzana, i el corregidor de Vic es va constituir la Junta de l’Hospici. La Junta
va adquirir els terrenys i l’any 1777 es va encomanar el projecte al mestre
d’obres vigatà Jaume Dam. D’acord amb l’ordre de Carles III per a tota l’obra
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pública realitzada a Estat espanyol, aquest projecte va haver de ser revisat i
modificat per l’arquitecte major de la Cort, Ventura Rodríguez, un dels més
destacats del neoclassicisme espanyol. Fins fa pocs anys s’havia cregut
erròniament que l’edifici era obra de Rodríguez. En compliment d’un decret de
Carles III, l’edifici, que es construeix entre 1779 i 1784, adopta la tipologia
d’hospici al voltant de dos patis separats per una capella. Mai no va arribar a
funcionar com a hospici ja que el 1784 s’hi allotjà l’Escola de Belles Arts i
dependències municipals. Durant la Guerra del Francès i la tercera Guerra
Carlina va ser caserna militar, i més tard va funcionar com a escola i mercat. A
principis del segle XX s’hi va instal·lar la biblioteca i l’arxiu municipal.
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El Govern aprova efectuar la compravenda dels
terrenys del CRT un cop modificat el planejament
urbanístic del sector


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per sentència
ferma, va declarar nul·la l’ordenació del sector principal del
complex, la qual cosa comporta la necessitat de modificar el
planejament que l’empara



La compravenda es durà a terme en un màxim de dos mesos un cop
s’hagi aprovat definitivament el nou Pla director urbanístic (PDU),
que resoldrà els aspectes qüestionats pel tribunal



La societat BCN IR 3, SAU, es compromet també a subscriure una
assegurança per cobrir el risc derivat de les sol·licituds de retaxació
dels terrenys que van ser expropiats en el seu dia

El Govern ha aprovat que l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) efectuï la compra
dels terrenys del futur Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, i la
posterior venda a Hard Rock, en un màxim de dos mesos un cop s’hagi aprovat
la modificació del planejament urbanístic que empara el projecte.
Cal recordar que el passat 29 de setembre de 2020, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) va emetre una sentència ferma que anul·lava
l’ordenació del sector principal d’aquest futur complex turístic.
Aquesta sentència comporta la necessitat de modificar el Pla director urbanístic
(PDU) del CRT de Vila-seca i Salou, que és l’instrument de planejament que
determina l’ordenació que ha de tenir el complex. La modificació haurà d’oferir
una nova ubicació de les zones verdes i els equipaments qüestionats per la
sentència del TSJC. Fins que aquesta modificació del PDU no estigui aprovada,
els terrenys que han de ser objecte de compravenda no tindran les
característiques pròpies del sòl considerat urbà.
El Govern ha acordat la compra dels terrenys per part d’INCASÒL per un import
de 120 milions d’euros i la seva posterior venda immediata a BCN IR 3, SAUR,
la societat de Hard Rock que impulsa el CRT, en un termini màxim de dos
mesos a comptar des de l’aprovació definitiva del nou PDU.
L’operació de compravenda, a més, quedarà condicionada al fet que la
multinacional nord-americana subscrigui una pòlissa d’assegurança que
cobreixi l’eventual risc derivat de les sol·licituds de retaxació de les finques que
es van expropiar en el seu moment en l’àmbit on s’ha d’implantar el CRT.
L’empresa ja ha expressat el seu compromís en aquest sentit.
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Finalment, el Govern ha autoritzat l’INCASÒL, dependent del Departament de
Territori i Sostenibilitat, a negociar els termes de les escriptures de
compravenda, que hauran de ser prèviament aprovades pel Consell Executiu.
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El Govern adquireix els terrenys de la finca de la Plana
del Vinyet per garantir la seva protecció


L’actuació respon a la voluntat d’integrar al patrimoni públic un
espai natural amb un potencial natural, paisatgístic, cultural i
social molt elevat

El Govern ha aprovat l’adquisició, a través de l’Institut Català del Sòl i amb
càrrec al Fons del Patrimoni Natural recentment creat, de les finques del sector
del Vinyet situades a la vora de l’espai natural de la desembocadura del riu
Gaià, al terme municipal de Tarragona. Es destinarà un total de 935.000 euros
a la seva compra. Aquests terrenys són propietat actual de la societat Endesa
Medios y Sistemas SL.
La finca, juntament amb una altra que prèviament ja havia adquirit l’Incasòl,
passaran a ser gestionades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
La Plana del Vinyet presenta un interès paisatgístic, natural, cultural i social
singular. Està pràcticament aïllada respecte a infraestructures viàries i
ferroviàries, fet que no és gaire habitual a l’àrea del litoral de Tarragona i
Barcelona. Tampoc no està afectada per infraestructures urbanes o industrials
i presenta un aprofitament agrícola baix. Tot plegat, ha contribuït a preservar
aquesta zona dels impactes que afecten bona part dels trams baixos dels rius
a Catalunya.
La compra permet reforçar l’espai d’interès natural de la desembocadura del
Gaià que es troba just al costat i que està protegit com a refugi de fauna salvatge
i com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) de la xarxa Natura 2000 amb el
nom de Costes del Tarragonès.
L’adquisició per part de la Generalitat respon a una necessitat d’incrementar el
grau de protecció d’aquesta àrea i s’emmarca dins de l’Estratègia del patrimoni
natural i la biodiversitat de Catalunya, que aposta per recuperar natura, i és un
dels primers resultats tangibles del Fons del Patrimoni Natural, que serà
gestionat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i,
posteriorment per la nova Agència de la Natura.
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El Govern aprova la creació de les taules de mobilitat
del Penedès i de la Catalunya Central
El Govern ha aprovat la creació de dues noves taules de mobilitat: la Taula de
Mobilitat del Penedès i la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, que han
de permetre la participació en la gestió i l’elaboració dels instruments de
planificació de la mobilitat en aquests àmbits territorials, respectivament.
En el cas de l’àmbit territorial del Penedès aquesta taula està formada pel
Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Alt
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, els ajuntaments del Vendrell,
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell,
Cunit i Sant Sadurní d’Anoia, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
i l’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona.
En el cas de la Catalunya Central, la taula compta amb representants del
Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Anoia, el
Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès, els ajuntaments de Berga,
Manresa, Vic, Moià i Solsona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.
Les funcions de totes dues taules de mobilitat són:


Elaborar les propostes per a la planificació dels serveis de transport
públic i l'establiment de programes d'explotació coordinada per a tots els
operadors públics o privats que els presten en el marc del Pla de
Transport de Viatgers de Catalunya i del Pla director de Mobilitat de
l’ATM de Barcelona



Fer les propostes per a la planificació de les infraestructures de transport
públic en el marc dels instruments de planificació d’infraestructures del
Govern i del pla director d’infraestructures de l’ATM de Barcelona.



Formular i definir propostes respecte a la política de tarifes dels serveis
de transport públic.



Analitzar i estudiar l'evolució del mercat global de la mobilitat amb
especial atenció al seguiment de l'evolució dels desplaçaments en
transport públic i en transport privat.



Proposar la realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de
promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població i
mesures per al foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els
ciutadans.



Elaborar les propostes de millora de la seguretat en el transport.
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Fer propostes per a l'ús racional de les vies i de l'espai públic en aspectes
com l'aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils
reservats per al transport públic o les bicicletes.



Proposar i participar en el disseny de la política de finançament, tant de
la mobilitat del Penedès com de la Catalunya Central, respectivament.
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Nomenament
Francesc Gòdia i Casablancas president del Consell d’Administració del
Banc de Sang i Teixits. Departament de Salut
Nascut a Sabadell l’any 1958. Llicenciat en Ciències Químiques i Doctor per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador post-doctoral a l’Oak Ridge
National Laboratory (Oak Ridge, Tennessee, Estats Units) i professor titular i
catedràtic d’Enginyeria Química a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert
en recerca en Enginyeria Bioquímica, tecnologia de cultiu de cèl·lules animals
per a la producció de biofàrmacs i vacunes i suport de vida a l’espai. És autor
de més de 110 articles, capítols de llibre, cinc patents i director de 33 tesis
doctorals completades.
Director de la Planta Pilot MELiSSA, una instal·lació per al desenvolupament de
tecnologia de suport de vida en missions humanes d’exploració de l’Espai
(European Space Agency). Investigador Principal del Grup d’Enginyeria
Cel·lular i Bioprocessos de la UAB. Ha desenvolupat més de 20 projectes en
col·laboració amb empreses nacionals i internacionals. Coordinador del
Programa de Doctorat en Biotecnologia de la UAB. Autor de més de 120
presentacions a congressos i membre dels Comitès de més de 25 congressos.
Entre altres, va ser president de la Sociedad Española de Biotecnología (20022006). Actualment és membre de l’Executive Committee de la European Society
of Animal Cell Technology i de l’Executive Board de la European Federation of
Biotechnology (des de 2005). Va ser president del Working Party Biotechnology,
Nanotechnology and Converging Technologies de l’OCDE (2017-2019) i
membre del seu Bureau. Des de 2013 és president de la Fundació Parc Taulí.
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