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El Govern aprova un pla per promoure la participació 
ciutadana amb un centenar d’accions fins al 2010 
 

• Amb l’aprovació del Pla, el Govern es compromet a incorporar la 
ciutadania en l’elaboració d’una trentena de lleis, plans i 
programes  

 
• El Pla preveu que en els pròxims dos anys el Govern reformi una 

vintena de consells de participació per millorar el seu 
funcionament i racionalitzar-los  

 
• El pla, el primer que aprova un govern autonòmic que inclou 

accions concretes amb data i cost, té com a principal objectiu 
millorar la qualitat democràtica 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla Interdepartamental de Participació 2008-
2010,  que inclou un centenar d’actuacions per introduir la participació 
ciutadana en la definició de les polítiques públiques. El Pla preveu que, fins al 
2010, el Govern elabori una trentena de lleis, programes i plans amb 
participació de la ciutadania i reformarà una vintena de consells de participació 
per fer-los més eficients. El document detalla per primera vegada les accions 
de participació ciutadana que cada departament es compromet a 
desenvolupar en els propers dos anys, amb un calendari i una dotació 
pressupostària concreta.  
 
L’objectiu del Govern és incrementar la quantitat i la qualitat de la participació 
ciutadana, augmentar el nombre de lleis, plans i programes elaborats amb 
participació de la ciutadania i millorar així la qualitat de la democràcia. El Pla, 
el primer que aprova un govern autonòmic incloent accions concretes amb 
data i cost, és un pas més per impregnar tota l’administració de la Generalitat 
de la cultura de la participació. El Pla marca 5 eixos estratègics i un centenar 
d’actuacions.   
 
Incorporació de la ciutadania en l’elaboració de lleis, pactes, plans, 
programes i reglaments 
 
Amb l’aprovació del Pla, el Govern es compromet a incorporar la ciutadania en 
l’elaboració d’una trentena de plans, lleis i programes fins al 2010. Entre les 
lleis, s’inclou la participació de la ciutadania en el Projecte de llei d’accés al 
medi natural, el Projecte de llei contra l’homofòbia, el Projecte de llei per a una 
nova ciutadania i per a la igualtat entre homes i dones o el Projecte de llei de 
relacions amb les Comunitats Catalanes a l’Exterior.  
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Entre els plans en què s’incorporarà la ciutadania en la seva elaboració, 
s’inclou el de Pla Immigració i Ciutadania, el Pla Estratègic de serveis socials 
de Catalunya, el Pla Estratègic d’Afers Exteriors, el Pla per al foment de la 
participació de les dones en tots els àmbits de l’esport, el Pla d’Execució del 
Pla Nacional de l’Associacionisme, els plans de gestió de totes les conques de 
Catalunya o Pla de gestió de residus.  
 
Pel que fa als programes, el Pla contempla el Programa per al foment de la 
participació juvenil en el món local; el Programa d’avaluació de les campanyes 
de sensibilització sobre els riscos civils; el Procés participatiu per a joves 
sobre el canvi climàtic o el Procés participatiu sobre l’Estratègia per a la 
conservació de la biodiversitat, entre d’altres. 

 
El Pla ja s’ha començat a executar el 2008 amb els processos participatius per 
al Pacte Nacional per l’Habitatge, el Pacte Nacional per a la Recerca i la 
Innovació, el Pacte Nacional per a la Immigració, per a l’elaboració del 
Projecte de Llei d’Educació de Catalunya, per a l’elaboració dels Catàlegs del 
Paisatge, pel Pla de mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya i per al 
desplegament reglamentari de la Llei de Jocs i espectacles, entre d’altres.  

 
Millorar i racionalitzar els espais estables de participació 
 
El Pla també preveu la reforma d’una vintena de consells de participació i 
altres espais similars com el Consell del Voluntariat, el Consell Català 
d’Associacions, 
la Taula de participació social, el Consell de Cultura de les Arts, els Consells 
de Salut, el Consell de les Famílies, el Consell de Qualitat Ambiental o la 
Taula Ciutadania i Immigració.  
 
També es posaran en marxa nous espais de participació permanent, com la 
Taula de l’Aigua, el Consell Ciutadà per a l’impuls de les polítiques del temps, 
els Consells de Conca o el Fòrum Social per a la Sostenibilitat. L’objectiu és 
millorar l’eficiència dels consells existents i crear espais de participació 
estables per a aquelles polítiques públiques que encara no en tenen.  

 
Resolució de conflictes territorials: projectes de mediació en el territori 
 
L’objectiu és dotar-se d’eines de diàleg i mediació amb els actors socials 
territorials per prevenir i evitar conflictes territorials provocats per actuacions 
públiques. El Pla detalla accions concretes com el Pla de participació per a la 
creació dels Parcs Naturals de Montgrí-Iles Medes-Baix Empordà i del Parc 
Natural de les Muntanyes de Prades, l’estudi sobre la metodologia 
participativa per prendre decisions sobre la ubicació d’equipaments religiosos, 
l’Agenda Conviu per a la promoció de la convivència, o la guia per a assolir el 
consens social en el desplegament d’infraestructures de telefonia mòbil. 
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Millorar la qualitat de la infraestructura de la participació i inclusió de la 
diversitat social: formació de personal, millora del disseny de la 
participació 
 
Aquest eix estratègic recull les actuacions que pretenen millorar els 
mecanismes de participació. S’hi inclouen els ajuts per fomentar la participació 
en el món local, amb un import total de 5´1 milions d’euros; per millorar la 
participació dins de les associacions i per a la formació de tècnics en 
participació dins els ens locals. A banda, es preveuen 24 actuacions més per 
millorar la formació dels tècnics que gestionen la participació; adaptar les 
noves tecnologies a la participació ciutadana; potenciar la participació a través 
del web de la Generalitat, www.gencat.cat; introduir col·lectius específics com 
dones o immigrants en els circuits participatius i crear taules de participació, 
entre d’altres.  

 
Enfortir la democràcia representativa i canvis normatius: estudi de 
possibles modificacions de normatives per tal que integrin la 
participació ciutadana 
 
Aquest eix contempla accions per reforçar la democràcia representativa, que 
pateix greus dèficits de confiança. La principal actuació serà el treball per 
promoure millores en el sistema polític i administratiu de Catalunya pel que fa 
a la seva relació amb la ciutadania. També s’estudiaran canvis en les normes 
que regulen l’activitat de l’administració perquè integrin la participació 
ciutadana. 
 
S’hi inclouen debats al voltant de l’Estudi sobre la desafecció política, que 
permetin passar de l’anàlisi a l’acció, jornades de debat i intercanvi 
d’experiències innovadores per introduir la participació o el procés participatiu 
sobre la regulació de la iniciativa ciutadana municipal. 
 
El Pla aprovat avui l’ha redactat la Comissió Interdepartamental per a la 
Participació Ciutadana, integrada per representants de tots els departaments 
de la Generalitat. Aquesta mateixa comissió farà el seguiment del compliment 
de tots els compromisos que inclou el Pla i que tenen un cost global de 12’9 
milions d’euros. L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), 
també avaluarà el compliment del Pla.  
 
L’elaboració del Pla de Participació Ciutadana estava prevista a l’Acord per al 
Govern d’Entesa i al Pla de Govern 2007-2010. A més, respon a un mandat 
del Parlament i a l’article 29.1 de l’Estatut d’Autonomia, que reconeix el dret a 
la participació.  
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El Govern deroga el Decret de sequera 
 

• La conca de la Muga torna a l’escenari de normalitat després de 
les pluges registrades en les darreres setmanes 

 
• Aquestes decisions seran efectives a partir de divendres quan es 

publiqui el Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
• Tot i la millora de les reserves, el Govern finalitzarà les obres  

previstes a l’Alt Empordà amb motiu de l’episodi de sequera  
 
El Govern ha acordat avui, a proposta del conseller de Medi Ambient i 
Habitatge i amb l’informe favorable del consell d’administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, derogar el Decret de sequera i canviar d’escenari les 
conques de la Muga, Cap de Creus i Costa Nord, que retornaran a la situació 
de normalitat. Cal tenir en compte que aquestes mesures seran efectives a 
partir de divendres quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La derogació del Decret i el canvi d’escenari de les conques esmentades és a 
causa de les abundants pluges caigudes a finals del mes de desembre de 
2008, que han propiciat que l’embassament de Boadella (conca de la Muga) 
es trobi actualment a més del 47% de la seva capacitat, un 25% més que fa 
tres setmanes.   
 
Tot això permetrà situar totes les conques de Catalunya en un escenari de 
normalitat, incloent les conques de la Muga (situada en l’escenari 
d’excepcionalitat 2 des de novembre de 2007) i Cap de Creus i Costa Nord 
(en excepcionalitat 1 des de finals de 2007).   
 
Obres per garantir l’abastament a l’Alt Empordà 
 
Tot i aquesta millora de les reserves embassades a la conca de la Muga, el 
Govern continuarà amb l’execució de les obres previstes a l’Alt Empordà per 
garantir l’abastament d’aigua en aquesta zona.  
 
Entre aquestes mesures destaquen la connexió dels pous de Pont de Molins a 
la xarxa d’abastament de Figueres (Fisersa); la instal·lació d’una planta 
d’osmosi destinada a garantir l’abastament a Portbou; la perforació de tres 
nous pous i l’habilitació d’una planta de tractament d’osmosi inversa al 
municipi de Colera; les subvencions atorgades per recuperar captacions en 
desús a la Vajol, Masarac, Cadaqués, Llançà, Vilamaniscle, Masarac, Rabòs 
d’Empordà, Palau-Saverdera, Mancomunitat Garriguella, Pau i Vilajuïga; i les 
perforacions de pous a la zona de Peralada,  entre altres. 
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El Govern agraeix a tota la ciutadania, a les institucions competents, a les 
empreses concessionàries i als diferents usuaris de l’aigua els esforços 
realitzats durant la vigència del Decret en matèria d’ús eficient i d’estalvi. Una 
actitud que cal consolidar i que cal mantenir, sempre i en tot moment, com a  
principi clau d’una bona gestió de l’aigua juntament amb la resta de mesures i 
actuacions (estructurals i de garantia d’abastament) actualment en execució i 
que es continuaran portant a terme per assolir la millora de la qualitat de 
l’aigua i la garantia ambiental i de disponibilitat en tot el territori de Catalunya, 
d’acord amb els principis de la Directiva marc de l’aigua.  
 
No obstant, tot i la tornada a la normalitat de totes les conques catalanes, el 
Govern continuarà fomentant l’estalvi mitjançant diverses campanyes, amb 
l’objectiu de consolidar un ús racional i eficient de l’aigua entre tots els usuaris 
de l’aigua.  
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El Govern aprova el Decret que regula els estudis a les 
Escoles Oficials d’Idiomes 
 

• L’alumne que superi el cinquè curs assolirà la competència 
estàndard de la Unió Europea 

 
• El nombre d’alumnes matriculats a les Escoles oficials d’idiomes 

de Catalunya ha augmentat un 33% en els últims cinc anys i ha 
arribat als  53.449 

  
El Govern ha aprovat avui el nou Decret regulador dels ensenyaments que 
s’imparteixen a les 42 escoles oficials d’idiomes de Catalunya. Aquesta nova 
normativa, que desenvolupa la Llei orgànica d’Educació, permet que la 
superació dels cursos de les Escoles Oficial d’Idiomes de Catalunya assoleixin 
el grau de competència corresponent que marca la Unió Europea.  
 
Per aquest motiu, s’han aprovat els següents canvis: 
 
1.- L’alumne podrà obtenir un certificat després del segon curs, en comptes de 
finals del tercer curs com succeïa fins ara.  
 
2.- Els estudis d’idiomes passen de tenir una estructura basada en un cicle 
elemental i un de superior, a una basada en un nivell bàsic (dos cursos), un 
d’intermedi (un curs, dos per als idiomes amb un alfabet diferent del català) i 
un d’avançat (dos cursos que podran ser tres en el cas de l’àrab, el japonès i 
el xinès).  
 
3.- Després del cinquè curs es podran fer cursos d’especialització en l’idioma. 
 
4.- Al final de cada cicle l’alumne aconseguirà un certificat.  
 
5.- Per a la superació dels nivells intermedis i avançat no n’hi haurà prou amb 
l’avaluació positiva del curs, s’haurà de superar una prova específica abans de 
l’estiu.   
 
6.- Hi haurà equivalència de nivells amb el sistema de la Unió Europea, de 
manera que el grau de competències que s’aconsegueix després segon, el 
tercer i el cinquè curs de les EOIs, correspondrà als nivells A-2, B-1 i B-2 del 
Marc Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa. En el cas 
dels cursos d’especialització, aquests es correspondran amb els nivells C-1 i 
C-2 de la UE.  
 
7.- La norma aprovada avui estableix que cada curs tindrà un mínim de 130 
hores lectives, i que podran inscriure’s a les EOI els majors de 16 anys, o els 
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majors de 14 anys sempre que cursin un idioma diferent al que estudien com 
a primera llengua estrangera a l’Educació Secundària Obligatòria. També 
permet la matrícula lliure (sense assistència a classe) per a fer l’examen dels 
cicle intermedi i de l’avançat.  
 
Alumnat de les Escoles Oficials d’Idiomes 
 
Actualment, les 42 Escoles Oficials d’idiomes de Catalunya compten amb 
53.449 alumnes, dels quals 45.601 són alumnes oficials de classes 
presencials, 3.025 són alumnes oficials via telemàtica i 4.823 són alumnes 
que es presenten per lliure. El nombre de docents que hi treballen és de 693.  
 
 Alumnes 

oficials 
presencials 

Alumnes  
oficials  

no presencials 

Alumnes  
lliures 

Total  
alumnes 

Nombre  
d’EOIs 

2003-2004 34.791 1.949 3.375 40.115 32 
2004-2005 37.594 1.952 3.458 43.004 32 

2005-2006 39.668 2.181 3.694 45.543 38 

2006-2007 40.682 2.228 4.054 46.964 41 

2007-2008 43.602 2.401 4.668 50.671 42 

2008-2009 45.601 3.025 4.823 53.449 42 
 

La matrícula d’aquest curs per a les escoles oficials d’idiomes és la següent:  

 

 Alumnat 
EOI de Barcelona 9.662 
EOI Barcelona-Vall d'Hebron 4.602 
EOI de L'Hospitalet de Llobregat 2.951 
EOI de Sabadell 2.260 
EOI del Maresme 1.213 
EOI Badalona 865 
EOI de Terrassa 2.659 
EOI Santa Coloma 1.195 
EOI Esplugues 1.464 
EOI de Manresa 1.247 
EOI del Prat de Llobregat 965 
EOI Barcelona III 628 
EOI de Martorell 543 
EOI de Sant Cugat del Vallès 621 
EOI d'Igualada 497 
EOI Osona 370 
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EOI Barcelona IV 1.061 
EOI Barcelona V 642 
EOI Vallès Oriental 629 
EOI Garraf 671 
EOI de l'Alt Penedès 478 
EOI del Berguedà 249 
EOI de Mollet del Vallès 393 
EOI de Viladecans 436 
EOI de Girona 3.308 
EOI d'Olot 399 
EOI de Sant Feliu de Guíxols 412 
EOI de Blanes 586 
EOI de Figueres 833 
EOI de Banyoles 366 
EOI de Ripoll 177 
EOI de Lleida 3.785 
EOI de Tàrrega 499 
EOI de La Seu d'Urgell 331 
EOI de Tarragona 3.056 
EOI de Reus 966 
EOI de Tortosa 817 
EOI del Vendrell 526 
EOI d'Amposta 327 
EOI de Valls 343 
EOI Ribera d'Ebre 168 
EOI de Salou 249 
TOTAL 53.449 
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El Govern impulsa la millora de la C-153 entre l’Eix 
Transversal i l’accés a Tavèrnoles 
 

• L’actuació millorarà la seguretat viària de l’encreuament entre la C-
153 i la BV-5213 amb la construcció de dos carrils centrals i una 
rotonda 

 
• Els treballs compten amb una inversió de 820.000 euros i 

començaran durant el segon trimestre d’aquest any 
 
El Govern impulsa la millora de l’actual encreuament entre la C-153 i la BV-
5213, d’accés a Tavèrnoles i al parador de Sau, a la comarca d’Osona, i per 
aquest motiu ha aprovat avui l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per 
aquestes obres de millora. Aquesta actuació compta amb una inversió prevista 
de 820.000 euros. Les obres començaran durant el segon trimestre d’aquest 
any i tindran un termini d’execució de cinc mesos.  
 
Actualment, la cruïlla entre la C-153 i la BV-5213, situada a uns 750 metres de 
l’enllaç amb l’Eix Transversal, no compta amb carrils d’espera i no permet els 
moviments de canvi de sentit. Per tal de millorar la fluïdesa i la seguretat de la 
conducció en aquest punt, on es registra un alt volum de trànsit, el Govern ha 
previst la formació de dos carrils centrals a la C-153 i una rotonda a la BV-
5213. 
 
Els nous carrils centrals facilitaran els girs a l’esquerra als vehicles que 
provenen de Roda de Ter i volen accedir a Tavèrnoles i als que vénen de 
Tavèrnoles i es volen incorporar a la C-153 cap a l’Eix Transversal. Per a 
formar aquests carrils, s’eixamplarà la calçada de la C-153, actuació que 
també servirà per eliminar un revolt existent. Així mateix, es construirà una 
rotonda a la BV-5213 que permetrà realitzar el canvi de sentit amb seguretat.  
 
D’altra banda, les obres també inclouran l’eixamplament d’un tram de 250 
metres de la C-153 entre el final de l’enllaç amb l’Eix Transversal i 
l’encreuament amb la BV-5213. Finalment, i a més d’asfaltar, es preveuen els 
treballs següents: la senyalització horitzontal i vertical, la col·locació de 
barreres de seguretat i d’elements de drenatge, la instal·lació d’enllumenat a la 
rotonda, l’estesa de terra vegetal i la hidrosembra.            
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El Govern impulsa la convocatòria d’oposicions de 30 
places d’agent rural auxiliar 
 

• Aquesta oferta d’ocupació pública suposarà que es redueixi la 
interinitat en el cos d’Agents Rurals 

 
El Govern ha donat llum verd avui a la convocatòria d’oposicions de 30 places 
de la categoria d’agent auxiliar de l’escala auxiliar del cos d’Agents Rurals de 
la Generalitat. Aquesta oferta pública parcial suposa que 30 places passin a 
tenir caràcter fix i es redueixi així la interinitat en el cos d’agents rurals. 
Aquestes places estan distribuïdes de la següent manera: 6 a la comarca del 
Montsià, 1 a la Conca de Barberà, 1 al Baix Penedès, 2 a l’Urgell, 6 al 
Tarragonès, 3 al Segrià, 1 a les Garrigues, 4 a la Ribera d’Ebre i 2 a la Terra 
Alta. Actualment, el cos d’Agents Rurals es compon de 523 agents, 182 dels 
quals són agents auxiliars. 
 
La publicació de la convocatòria es produirà en el termini màxim de tres 
mesos. Per accedir-hi, cal tenir la titulació corresponent al grup D. Les proves 
selectives per a l’accés seran de caràcter teòric i pràctic. En aquest sentit, s’hi 
inclouran proves de capacitat física, mèdiques, psicotècniques i de 
coneixement, i, en general, altres instruments que ajudin a determinar d’una 
manera objectiva la idoneïtat de les persones aspirants en relació amb els 
llocs de treball. 
 
L’accés a la categoria d’agent auxiliar es fa pel sistema de concurs-oposició i 
requereix la superació d’un curs selectiu i d’un període de pràctiques de sis 
mesos de durada. Els períodes de pràctiques es fan en aquells serveis i 
demarcacions territorials que, segons la seva activitat, siguin més adequats 
per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement 
de l’estructura i el funcionament de les tasques assignades al cos d’Agents 
Rurals, a més de garantir el coneixement sobre el territori i les tasques pròpies 
de l’àmbit rural. Estan exemptes de fer el període de pràctiques les persones 
que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d’agent auxiliar 
durant un mínim de sis mesos, sempre que n’hagin obtingut una avaluació 
positiva.  
 
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, les persones aspirants a 
agents rurals tenen la consideració de funcionaris en pràctiques als efectes 
econòmics i d’afiliació i cotització a la Seguretat Social. El nomenament com a 
funcionaris de carrera únicament es pot efectuar un cop superats el curs 
selectiu i el període de pràctiques. Les funcions dels agents auxiliars estan 
vinculades al medi ambient i són les de vigilància, inspecció i col·laboració en 
la gestió, la investigació, la informació i l’assessorament a la ciutadania. 
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El Govern aprova el Projecte de llei sobre gossos 
d’assistència  
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de Llei que regula l’accés a l’entorn de 
les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència. Aquesta 
normativa s’aplicarà no només als usuaris de gossos pigall, sinó també a totes 
les persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades 
malalties que són assistides per gossos especialment ensinistrats per a guiar-
les, ajudar-les en les tasques diàries o avisar-les de perills imminents.  
 
La nova llei també garantirà l’accés als allotjaments, establiments, locals i 
transports públics o d’ús públic a les persones amb discapacitat i els seus 
gossos d’assistència. A més, regula l’ensinistrament i cura d’aquest tipus de 
gossos, així com els centres encarregats de fer-ho.  
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Altres acords 
 
El Govern impulsa un casal de gent gran al Vallès Oriental 
 
El Govern ha aprovat avui els darrers tràmits per a l’inici de les obres de 
construcció d’un casal per a gent gran a Canovelles (Vallès Oriental), treballs 
que estan previstos que comencin a principis d’aquest any. 
 
El Casal de Gent Gran de Can Palots tindrà una superfície útil de 1.105 
metres quadrats, distribuïts en una planta baixa i un primer pis, i el cost de les 
obres serà de 2.143.442 euros, i l'equipament mobiliari de 165.000 euros. 
Aquest centre disposarà, entre d’altres, d’una sala polivalent amb escenari, un 
gimnàs amb vestidors, una aula d’informàtica, aules-taller, una sala de lectura 
i una sala de reunions.  
 
 
 


