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El Govern ajorna de nou l’increment de tarifes de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics 
 

 El calendari es modifica de l’1 de juny a l’1 d’octubre del 2021 per 
afavorir la reactivació del sector turístic 

 
El Govern ha donat llum verda a un nou decret llei que modifica el calendari 
d’entrada en vigor de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. D’acord amb el text aprovat avui, la delicada situació 
econòmica del sector turístic justifica ajornar-ne l’aplicació efectiva per a 
després de la temporada d’estiu, és a dir de l’1 de juny a l’1 d’octubre, per 
afavorir la reactivació del sector.  
 
Aquest és el tercer cop que el Govern modifica el calendari d’aquesta mesura 
inclosa en la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient: de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 
2021 (Decret llei 23/2020, de 9 de juny); i de l’1 de gener del 2021 a l’1 de juny 
del mateix any (Decret llei 36/2020, de 3 de novembre).  
 
El Decret llei, que disposa d’un article únic i una disposició final, entrarà en vigor 
l’endemà de la seva publicació al DOGC.  

  

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Disposicions-destacades/index-Llei-5-2020.html
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Disposicions-destacades/index-Llei-5-2020.html
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Disposicions-destacades/index-Llei-5-2020.html
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El Govern destina 3,6 milions d’euros a fer efectiu 
l'acord amb Endesa per condonar el deute històric de 
pobresa energètica 
 

 Tal com estableix l’acord signat entre la Generalitat i Endesa el 29 
de març passat, Endesa es fa càrrec del 100% del deute generat 
entre 2015 i 2018 i Generalitat i Endesa assumeixen en un 50% el 
deute contret entre 2019 i 2020 
 

 Amb aquesta transferència, l’Executiu farà efectiu el primer 
pagament de la part corresponent a la Generalitat, que s’abonarà 
entre els anys 2021 i 2023 
 

 El Govern dona compliment així a l’acord signat amb la companyia, 
que suposa la cancel·lació total del deute acumulat per 35.518 
famílies vulnerables des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica 
 

El Govern ha autoritzat transferir 3.672.442 euros del Fons de contingència al 
Departament d'Empresa i Coneixement per fer efectiu l'acord entre la 
Generalitat i Endesa per condonar el deute històric contret per 35.518 famílies 
vulnerables des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que 
impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies 
vulnerables. 
 
L’acord signat el 29 de març estableix que Endesa assumeix el 100% del deute 
acumulat entre 2015 i 2018 (que ascendeix a 17.476.560 euros) i que la 
Generalitat i Endesa es fan càrrec en un 50% del deute contret entre 2019 i 
2020 (que suma 21.316.964 euros). 
 
Amb aquesta transferència de 3.672.442,17 euros, el Departament d’Empresa 
i Coneixement farà efectiu el primer pagament de la part corresponent a la 
Generalitat que, tal com estableix l’acord, es realitzarà en tres pagaments els 
anys 2021, 2022 i 2023. El Govern dona compliment així a l’acord signat amb 
Endesa, que suposa la cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre 
de 2020 per les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.  
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El Govern destina 30 milions d’euros per a dur a terme 
10 grans obres en centres educatius 
 

 Aquesta aprovació es concretarà amb la signatura de convenis 
entre el Departament d’Educació i 9 ajuntaments d’arreu de 
Catalunya per a la ampliació o construcció de 7 escoles i 3 instituts 
escola  

 
El Govern ha aprovat destinar un total de 30.189.000 euros a la millora, 
ampliació o construcció de diversos centres educatius arreu de Catalunya. Per 
fer-ho possible, se signaran convenis de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i 9 ajuntaments de diferents territoris. Uns convenis que suposaran 
la corresponsabilització entre les administracions locals i la Generalitat per a la 
inversió econòmica en les obres dels centres. 
 
Maresme 
 
Institut Escola de Sant Pol de Mar (Sant Pol de Mar). El conveni és per a la 
construcció, en el solar contigu de l'Escola Sant Pau, de l’ampliació de 2 línies 
d'ESO i 2 de batxillerat del futur Institut Escola de Sant Pol de Mar, fruit de la 
fusió de l'escola i de l'institut de Sant Pol de Mar. L'Institut està actualment en 
mòduls prefabricats des de l'inici del curs 2015-2016. El nou centre donarà 
servei a la població de Sant Pol de Mar i pel que fa al batxillerat, també, a la 
població veïna de Sant Cebrià de Vallalta. 
 
Per fer-ho possible, el Govern destina un total de 3.200.000 euros. L’aportació 
d’Educació es durà a terme en tres anualitats: 640.000 euros per al 2022, 
1.280.000 euros per al 2023  i 1.280.000 euros per al 2024. 
 
Vallès Oriental 
 
Institut Escola Lluís Piquer (Parets del Vallès). Conveni per a la construcció, en 
el solar de l'Escola Lluís Piquer, de l’ampliació de 2 línies d'ESO del futur Institut 
Escola de Parets del Vallès, fruit de la fusió de l'Escola Lluís Piquer i de l'Institut 
La Sínia. L’institut està actualment en mòduls prefabricats des de l'inici del curs 
2012-2013.  
 
Aquest conveni, d’1.800.000 euros, fa possible avançar en l’ampliació de 
l'institut escola. L’aportació d’Educació es durà a terme en dues anualitats: 
900.000 euros per al 2025  i 900.000 euros per al 2026. 
 
Alt Empordà 
 
Escola Carme Guasch (Figueres): Permetrà la construcció de l’edifici complert 
de l’Escola Carme Guasch, que fa 15 anys que està en mòduls prefabricats. El 
centre ha estat llargament reivindicat per la comunitat educativa, i l’edifici 
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permetrà l’escolarització d’educació infantil i primària, amb 2 línies. Els mòduls 
ja havien estat anteriorment utilitzats per l’Institut Olivar Gran, i des del 2006 
van ser ocupats per l’Escola Carme Guasch.  
 
L’aprovació de la inversió econòmica de 5.220.000 euros serà per a la 
subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Figueres. L’aportació d’Educació es durà a terme en tres 
anualitats: 1.566.000 euros per al 2023, 1.827.000 euros per al 2024  i 
1.827.000 euros per al 2025. 
 
Anoia 
 
Institut Escola Renaixença (Hostalets de Pierola). El Govern ha aprovat una 
inversió de 600.000 euros per a l’execució de les obres d’ampliació de l'Escola 
La Renaixença per acollir l'institut escola. La inversió del Departament 
d’Educació serà  de 600.000 euros en dues anualitats: 400.000 euros per al 
2023  i 200.000 euros per al 2024. 
 
S’amplia l’edifici per a dues línies d’ESO, que comprèn 8 aules grup, una aula 
complementària, una aula de desdoblament i una de reforç. També es preveu 
un espai d’accés en planta baixa prou ampli per organitzar activitats 
específiques per als cursos de secundària, així com els espais corresponents 
de serveis, instal·lacions i accessos. Aquests nous espais es preveu que 
s’ampliaran en un volum de planta baixa i planta pis.  
 
Pla d’Urgell 
 
Escola Marinada (Vilanova de Bellpuig). El conveni permetrà executar les obres 
d’adequació i ampliació de l’Escola Marinada, que en els darrers anys havia 
estat una escola incompleta —no tenia un grup per a cada nivell educatiu—, i 
que a partir del curs 2019-2020 va passar a tenir una línia completa. El centre, 
en augmentar les necessitats d’espais, precisava d’obres d’ampliació i 
comptava amb mòduls prefabricats on era escolaritzat l’alumnat d’educació 
infantil. Les obres permetran eliminar els mòduls prefabricats, adequar els 
espais destinats a activitats comunes (menjador, psicomotricitat, espais 
polivalents) i millorar altres espais destinats a aula. 
 
Aquest conveni fa possible avançar en l’ampliació  i adequació  de l'escola. 
L’aportació d’Educació, d’1.899.000 euros, es durà a terme en tres anualitats: 
530.000 euros per al 2022, 820.000 euros per al 2023  i 549.000 euros per al 
2024. 
 
Noguera 
 
Escola Mont-Roig (Balaguer). Conveni per a l’ampliació de l’Escola Mont-Roig, 
que va començar la seva activitat el curs escolar 2007-2008. Inicialment, la 
construcció de l’escola es va plantejar en dues fases. La primera fase de l’edifici 
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va ser executada, a l’espera de la construcció de la segona fase de l’edifici, de 
manera que una part de l’escola està edificada, mentre l’altra es troba en mòduls 
prefabricats, que seran substituïts per edificació permanent amb aquestes 
obres. 
 
El Govern ha aprovat una inversió de 2.000.000 d’euros en tres anualitats: 
270.000 euros per al 2022, 640.000 euros per al 2023  i 1.090.000 euros per al 
2024. 
 
Barcelonès 
 
Escola Ventós Mir (Badalona): És una escola històrica del municipi de 
Badalona, inaugurada l’any 1926, que es troba en un barri cèntric on no hi ha 
possibilitats d’ampliació de l’edifici principal. Les necessitats d’escolarització 
van implicar l’ampliació del centre a una línia i mitja, que s’assoleix instal·lant 
mòduls prefabricats en un solar pròxim a l’edifici principal, en un pati interior 
d’habitatges amb una façana oberta. Això es fa el curs 2008-2009. La 
construcció d’un nou edifici de 2 línies permetrà que l’escola Ventós Mir pugui 
oferir dues línies completes i donar resposta a la demanda de places d’oferta 
pública a la zona centre de Badalona.    
 
Per fer-ho possible, el Govern ha aprovat una inversió de 5.800.000 euros, i 
l’aportació d’Educació es farà en tres anualitats: 1.160.000 euros per al 2024, 
2.320.000 euros per al 2025  i 2.320.000 euros per al 2026. 
 
Escola Badalona Port (Badalona). És una escola d’una línia nascuda el curs 
2010-2011 en mòduls prefabricats. Es troba en una zona de gran creixement 
urbanístic i es preveu que en els propers anys sigui necessària l’ampliació a 
dues línies. El solar en el qual es troba actualment no admet cap tipus 
d’ampliació, ni amb mòduls ni per construcció. Just al costat del centre hi ha un 
solar, on hi havia una antiga fàbrica ja enderrocada, que és on es construirà la 
nova escola de 2 línies.  
 
El conveni suposa una aportació d’Educació de 5.800.000 euros per a 
l’execució de les obres de la nova escola de 2 línies, en tres anualitats: 
1.160.000 euros per al 2024, 2.320.000 euros per al 2025  i 2.320.000 euros 
per al 2026. 
 
Vallès Occidental 
 
Complex educatiu 0-16 El Viver (Montcada i Reixac). El Govern ha aprovat una 
inversió de 1.800.000 euros per a l’execució de les obres d’ampliació i 
adequació  l'Escola El Viver per tal d’acollir el complex educatiu 0-16 anys del 
barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac. Les fases d’obra previstes en el 
conveni són: l’ampliació d’una ala de l’edifici en un volum de tres plantes, la 
nova construcció d’un aulari d’educació infantil i les reformes interiors i 
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d’urbanització necessàries que permetran acollir els infants i joves del barri de 
0 a 16 anys. 
 
L’aportació d’Educació es durà a terme en tres anualitats: 500.000 euros per al 
2022, 700.000 euros per al 2023  i 600.000 euros per al 2024. 
 
Institut Escola Sant Esteve (Castellar del Vallès). El conveni suposa poder 
transformar l’Escola Sant Esteve en un institut escola. Les obres permetran 
l’ampliació d’un edifici aulari de 2 plantes, la nova construcció d’un gimnàs-sala 
gran i l’adequació dels espais interiors necessaris per poder disposar dels 
espais necessaris per impartir ESO. 
 
D’aquesta manera, el Govern hi destinarà un total de 2.070.000 euros en dues 
anualitats: 1.035.000 euros per al 2023  i 1.035.000 euros per al 2024. 
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El Govern destina 37,6 milions d’euros a l’ampliació de 
la xarxa tramviària entre Glòries i Verdaguer 
 

 La partida permetrà a l’ATM de Barcelona impulsar la licitació dels 
treballs a finançar per la Generalitat de Catalunya  

 
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis 
futurs, de la partida de transferència a l’ATM del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, per atendre les despeses derivades de la signatura d'un conveni 
de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a l'execució de les 
obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada, per un import total 
de 37.625.637 euros, abans d’IVA. Aquest import es desglossa en 32.653.137 
euros per a infraestructures i sistemes i 4.972.500 euros per a matèria mòbil. 
 
El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona per a l’execució de les obres i posterior 
explotació de la xarxa tramviària unificada, signat el mes de febrer, ja va ser 
ratificat per part del Consell d’Administració de l’ATM el passat 21 d’abril. 
L’acord de Govern d’avui permetrà iniciar els projectes de la primera fase de la 
infraestructura tramviària unificada, que d’acord amb el conveni són a càrrec de 
l’ATM, així com l’adquisició de noves unitats de material mòbil. 
 
La longitud de l’actuació és d’1,80 km, i hi haurà 3 noves parades, Verdaguer, 
Sicília, i Monumental; la parada existent de Glòries es reubicarà davant del 
Museu del Disseny. La gran novetat de l’obra és que el tramvia circularà sense 
catenària.  
 
Així doncs, a partir d’aquesta aprovació, l’ATM procedirà a la licitació de les 
obres. 
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El Govern invertirà prop de 55 milions d’euros en la 
conservació de les vies amb més trànsit a l’àrea de 
Barcelona, Penedès i Catalunya Central  

 

 L’Executiu impulsa dos contractes per al manteniment de prop de 
500 quilòmetres en carreteres com la C-58, la C-17, la C-55 o la C-31 
fins al 2025 

 
El Govern impulsa un contracte de serveis per executar operacions de 
conservació integral als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació 
de Barcelona est i Barcelona oest. Així mateix, ha aprovat per aquesta actuació 
una partida de prop de 55 milions d’euros, distribuïda en el període 2021-2025.  
 
Aquestes operacions corresponen a carreteres de Barcelona, el Penedès i la 
Catalunya Central que estan integrades en els àmbits de conservació de 
Barcelona est i Barcelona oest i abasten prop de 500 quilòmetres. Corresponen 
a vies que registren un alt volum de trànsit, com la C-58, la C-17, la C-60, la C-
31, la C-55 o l’N-II. Pel que fa a les principals vies de la regió metropolitana de 
Barcelona, aquest contracte es complementa a l’aprovat recentment pel Govern 
per a la conservació integral dels trams de les autopistes C-32 nord, C-33 i C-
31 que deixaran de ser de peatge enguany. 
 
Les tasques que s’inclouen tenen com a objectiu garantir un nivell òptim de 
servei de la xarxa viària i afavorir la seguretat i el confort en la conducció. 
Comprenen, entre d’altres, actuacions de control, manteniment i reparació de 
ferm, senyalització, barreres de seguretat, abalisament, talussos o elements de 
drenatge.  
 
Les principals vies en què s’actuarà són: 
  

 Zona est de Barcelona: B-140, B-142, B-40, BP-5002, BV-5105, C-17, 
C-31, C-31d, C-35, C-352, C-59, C-60, N-152z, N-II. Són carreteres 
situades al Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès i el 
Maresme. 

  
 Zona oest de Barcelona: B-124, B-224, B-225, BV-2421, C-1413a, C-

1413z, C-16, C-16c, C-243c, C-31, C-31c, C-32, C-32b, C-55, C-58, C-
58c, N-141c i N-II. Corresponen a vies del Vallès Occidental, Baix 
Llobregat, l’Alt Penedès, el Barcelonès i el Bages. 
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El Govern destina 17,2 milions d’euros a les 
subvencions del PUOSC per a aquest any 
 
El Govern ha aprovat destinar 17.210.619 euros la convocatòria de subvencions 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024, per a aquest 
any. Es tracta d’una modificació pressupostària que permetrà concedir una 
bestreta de 30 milions d’euros, corresponent al 60% de l’import de les 
subvencions atorgades als 392 projectes que estan incorporats a l’anualitat 
2021. 
 
La recuperació del PUOSC 2020-2024 ha permès atorgar 2.131 subvencions 
que sumen un import total de 250 milions d’euros, comptant els ajuts donats a 
municipis, Entitats Municipals Descentralitzades i comarques.   
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El Govern reserva 11,6 milions per subvencionar les 
activitats dels consells esportius i les federacions 
esportives per al curs 2020-21 
 
El Govern ha autoritzat el Consell Català de l’Esport (CCE), adscrit al 
Departament de la Presidència, a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs per atendre la convocatòria ordinària de subvencions als 
consells esportius i les federacions esportives per a les activitats de la 
temporada 2020-21.  
 
La convocatòria de suport als consells esportius de Catalunya per al 
desenvolupament dels programes d’esport escolar del present curs serà 
de  3.800.000 milions d’euros, dels quals 3.110.000 s’abonaran aquest any 
2021 i 690.000, l’any 2022. Pel que fa als ajuts a l'acció de les federacions 
esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions 
corresponent a la temporada 2020-2021, el Consell Català de l’Esport destinarà 
7.800.000 euros, dels quals 6.240.000 es pagaran el 2021 i 1.560.000, el 2022. 
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El Govern destina més de 560.000 euros a finançar el 
nou edifici del servei d'atenció a infants i adolescents 
víctimes d'abusos sexuals 
 

 El centre aplega en un sol espai diferents recursos i un equip 
professional pluridisciplinar per evitar la revictimització dels infants 
i joves 
 

 El nou edifici estarà situat al mateix Complex Educatiu de 
Tarragona, es construirà a mida i serà sostenible 
mediambientalment 

 
El Govern ha aprovat destinar 565.992 euros a la construcció del nou edifici de 
la Unitat Integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals 
(Barnahus), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Complex 
Educatiu de Tarragona. Aquest servei d'atenció, pioner tant a Catalunya com a 
Espanya, va entrar en funcionament el mes d’abril de 2020, en l’actual edifici 
que era provisional a l’espera de la construcció de l’emplaçament definitiu. El 
nou edifici, ubicat a pocs metres de l’emplaçament actual, cerca la millora de 
l’eficiència energètica de l’edifici i un major confort de les persones ateses i 
professionals, a partir d’un sistema constructiu, a base de tancaments 
perimetrals i estructura de fusta, a més d’un sistema recuperador de calor al 
sistema de ventilació i plaques fotovoltaiques, per tal que l’edifici tingui un menor 
consum energètic del que demana estrictament el Codi Tècnic d’Edificació.  
 
El centre, inspirat en el model europeu Barnahus (casa dels nens, en islandès) 
és un model d'atenció als abusos contra la infància promogut per Save the 
Children  que és habitual als països nòrdics i té l'aspecte d'una llar perquè els 
infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable. Hi treballa un 
equip psicosocial de 7 persones, més altres professionals que s'hi desplacen 
quan cal per evitar la revictimització dels infants i joves, és a dir, que sigui la 
víctima i la seva família qui hagi de recórrer les diferents instàncies que 
intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d'infància i centre 
mèdic, entre altres.  
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El Govern aporta 600.000 euros per impulsar l’ESA-BIC 
Barcelona en el marc de l’Estratègia NewSpace de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat fer una aportació de 600.000 euros per impulsar l’ESA-
BIC Barcelona en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya. A través del 
conveni de col·laboració entre la Generalitat, la UPC i el Parc Mediterrani de la 
Tecnologia, es presentarà una candidatura conjunta al Programa ESA-BIC de 
l’Agencia Espacial Europea que permeti incubar a 24 noves startups del sector 
de l’espai durant el període 2021–2023. 
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Nomenament 
 
Josep Oriol Amat Salas, rector de la Universitat Pompeu Fabra 
 
Nascut a Barcelona l’any 1957 

  
Oriol Amat és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat 
Pompeu Fabra des del 2001. 

 
Doctor en Ciències Econòmiques (UAB) i llicenciat i MBA en Administració i 
Direcció d’Empreses (ESADE), ha estudiat també a la Stockholm School of 
Economics (International Teachers Programme) i ha fet estades en diversos 
centres de referència, com la Linkoping University (Suècia), Massey University 
(Nova Zelanda), Université de Montpellier (França) o la Universidad Diego 
Portales (Xile). 

 
Professor vinculat a la UPF des del 1992, Oriol Amat s’ha mostrat sempre 
interessat per les quatre dimensions principals de la vida acadèmica: recerca, 
transferència de coneixement, docència i gestió. Les seves línies de recerca 
inclouen l’anàlisi dels factors d’èxit de les organitzacions i els aspectes ètics de 
les finances. Ha dirigit més d’una quinzena de tesis i és autor d’articles científics 
i de més de quaranta llibres. Col·labora i és membre del consell editorial de 
diverses publicacions científiques internacionals. 

 
En l’àmbit de la gestió, Amat ha exercit diversos càrrecs. A la Universitat 
Pompeu Fabra ha estat degà de la UPF Barcelona School of Management 
(2018-2021), director del Departament d’Economia i Empresa (2003-2005), 
vicerector d’Economia, Sistemes d’Informació i Serveis (1997-2001) i en l’àmbit 
docent, director del Centre per a la Qualitat i Innovació Docent (2006-2011). 

 
Des dels inicis de la seva trajectòria professional ha col·laborat activament amb 
institucions de la societat. És degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
membre del consell assessor de la Cambra de Comerç de Barcelona i de 
PIMEC, i membre del grup de treball Catalunya 2022, que dissenya l’estratègia 
post Covid. També es membre del Foro Académico de Finanzas Sostenibles de 
España. Ha estat fundador i president de l’Associació Catalana de Comptabilitat 
i Direcció (2014-2018), diputat al Parlament de Catalunya (2015-2017), membre 
del Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement de Catalunya (2011-
2015) i conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (2011-2015), 
entre d’altres. 
  
Amat va ser elegit nou rector de la UPF a les eleccions que van tenir lloc 
del 3 al 5 de maig. 
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Altres acords 
 
El Govern transfereix 135.000 euros al programa Lletres a les Aules per 
fomentar la lectura en els centres educatius 

 
El Govern ha aprovat transferir 135.000 euros al programa Lletres a les Aules, 
que té com a objectiu fomentar la lectura en els centres educatius. 
Concretament, es tracta d’una transferència de crèdits en el pressupost del 
2020, prorrogat per al 2021, entre els diferents conceptes pressupostaris del 
capítol 4 del Departament de Cultura al capítol 2 del Departament d’Educació. 
 

Lletres a les Aules és un programa de foment de la lectura, promoció i difusió 
de la literatura que permet apropar l’alumnat al fet literari, millorar la comprensió 
lectora com a eina fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar 
l’habilitat lectora i el coneixement de la llengua. D'aquest programa se'n 
beneficien els centres educatius d’ensenyament primari, secundari i d’adults de 
tot el domini lingüístic.  
 
El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a 
l’Ajuntament de Taradell  

 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Taradell la concessió definitiva 
per a la prestació del servei púbic de radiodifusió sonora en ones mètriques 
amb modulació de freqüència. El consistori ja disposava des de l’any 1991 de 
la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus 
municipal.  
 
Després d’haver superat la inspecció preceptiva i d’obtenir l’autorització de 
posada en servei per part de l’Administració, el Govern ha procedit a atorgar 
definitivament la concessió a la ràdio municipal, que restarà substituïda per un 
règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent 
i subjecte al compliment de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.  
 
 
El Govern destina 430.000 euros a reparar un pont de la B-402 a Guardiola 
de Berguedà 
 
El Govern ha estat informat de la declaració d’emergència de l’obra de reparació 
d’un pont de la B-402 a Guardiola de Berguedà, que compta amb un pressupost 
total de 430.000 euros. Les tasques consisteixen principalment en la reparació 
del tauler i les bigues del pont i inclouen el suport tècnic a l’actuació.   
 
Les obres ja estan en execució i requereixen el tancament al trànsit del pont, 
situat al quilòmetre 1,8 de la carretera que uneix Guardiola de Berguedà i la 
Pobla de Lillet, i el desviament dels vehicles per la carretera vella. El pont, que 
salva el riu Llobregat, té una longitud de 130 metres i una amplada de 10 metres 
i consta de quatre trams. Els treballs tenen un termini d’execució de tres mesos. 
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