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El Govern aprova el Pla general de seguretat de
Catalunya 2008-2011
•

Reforçar la policia de proximitat i la lluita contra el crim organitzat
i la violència masclista, incrementar la presència dels Mossos
d’Esquadra als organismes internacionals i continuar reduint la
sinistralitat viària són algunes de les prioritats del Pla de seguretat
de Catalunya

•

La unificació dels telèfons d’emergències en un de sol, el 112; el
foment del joc i l’oci responsable, i l’elaboració de la nova llei de
Bombers són altres dels objectius que recull el Pla

•

El Pla preveu millorar sis àmbits d’actuació: la seguretat
ciutadana, la seguretat viària, els sistemes de protecció civil, les
infraestructures per les emergències, el joc i l’oci, i la formació
dels professionals de la seguretat

Reforçar la policia de proximitat, incrementar la lluita contra el crim organitzat,
potenciar la qualitat en l’atenció a la ciutadania i en els protocols contra la
violència masclista, impulsar la presència dels Mossos d’Esquadra als
organismes internacionals i prioritzar la reducció de la sinistralitat a les
carreteres són alguns dels objectius que recull el Pla general de seguretat de
Catalunya 2008-2011 que avui ha aprovat el Govern.
El Pla també preveu com a prioritats del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, responsable de garantir la seguretat, actualitzar
els plans de protecció civil i crear-ne de nous, millorar i ampliar les
infraestructures dels Bombers, fomentar l'oci i el joc responsables, i millorar la
formació dels professionals de la seguretat.
El Pla, que també estableix les directrius i els criteris tècnics per elaborar els
plans locals i regionals de seguretat, estructura les prioritats en sis àmbits
d’actuació:
1. Millorar la seguretat ciutadana prioritzant la proximitat i la qualitat i
combatent la delinqüència amb una atenció especial al crim organitzat.
2. Millorar la seguretat viària prioritzant la reducció de la sinistralitat
viària.
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3. Millorar els sistemes de protecció civil prevenint i minimitzant les
situacions de risc.
4. Millorar les infraestructures i dotacions de personal destinat a les
emergències amb la nova construcció, reforma i ampliació de parcs de
Bombers, punts de guaita i heliports.
5. Afavorir l'oci i el joc responsables.
6. Millorar la formació dels professionals de la seguretat potenciant la
capacitat tècnica i professional, l’ensenyament a distància i la recerca.

1. Seguretat ciutadana
Per tal de millorar la seguretat ciutadana, el Govern s’ha proposat fins el 2011,
una vegada finalitzat el desplegament territorial dels Mossos d’Esquadra,
reforçar la qualitat dels serveis policials.
Reforç de la qualitat dels serveis policials: Enquestes de
satisfacció usuària
D’una banda, es potenciarà i reforçarà la policia de proximitat amb
mesures per fomentar la prevenció, l’atenció a les víctimes i les
relacions amb la comunitat.
També es promourà la mediació com a instrument de la proximitat i es
faran campanyes de convivència en l’àmbit de les relacions amb la
comunitat. Igualment, es potenciarà el disseny de programes especials
de proximitat en àmbits amb necessitats especials i es portaran a terme
actuacions de seguretat ciutadana als barris que ho necessitin.
Per millorar la qualitat dels serveis policials, es preveu redactar i
aprovar la carta de serveis dels Mossos d’Esquadra i un Pla de qualitat i
atenció a les persones i víctimes de delictes. També es realitzaran
enquestes de satisfacció de denunciants, testimonis i altres usuaris de
les comissaries amb l’objectiu d’implementar mesures per millorar els
serveis a la ciutadania que es presten des dels serveis policials.
Per reduir la delinqüència comuna i minimitzar-ne els efectes, el Pla
preveu programar actuacions de seguretat als barris amb necessitats
especials i destinar més efectius a les diferents regions policials.
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Crim organitzat: impuls de la col·laboració internacional
Paral·lelament, s’incrementarà la lluita contra el crim organitzat i
s’impulsaran les relacions dels Mossos d’Esquadra amb organismes
internacionals. Es tracta d’augmentar i consolidar aquestes relacions
en matèria de col·laboració i auxili policial de caràcter internacional i
d’impulsar sistemes d’informació que permetin la detecció i el control
preventiu de les activitats criminals de caràcter organitzat.
Aquesta col·laboració permetrà incrementar l’activitat investigadora, de
detecció i control preventiu de les xarxes d’immigració il·legal que
trafiquen amb persones en els àmbits d’explotació laboral i sexual, i
augmentar la desarticulació de bandes de delinqüència organitzada.
Violència masclista: manual de risc i llibre blanc d’atenció a les
víctimes
Un altre àmbit d’actuació prioritària que preveu el Pla és contra la
violència masclista. En aquest sentit, es preveu elaborar un manual de
valoració del risc i un llibre blanc de l’atenció policial per evitar la
victimització secundària.
També es duran a terme campanyes preventives i es desenvoluparan
programes adreçats a nenes i joves, es promouran mesures
d’autoprotecció entre les dones i es faran nous protocols, com ara un
protocol d’abordatge preventiu dels matrimonis forçats.
Incrementar la presència de dones en el cos de Mossos d’Esquadra i
aprovar la Llei del sistema de policia de Catalunya són dos objectius
més que es marca el Pla en l’àmbit de la seguretat ciutadana.
2. Seguretat Viària: educar en la mobilitat segura
Pel que fa a la millora de la seguretat viària, el Pla insisteix en la necessitat de
continuar lluitant contra la sinistralitat viària i ho fa apostant per l’aplicació d’un
pla director d’educació en la mobilitat segura, per la redacció de plans locals
de seguretat viària i per continuar amb el Pla integral contra la velocitat
excessiva.
El Pla recull la intenció de consensuar amb el Departament d’Educació la
inclusió de la mobilitat segura com a matèria obligatòria en la formació dels
escolars catalans per tal d'aconseguir que la seguretat viària esdevingui un
pilar fonamental de les polítiques preventives de sinistralitat.
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La cooperació, la formació i la sensibilització envers la seguretat viària i la
mobilitat sostenible i segura són altres dels elements clau que ressalta el Pla
per desenvolupar fins l’any 2011.

3. Protecció civil: el 112 i nous plans ferroviari, radiològic i aeronàutic
La unificació dels números d’emergències en el telèfon únic 112 és una de les
prioritats en matèria de protecció civil per als propers tres anys. Amb aquest
objectiu es posaran en marxa el centre 112 de Reus i es construirà el centre
112 de Barcelona.
Per millorar els sistemes de protecció civil es durà a terme, entre d’altres, la
revisió i actualització de plans de protecció civil existents i se n’elaboraran de
nous adaptats a les necessitats de la societat del risc, com ara un pla de
protecció civil per emergències ferroviàries, un altre per emergències
radiològiques i un tercer per emergències aeronàutiques. També
s’incrementaran les actuacions d’implantació dels plans i els simulacres.
4. Més i millors parcs de Bombers
Per augmentar la capacitat operativa per afrontar les emergències fins el
2011, el Pla preveu diverses mesures com ara un pla director de Bombers,
que planificarà la construcció, reforma i ampliació dels parcs de bombers, la
reforma i millora dels punts de guaita i la construcció de nous heliports.
En aquest període, també es preveu elaborar una nova llei de Bombers que
substitueixi la de l’any 1994, aprovar la llei de prevenció i seguretat en cas
d’incendi i fer-ne el desplegament, i elaborar un pla de carrera del cos de
Bombers.
5. Oci i joc: responsabilitat en col·laboració amb els municipis
Per afavorir l'oci i el joc responsables, el Pla defineix, entre altres mesures,
l’inici d’una prova pilot d’oci responsable a diferents municipis de Catalunya,
en col·laboració amb el món local i les entitats i associacions del sector de l’oci
nocturn, i el disseny d’un distintiu de qualitat acreditatiu per a les empreses del
sector que s’adhereixin al pla d’oci responsable.
Fer que la policia administrativa dugui a terme anualment inspeccions en
activitats recreatives i locals d’espectacles i elaborar un Codi de bones
pràctiques sobre el Joc Responsable a Catalunya, així com establir una
formació professional sobre joc responsable per al personal de la indústria del
joc són altres de les propostes que recull el Pla.
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6. Formació de professionals de la
aprenentatge electrònic

seguretat: títols universitaris i

Totes les millores proposades en els àmbits anteriors aniran acompanyades
de processos de millora en la formació dels professionals de la seguretat a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
En aquest sentit, el Pla preveu, entre altres accions: organitzar activitats
formatives i informatives destinades a professionals de la seguretat privada,
desenvolupar un sistema de control de l’activitat formativa dels centres de
formació en seguretat privada i crear un grup de treball amb les universitats
per aconseguir el grau universitari per als estudis de seguretat de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
La finalització del primer Màster de polítiques públiques de seguretat de la
UOC i la incorporació dels ensenyaments d'aprenentatge electrònic a l’ISPC
són dues propostes més que recull el Pla per millorar la formació dels
professionals de la seguretat.
Què és el Pla general de seguretat de Catalunya?
El Pla general de seguretat de Catalunya és una proposta de planificació i
guia metodològica amb vista a elaborar totes les accions i estratègies que
incideixen o que poden incidir en la seguretat, i també és la guia per elaborar
els diversos plans locals, sectorials i territorials en matèria de seguretat.
Es tracta d’una planificació integral de la seguretat que ja preveu l’article 15 de
la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
El Pla situa els seus objectius principals en la millora de la seguretat,
especialment de les persones en situació de més vulnerabilitat; la millora de la
qualitat dels serveis, basats en la proximitat, la responsabilitat, la
professionalitat i l’eficiència, i la millora de la participació, promovent la
complicitat i la participació ciutadana i la coresponsabilitat amb la resta
d’administracions, especialment amb el món local.
Es tracta del segon Pla de seguretat, després del de 2006-2008, i aquesta
vegada és quadriennal per tal de permetre desenvolupar i avaluar les accions
previstes.
Aquest Pla ja ha estat aprovat pel Consell de Seguretat de Catalunya, òrgan
de participació en matèria de seguretat en què estan representats, entre
d’altres, els sindicats principals, les entitats empresarials més representants,
les entitats municipalistes, el Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya,
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el Col·legi de Periodistes, la Confederació d’Associacions de Veïns de
Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut, el Consell Nacional de Dones,
el Consell de la Gent Gran de Catalunya, el Consell Assessor de la
Immigració, el Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i
transsexuals, la Secretaria General de l’Esport, la Delegació del Govern a
Catalunya i la Fiscalia Superior de Catalunya.

Acords de Govern . 09.12.2008
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

El Govern impulsa la internacionalització del sector
tèxtil, de l’electrònica i les tecnologies amb més de 2,5
milions d’euros
•

L’Executiu signarà convenis amb un total de nou entitats de tots
dos sectors per portar-los a terme

•

L’acord permetrà la participació en fires internacionals, crear
plataformes logístiques conjuntes en mercats de difícil accés o
consolidar mercats i clients internacionals

Fomentar la internacionalització del sector tèxtil català, el de l’electrònica i el
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són els objectius
dels dos plans que el Govern impulsa per tercer any consecutiu i als quals hi
destina un total de 2.575.220 euros.
D’una banda, 1.898.500 euros serviran per desenvolupar el Pla per a la
Internacionalització del sector tèxtil i confecció mitjançant el conveni amb sis
entitats. Aquestes organitzacions, que representen tres quartes parts del
sector a Catalunya, són l’Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner, la
Federació Tèxtil Sedera, el Gremi de Fabricants de Sabadell, el Gremi
d’indústries de la Confecció de Barcelona, el Gremi Tèxtil de Terrassa i
l’Institut Tèxtil de Terrassa.
Les iniciatives recollides en aquest pla van destinades a la creació de grups
d’exportació en origen, la creació de plataformes logístiques conjuntes en
mercats de difícil accés, la creació d’unitats d’aprovisionament a l’exterior i la
participació agrupada en fires internacionals.
Es renova l’impuls al sector de l’electrònica
D’altra banda, el Govern destina 676.720 euros al Pla per a la
Internacionalització del sector de l’Electrònica i les TIC a través del conveni
amb les tres úniques entitats representatives del sector a Catalunya:
l’Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions (AETIC), l’Associació Espanyola d’Exportadors Electrònica
i Informàtica (SECARTYS) i 22@ Barcelona.
Aquest pla pretén promocionar internacionalment els sectors de l’electrònica i
la telemàtica i fomentar la comercialització, consolidar mercats i clients
internacionals, optimitzar l’aprovisionament o la integració cap a la distribució.
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El Govern destina prop de dos milions d’euros a cinc
projectes turístics d’arreu de Catalunya
•

Es crearan dos nous centres d’interpretació de la Batalla de l’Ebre
a la Fatarella i a Móra d’Ebre

•

Es subvencionarà el desenvolupament de les vies verdes de
Girona i de la ruta “Els tres Monts”, que connecta el Montseny,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la muntanya de Montserrat

•

També es dóna suport als plans de foment turístic de les
muntanyes de la Costa Daurada”, al Baix Camp, i del Circuit de
Catalunya, al Vallès Oriental

El Govern continua donant suport a la millora de la qualitat turística i ha
aprovat avui una aportació d’1.940.000 euros per a cinc projectes de Pla de
Foment Turístic. Concretament, es subvencionaran dos centres d’interpretació
sobre la Batalla de l’Ebre, de vies turístiques a Girona i el Vallès Occidental, i
els plans de foment turístic “Muntanyes de la Costa Daurada”, al Baix Camp, i
“Circuit de Catalunya”, al Vallès Oriental.
Creació de dos centres d’interpretació sobre la Batalla de l’Ebre
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre comptarà amb
360.000 euros durant el període 2008-2009 per a la creació del Centre
d’interpretació “Els Internacionals a la batalla de l’Ebre”, a la Fatarella (la Terra
Alta), i del Centre d’interpretació “El pas del riu”, a Móra d’Ebre (la Ribera
d’Ebre).
Ajuts al desenvolupament de rutes turístiques sostenibles
Dos dels projectes que rebran ajuts del Govern tenen per objectiu el
desenvolupament de rutes turístiques sostenibles. D’una banda, el Consorci
de les Vies Verdes de Girona comptarà amb 360.000 euros per a la creació,
en els propers dos anys, dels espais d’interpretació de les vies verdes de
Girona.
Aquestes vies, que aprofiten l’antiga xarxa de carrilets, permeten anar des del
Pirineu gironí fins a la Costa Brava a peu o amb bicicleta. El trajecte transcorre
a través de cinc comarques gironines: el Baix Empordà, el Gironès, la Selva,
la Garrotxa i el Ripollès. El recorregut, de 115 quilòmetres, està estructurat en
tres trams: La ruta del ferro i del carbó, que va de Ripoll a Ogassa passant per
Sant Joan de les Abadesses; la ruta del carrilet Olot-Girona que va d’Olot a
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Girona travessant els poblets de les valls dels rius Ter, Brugent i Fluvià, i la
ruta del carrilet Girona-Sant Feliu de Guíxols
A més, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental rebrà 320.000 euros per
al desenvolupament del Pla de foment Turístic de la ruta “Els tres Monts”.
Aquest itinerari, de 106 quilòmetres, uneix les zones naturals del Montseny,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la muntanya de Montserrat. En total, connecta
tres comarques i passa per deu municipis. La ruta permet el contacte directe i
respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l’entorn natural
i la pràctica dels esports a l’aire lliure.

Plans de Foment Turístic de la Costa Daurada i del Circuit de Catalunya
Finalment, el Govern ha aprovat destinar 540.000 euros al Consell Comarcal
del Baix Camp per al desenvolupament, entre el 2008 i el 2010, del Pla de
Foment Turístic “Muntanyes de la Costa Daurada”, que consolidarà l’oferta de
turisme rural a la comarca. Algunes de les activitats previstes en el Pla són la
senyalització de punts d’interès, la creació d’un centre d’interpretació i un punt
d’informació, l’elaboració d’una enciclopèdia, una pàgina web i accions de
marxandatge.
Pel que fa al Pla del Circuit de Catalunya, gestionat pel Consell Comarcal del
Vallès, el Govern hi farà una aportació de 360.000 euros. Entre les actuacions
previstes destaquen l’organització de tres exposicions relacionades amb el
món de l’automobilisme, la Fira d’ocasió de l’automobilisme i el motociclisme
de competició, i la creació de paquets turístics relacionats amb aquest sector.
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El Govern destinarà 5,2 milions d’euros al Prat de
Llobregat per la construcció d’un CEIP
•

També ha aprovat subvencions per valor de 887.650 euros per
obres a centres escolars de Preixana, Granollers, Cercs i Sant
Joan de Vilatorrada

El Govern ha aprovat avui destinar un subvenció pels propers dos anys a
l’Ajuntament del Prat de Llobregat de 5.240.111 euros, per finançar les obres
de nova construcció del CEIP del Parc, que tindrà 2 línies. Es tracta d'un
centre ja existent que actualment compta amb una línia i que creixerà fins a
dues. Les obres serviran per construir el nou edifici que ha d’acollir els nous
alumnes i la previsió es arribar a un màxim de 450 alumnes amb totes dues
línies complertes. Els treballs, que començaran un cop l’Ajuntament les hagi
adjudicat, tindran un termini d' execució de18 mesos.
Subvencions a quatre ajuntaments per obres de remodelació i ampliació
de centres escolars.
El Govern ha aprovat també destinar quatre subvencions més per valor total
de 887.650 euros a quatre consistoris per finançar actuacions d’ampliació i
reformes en centres escolars. Ha acordat una subvenció de 408.113 euros per
a l’ajuntament de Preixana, a la comarca de l’Urgell, per finançar les obres
d’ampliació del CEIP Montalbà. Es tracta d’un centre que forma part de la
Zona Escolar Roral Riu Corb i que acull els nivells d’infantil i primària. També
ha aprovat destinar 249.537 euros a l’Ajuntament de Granollers, al Vallès
Occidental, per finançar obres de reforma de l’Escola Montserrat Montero
d’educació especial. La tercera subvenció és de 120.000 euros i va destinada
a l’Ajuntament de Cercs, al Berguedà, per obres de reforma del CEIP Sant
Salvador, i finalment, el Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 110.000
euros per finançar obres d’infraestructura del CEIP Els Ametllers de Sant Joan
de Vilatorrada, un centre pel qual ja hi ha prevista les obres d’ampliació a 2
línies d’infantil i primària.
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El Govern destinarà més de dos milions d’euros a
l’adquisició de fons per a les biblioteques de les
comarques de Barcelona i Girona
•

Amb aquesta aportació, el Govern haurà invertit el 2008 un total de
6,6 milions en l’adquisició de fons per a les biblioteques catalanes

•

En el període 2004-2008, la inversió del Govern en aquest
concepte s’ha multiplicat per cinc

El Govern aportarà més de dos milions d’euros a la Diputació de Girona i a la
Diputació de Barcelona per a l’adquisició de fons destinats a les 53
biblioteques gironines i les 199 barcelonines. Els imports de les subvencions
són, respectivament, 610.000 euros i 1,4 milions d’euros.
En la resta de demarcacions catalanes és directament el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació qui gestiona l’adquisició de fons de les
biblioteques i, per tant, no es fa a través de les diputacions com en el cas de
Girona i Barcelona.
La concessió d’aquestes subvencions s’emmarca en l’esforç del Govern per
dotar millor les biblioteques de Catalunya i fomentar la lectura. Amb aquests
dos milions, el Govern haurà destinat l’any 2008 un total de 6,6 milions d’euros
a l’adquisició de fons per a les biblioteques catalanes. D’aquesta manera, en
el període 2004-2008, la inversió del Govern en aquest concepte ha
incrementat un 491%, és a dir, que s’ha multiplicat per cinc.
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En la mateixa línia, l’abril del 2008 el Govern va presentar el Pla de Foment de
la Lectura, que vol impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al
coneixement per part de la ciutadania i millorar l’hàbit i la competència lectora
en qualsevol suport, promovent especialment la lectura en llengua catalana.
Algunes de les actuacions més destacades d’aquest Pla són les subscripcions
gratuïtes a diaris i revistes per a joves de 18 anys; el programa Tasta’m, que
distribueix primers capítols de novetats literàries als transports públics, i el
programa M’encanta llegir, que fomenta la lectura entre els més petits a través
del Club Super 3.
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El Govern subvenciona amb més de 376.000 euros
diversos equipaments per a gent gran, joves amb risc
d’exclusió social i discapacitats
•

Impuls a una residència per discapacitats psíquics al Vendrell, un
centre per a la gent gran a l’Alt Empordà, i un taller d’aprenentatge
per a joves amb risc d’exclusió social a Barcelona

•

També es fomenta la investigació sobre ètica aplicada als serveis
socials amb 112.000 euros

Els Govern destinarà 376.165 euros a la construcció de diversos equipaments
socials destinats a la gent gran, a joves amb risc d’exclusió social i a persones
discapacitades. Concretament, al Vendrell, el Govern ha concedit una
subvenció de 240.339 euros a la Fundació Privada Santa Teresa que serviran
per construir una llar-residència de 20 places per a persones amb discapacitat
psíquica. També s’hi farà un habitatge amb 4 places destinat al programa
RESPIR, un servei que s’ofereix a les famílies que tenen al seu càrrec
familiars amb discapacitat la possibilitat d’atendre’ls durant períodes limitats
amb l’objectiu d’evitar la sobrecàrrega que suposa per a la família aquesta
tasca.
A l’Alt Empordà, el Govern subvencionarà amb 105.826 euros l’Ajuntament de
Saus, Camallera i Llampaies per impulsar la construcció d’un Centre de
serveis de 20 places per a la gent gran. Aquest equipament oferirà una
atenció integral on, a banda del centre de dia, també es prestaran serveis de
caràcter ambulatori. La creació de Centres de Serveis s’emmarquen en el Pla
Rural d’Atenció Social (PRAS), que aplica un nou model d’atenció a les
persones majors de 65 anys que viuen en l’àmbit rural. El programa s’implanta
en aquelles comarques amb una baixa densitat demogràfica, una elevada taxa
d’envelliment, un alt percentatge de municipis petits i dispersos, i dificultat
d’obtenir serveis.
Finalment, el Govern també ha concedit un ajut de 30.000 euros a la Fundació
Privada Trinijove per adequar els tallers d’aprenentatge per a joves que
l’entitat té a Barcelona. L’objectiu d’aquests tallers és formar professionalment
joves d’entre 16 i 18 anys que es troben en situació de risc o exclusió social.
D’altra banda, el Govern subvencionarà amb 112.412 euros la Fundació
Campus Arnau d’Escala perquè investigui i produeixi coneixement sobre
l’ètica aplicada als serveis socials.
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El Govern distingeix la historiadora Eva Serra i el
magistrat Eduardo Enrech amb el Premi Justícia
•

Els premis es lliuren des de l’any 2003 a personalitats i entitats
que contribueixen a millorar el coneixement i la pràctica de la
justícia a Catalunya

El Govern ha aprovat avui lliurar el Premi Justícia 2008 a dues persones que
des d’àmbits ben diferents han contribuït a ampliar i profunditzar els
coneixements sobre la justícia i la seva aplicació. Els distingits enguany amb
el màxim guardó que atorga la Generalitat de Catalunya en matèria de justícia
són Eva Serra, llicenciada en Geografia i Història i també en Filosofia i Lletres
per la Universitat de Barcelona, i al magistrat Eduardo Enrech, llicenciat en
Dret i actualment titular del jutjat mercantil de Lleida, ciutat on ha desenvolupat
la major part de la seva carrera professional.
Els premis Justícia es van instaurar l’any 2003 amb la finalitat de fomentar
actuacions que contribueixin a aconseguir una justícia a Catalunya eficaç, àgil
i eficient, capaç d’adaptar-se a les innovacions i a les necessitats de l’entorn
social que l’envolten i un bon dret propi. Les distincions es van establir amb la
finalitat de ser un estímul per als diferents col·lectius relacionats amb el món
del dret i de la justícia a Catalunya i per reconèixer la introducció d’elements
de qualitat.
Eva Serra, Premi Justícia 2008
El Premi Justícia de 2008 s'ha concedit a Eva Serra i Puig per l'excel·lent
tasca que ha realitzat en el camp de la investigació històrica de les fonts del
dret de Catalunya. Serra té una dilatada trajectòria en la docència i en la
recerca de la història medieval i, sobretot, de la història moderna de
Catalunya. En els seus treballs hi han ocupat sempre un lloc prioritari els
elements jurídics i els mecanismes jurisdiccionals, amb una orientació
marcadament social. Ha cultivat i fomentat l’estudi de les antigues institucions
polítiques del país, com les Corts i la Diputació del General, entre d’altres. Des
de fa una dècada participa activament en la col·lecció Textos jurídics catalans,
i coordina un equip que edita amb gran cura les actes de les Corts i
assemblees polítiques catalanes celebrades entre finals del segle XV i la
pèrdua de les llibertats públiques amb els decrets de Nova Planta
(1715/1716).
Amb el guardó es reconeix l'excel·lent tasca que ha realitzat en el camp de la
investigació històrica de les fonts del dret de Catalunya. El dret propi és un
dels signes d'identitat de Catalunya. Són molts els juristes que aporten el seu
esforç professional per al seu desenvolupament en l'actual etapa democràtica,
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en la qual s'està produint la consolidació d'un codi civil propi català, que
servirà de referent per a la societat catalana. Però és necessari remarcar que
el dret civil català té les seves arrels en la història, i en ella troba també la
seva legitimitat.
Eduardo Enrech, Premi Justícia 2008
L’altre guardonat amb el Premi Justícia 2008 és Eduardo Enrech Larrea,
llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1985. Des que va ingressar
a la carrera judicial el 1989, ha servit diferents destinacions als partits judicials
del Vendrell, Balaguer, Cervera, Tarragona i finalment Lleida. L’any 2000 va
ser nomenat degà dels jutjats de Lleida, i actualment està destinat al Jutjat de
Primera Instància núm. 6 (mercantil) de la mateixa ciutat.
Ha exercit com a professor de formació d’alumnes en pràctiques de l’Escola
Judicial de Barcelona. Des del curs 1995 és professor de Pràctica de l’Escola
de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, on ha exercit
també de professor de dret penal i de mercantil. També és professor de
Pràctica de la Universitat a distància de Cervera, en matèria de Dret mercantil
concursal.
Eduardo Enrech ha destacat, a més, per la seva implicació i impuls en la
modernització de l’Administració de justícia. Ha liderat el pla pilot dels primers
mòduls informàtics (presentació, registre i repartiment d’assumptes) que es
van implantar a Lleida dins del projecte e-justícia.cat del Departament de
Justícia.
El guardó es va instaurar l’any 2003
Les personalitats i entitats que han rebut el guardó des del 2003 han estat el
Catedràtic de Dret Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer (Terrassa, 1949); el
magistrat Lluís Puig i Ferriol (Begur, 1932); el Consell de Col·legis d’Advocats
de Catalunya (CICAC), que és l’òrgan superior i representatiu dels col·legis
catalans d’advocats; Anton Cañellas i Balcells (Barcelona, 1923 – Sant Cugat
del Vallès, 2006), que va exercir com a Síndic de Greuges des del 1993 fins al
2004; Guillem Vidal Andreu (Palma, 1941), advocat i jurista i president del
Tribunal de Justícia de Catalunya entre els anys 1994 i 2004; Carlos Jiménez
Villarejo (Màlaga, 1935), que va estar al capdavant de la Fiscalia Anticorrupció
des del 1995 fins al 2003, i l’Institut de Reinserció Social, una organització no
governamental que es va constituir el 1969 i treballa per a la reinserció i
reeducació de les persones sotmeses a mesures penals o de justícia juvenil.
L’any 2007 es va distingir amb el Premi Justícia, Lluís Jou i Mirabent (Sitges,
1955), amb un llarga trajectòria en l’exercici de notari i també director general
de Política Lingüística de la Generalitat. També l’any passat es va lliurar el
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guardó a Antonio Doñate Martín (Calamocha, 1939), que va ser el primer jutge
de Vigilància Penitenciària i president de l’Audiència Provincial de Barcelona,
entre altres càrrecs, a més de consolidar els moviments de Justícia
Democràtica a Llatinoamèrica.
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El Govern sanciona amb 60.000 euros l’agència de
viatges que va estafar els aficionats de l’Espanyol que
volien assistir a la final de la UEFA a Glasgow
•

La multa s’imposa a Italspain Flights SL i AP Turismo Tour
Operator SL —les dues societats sota les que operava l’agència de
viatges Travel Gallery— per incompliment

•

Desenes de seguidors del Reial Club Deportiu Espanyol, que van
contractar per internet amb aquesta agència un paquet de vol i
hotel a Glasgow el maig de 2007, no van poder assistir a la final de
la Copa de la UEFA perquè els vols estaven cancel·lats o eren
“inexistents”

El Govern ha aprovat avui imposar una sanció de 60.000 euros a l’agència de
viatges Travel Galley, pels perjudicis ocasionats a desenes d’aficionats de
l’Espanyol que no van poder assistir a la final de la Copa de la UEFA de 2007
celebrada a Glasgow, el 16 de maig, tot i que havien comprat a través de
l’agència Travel Gallery, un paquet de vol i dos dies d’hotel que els va costar
274 euros per persona.
La Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, ha imposat de forma solidària una multa de 60.000 euros a Italspain
Flights SL i AP Turimo Tour Operator SL —les dues societats sota les que
operava l’agència Travel Gallery— per incomplir les obligacions contractuals o
legals, que van ocasionar perjudicis molt greus als usuaris.
Quan els aficionats van arribar a l’aeroport d’El Prat, van advertir amb
sorpresa que el seu vol amb codi XLA716A no existia, fet que va impossibilitar
a molts d’ells viatjar fins a la ciutat escocesa per assistir a la final esportiva.El
propietari de l’agència, Alessandro Pitzianti, va aparèixer a diversos mitjans de
comunicació assegurant que havien contractat el vol amb la companyia aèria
Air Broker, i que tenia previst “iniciar les accions legals pertinents”. Així mateix,
es comprometia a retornar en un màxim de 10 dies el cost del viatge i posava,
a través del web, un telèfon de contacte.
Finalment, es va conèixer que aquesta companyia no operava des de 1995 i
els números de telèfon eren no eren operatius, ja que no responia ningú.
Arran d’aquests fets, el 17 de maig de 2007 es va efectuar una primera
inspecció a la seu de l’agència Travel Gallery, on els inspectors van constatar
que l’empresa estava tancada des que el personal havia marxat el 15 de maig.

Acords de Govern . 09.12.2008
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

Així mateix, es van efectuar inspeccions a les seus a Barcelona de les
societats Italspain Flights SL, i AP Turismo Tour Operator SL de les quals,
segons les investigacions, constava com a administrador únic, Alessandro
Pitzianti, el propietari de l’agència Travel Gallery.
Ambdues adreces van resultar falses, ja que a la suposada seu social
d’Italspain Flights hi havia instal·lada una empresa d’informativa des de feia
dos anys, i la seu d’AP Turismo Tour Operator SL era l’adreça d’un immoble
d’habitatges sense cap rètol ni bústia.
Aquestes actuacions i els fets denunciats van desembocar en la imputació
d’una infracció administrativa consistent en un incompliment de les obligacions
contractuals o legals que van ocasionar perjudicis molt greus a usuaris
turístics. Es va intentar, sense èxit, notificar l’obertura dels expedients i
aixecament de plecs a l’administrador de les societats.
La infracció imputada es troba tipificada en la Llei 13/2002 de 21 de juny en
relació al decret 168/1994 de reglamentació de les agències de viatges.
La sanció imposada ha estat graduada com a molt greu, ja que s’han tingut en
comptes aspectes com els perjudicis causats i el nombre d’afectats, el benefici
il·lícit obtingut i la transcendència social de l’actuació infractora.
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