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El Govern impulsa la construcció de 4 comissaries a la 
demarcació de Tarragona per completar el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra 
 

• S’accepta la cessió gratuïta dels terrenys per construir nous 
edificis a Falset, Gandesa, Montblanc i Valls 

 
• Els nous equipaments permetran completar el desplegament dels 

Mossos d’Esquadra a Catalunya, que finalitzarà l’1 de novembre  
 
 
El Govern ha acceptat avui la cessió gratuïta dels terrenys on es construiran 
quatre de les comissaries dels Mossos d'Esquadra a les comarques de 
Tarragona, en concret a Falset (Priorat), Gandesa (Terra Alta), Montblanc 
(Conca de Barberà) i Valls (Alt Camp),  amb l’objectiu de completar el 
desplegament de la policia de la Generalitat a tot el territori català. 
 
D’aquesta manera el Govern garanteix el desplegament a les nou comarques 
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, on els Mossos d’Esquadra 
assumiran les competències de seguretat ciutadana, ordre públic i policia 
judicial l’1 de novembre del 2008. 
 
El Govern ja va autoritzar el 20 de novembre passat a ICF Equipaments SAU i 
a l’empresa Gestió d’Infraestructures, S.A. l’execució de les actuacions 
necessàries per a la contractació de les obres i dels projectes de les noves 
comissaries. 
 
Els Mossos d'Esquadra cobreixen actualment el 91% de la població catalana 
des que l’1 de novembre passat es van desplegar a 73 municipis del Baix 
Llobregat, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.  
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El Govern subvencionarà amb 6,8 milions d’euros 
l’electrificació rural i l’extensió de la xarxa de gas a 
Catalunya 
 
• La partida permetrà subvencionar als ens locals la connexió a les 

xarxes de gas i d’electricitat  
 
• L’actuació pretén contribuir a l’equilibri territorial de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 6,78 milions d’euros per a 
l’ampliació de la xarxa elèctrica i de gas a l'àmbit rural de Catalunya. La 
partida s’inclou dins el Pla d’Electrificació Rural de Catalunya (PERC) i el Pla 
per a la Completa Extensió de la Gasificació de Catalunya (PLEGAC). 
 
La dotació aprovada avui permetrà, d’una banda, subvencionar als ens locals 
perquè duguin a terme actuacions d’integració en la xarxa elèctrica existent i 
implantin instal·lacions de generació d'energia elèctrica per a consum propi 
basades en l'energia solar fotovoltaica. D’altra banda, també es 
subvencionaran els ens locals per obres d’ampliació i extensió de les xarxes 
de gas existents, i de construcció de xarxes locals de gas canalitzat a partir de 
dipòsits. 
 
Del total de l’import de la partida, 5,15 milions d’euros correspondran al PERC 
i la resta, al PLEGAC. La convocatòria donarà prioritat a l’electrificació 
d’habitatges de primera residència i a les explotacions dels sectors agrícola, 
ramader, industrial i de serveis, per tal de contribuir a l’equilibri territorial.  
 
El PERC, operatiu des de fa 25 anys, i el PLEGAC, vigent des del 2002, són 
dos elements estratègics en la planificació energètica de la Generalitat de 
Catalunya, recollida en el Pla de l’energia 2006-2015.  
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El Govern destina 7,1 milions a millores en la qualitat 
del servei elèctric 
 

• Signa un conveni amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
que permetrà construir noves subestacions, millorar les 
instal·lacions ja existents i reduir el temps de reposició del servei 
en cas d’avaria 

 
• La mesura preveu estimular les inversions de les companyies 

elèctriques per als anys 2008 i 2009 per mitjà de retribuir fins al 
30% de les actuacions de les operadores 

 
• Aquesta partida complementa els 14,22 milions d’euros que la 

tarifa elèctrica del 2006 consignava per a Catalunya  
 
 
El Govern ha aprovat prorrogar el conveni signat amb el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç per a la millora de la qualitat del servei elèctric a Catalunya, 
al qual destinarà 7,11 milions d’euros. Aquesta quantitat complementarà els 
14,22 milions d’euros que la tarifa elèctrica corresponent a l’any 2006 preveu 
destinar a Catalunya per incentivar les companyies distribuïdores a executar 
obres de millora de la qualitat en el subministrament. Concretament, aquest 
nou conveni contempla la retribució de fins al 30% de les actuacions que les 
operadores duguin a terme en matèria de qualitat del servei.  
 
Segons l’acord amb el Ministeri, es podran acollir a aquesta partida les obres 
destinades a la millora de la qualitat del subministrament elèctric que les 
distribuïdores duguin a terme durant els anys 2008 i 2009.  
 
El conveni, que arriba a la seva tercera edició, està orientat a estimular 
actuacions com la supressió de subministraments en antena, és a dir, evitar 
que hi hagi nuclis de població amb una única alimentació, la incorporació de 
sistemes  telecomandats per reduir el temps de reposició del servei en cas 
d’avaries, la construcció de noves subestacions o les millores tecnològiques 
en les instal·lacions ja existents. 
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El Govern impulsa actuacions de millora de la xarxa 
viària per valor de 8 milions d’euros 
 

• S’invertirà 7,4 milions d’euros en la construcció d’un nou enllaç a 
la carretera C-55 a Sant Joan de Vilatorrada per tal de millorar la 
connectivitat del municipi 

 
• Es faran obres de millora a la carretera entre Manlleu i Torrelló  i al 

camí d’accés a les pistes d’esquí de Tavascan 
 
El Govern ha impulsat avui les obres de millora corresponents a tres 
actuacions a la xarxa viària catalana per un valor de 8 milions d’euros i n’ha 
aprovat l’ocupació dels bens i drets afectats pels treballs. Entre aquests 
projectes, en destaca la construcció d’un nou enllaç a la C-55, a Sant Joan de 
Vilatorrada, al Bages, que permetrà millorar l’accessibilitat a aquest municipi, 
amb una inversió prevista de 7,4 milions d’euros. També es realitzaran obres 
d’eixamplament de la  carretera BV-5224 entre Manlleu i Torelló, a Osona, i de 
millora de traçat del camí d’accés a les pistes d’esquí de Tavascan, a la 
sortida del nucli de Quanca, a Lladorre, al Pallars Sobirà. 
 
El Govern ha impulsat la construcció d’un nou enllaç a la C-55, a Sant Joan de 
Vilatorrada, amb l’objectiu de millorar les connexions a la carretera i facilitar 
l’accessibilitat al polígon els Vinyats i a un futur centre penitenciari. Aquesta 
actuació, actualment en fase de licitació, compta amb una inversió prevista de 
7,4 milions d’euros. Es preveu que els treballs comencin el segon trimestre 
d’enguany i tinguin un termini d’execució de 10 mesos. 
 
El nou accés se situarà a uns dos quilòmetres de distància de l’actual enllaç 
de la C-55 amb l’Eix Transversal. En concret, les obres que ara s’impulsen 
inclouran els elements següents: 
 

• Construcció d’una rotonda aixecada sobre la C-55: La rotonda, de 
78 metres de diàmetre superior, estarà aixecada sobre la C-55 i, per la 
proximitat del riu Cardener, quedarà lleugerament desplaçada respecte 
de l’eix del tronc de la carretera. Aquest giratori, a més de les entrades i 
sortides corresponents al tronc de la carretera, també tindrà tres ramals 
de connexió cap als polígons industrials existents. Un d’aquests ramals, 
a més, permetrà també accedir al futur centre penitenciari. Per a formar 
la rotonda es construiran dos passos superiors sobre la C-55, de 22,5 
metres de longitud. 

 
• Millora de l’accés al polígon els Vinyats II: A l’accés actual, es 

permetrà només el moviment de gir a la dreta  en direcció cap a Súria i  
la resta de moviments s’efectuarà pel nou enllaç. Un cop fora del tronc, 
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una rotonda de 36 metres de diàmetre exterior permetrà la distribució 
dels vehicles cap al polígon i també cap al camí del Poal. 

 
• Formació d’un tercer carril: Per tal d’afavorir la seguretat i fluïdesa 

del trànsit es construirà un tercer carril a la via en el sentit Manresa, en 
el tram entre el nou enllaç a diferent nivell i la intersecció amb la 
carretera BV-3008 (carretera de Canet de Fals i Fonollosa). La longitud 
d’aquest tercer carril serà de 750 metres. 

 
• Millora del traçat: Es millorarà el traçat de la C-55, per tal de suavitzar 

un revolt, amb l’objectiu de millorar la seguretat i confort en la 
conducció. 

 
• Altres treballs: El projecte també preveu la restitució de diferents 

trams de camins afectats per les obres. A més del camí del Poal, es 
restituirà el camí de Joncadella en un tram de 300 metres, fins a 
connectar-lo al polígon els Vinyats III. També es condicionarà l’accés a 
la planta d’àrids i es formarà un nou accés a la fàbrica existent. 

 
Condicionament de la BV-5224 
 
El Govern també ha impulsat avui les obres que permetran l’eixamplament de 
la  carretera BV-5224 entre Manlleu i Torelló, per tal d’afavorir la seguretat i la 
fluïdesa del trànsit. Els treballs, en fase de licitació per un import de 681.000 
euros, començaran el segon trimestre d’enguany i tindran una durada de sis 
mesos. 
 
Les obres abastaran un tram d’1,5 quilòmetres de longitud i consistiran en 
l’eixamplament de la calçada actual, que compta amb dos carrils de circulació. 
Els dos carrils de circulació tindran una amplada de 3,5 metres cadascun. La 
carretera, a més, comptarà amb vorals de 0,5 metres i cunetes d’entre 1 i 1,5 
metres d’amplada.  
 
A més de l’ampliació de la calçada i la renovació del ferm de la via, els treballs 
inclouran la millora del drenatge, la renovació de la senyalització i la 
instal·lació de noves barreres de seguretat. Finalment, l’actuació es 
completarà amb l’estesa de terra vegetal, la hidrosembra i la plantació 
d’espècies arbustives.  
 
 
Millora del traçat al camí a les pistes d’esquí de Tavascan 
 
El Govern ha previst la millora de traçat del camí d’accés a les pistes d’esquí 
de Tavascan, a la sortida del nucli de Quanca, a Lladorre. Aquest projecte, 
amb una inversió prevista de 407.000 euros, s’emmarca en les actuacions de 
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millora d’accessos que el Govern està desplegant dins del pla director de les 
estacions de muntanya.  
 
Les obres comprendran un tram de revolts de 220 metres de longitud, amb un 
pendent pronunciat, del 13,8%. Els treballs permetran eixamplar la calçada 
fins als 6 metres, dotant-la d’un carril de 3 metres per sentit de la circulació, a 
més de cunetes d’un metre i vorals. 
 
Igualment, es pavimentarà el camí, s’executaran obres de drenatge, es 
millorarà la senyalització vertical i horitzontal i s’instal·laran barreres de 
seguretat. Es preveu que les obres comencin el segon trimestre d’enguany i 
tinguin un termini de sis mesos.  
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El Govern regula un nou sistema d’identificació 
electrònic per a ovelles i cabres 
 

• El sistema es basa en una petita càpsula a l’estomac i dos peces 
de plàstic a les orelles, amb el codi d’identificació del remugant 

 
• Catalunya és pionera a l’Estat en elaborar una regulació 

d’identificació animal d’aquestes característiques 
 
• El nou sistema és segur, pràctic i fiable i dinamitza les tasques 

d’identificació dels animals 
 

 
El Govern ha aprovat avui regular l’aplicació dels sistemes d’identificació i 
registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya per mitjà de la implantació de dos 
elements: un bol ruminal; és a dir, una càpsula ceràmica que se situa a 
l’estómac de l’animal amb el codi d’identificació, i dos cròtals de plàstic a les 
orelles, que consisteixen en dues peces en forma de bandera acoblades entre 
sí i que permeten veure el codi d’identificació del remugant. 
 
Aquesta norma, que té forma de Decret, constitueix el cos legal bàsic per 
establir l’aplicació del nou sistema de identificació dels animals, que fins ara 
estava regulat de forma transitòria per una Resolució de setembre de 2006, 
atesa la necessitat imminent de procedir a la identificació dels animals. 
 
Amb aquest Decret, Catalunya se situa com a Comunitat Autònoma pionera 
en l’elaboració d’una norma autonòmica que regula la identificació del bestiar 
oví i cabrum. A més, a diferència d’altres comunitats, Catalunya aplica als 
animals un bol i dos cròtals, en lloc d’un bol i un sol cròtal com a la resta de 
l’Estat. Això permet una millor identificació visual, tota vegada que, si es perd 
un cròtal, encara queda l’altre i permet al ramader disposar d’un marge més 
ampli de temps per reposar l’identificador perdut. A més, no implica un cost 
addicional al ramader ja que l’Administració assumeix el cost del material i la 
seva l’aplicació. 
 
Aquest nou sistema d’identificació és segur, pràctic i fiable i suposa un clar 
avantatge en el maneig del bestiar de cara a actuacions com: el sanejament, 
el control lleter, etc, atès que dinamitza les tasques i permet identificar 
ràpidament als animals. Actualment, la societat demana cada vegada més 
garanties de seguretat alimentària i un dels punts claus per assolir-les és la 
traçabilitat dels aliments d’origen animal, des de la granja a la taula, i, el 
primer pas és la identificació dels animals. 
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L’obligatorietat de la implantació d’aquest nou sistema d’identificació no 
suposa una gran despesa econòmica pel sector, ja que el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) subministra de forma gratuïta 
les unitats d’identificació i els mitjans  (aplicadors de bols ruminals i cròtals, 
lectors de bols ruminals) per a la col·locació dels mateixos. 
 
Per donar compliment a aquest compromís, el DAR va adquirir l’any passat 
per concurs, unitats d’identificació, aplicadors i lectors electrònics suficients 
per atendre les necessitats de la ramaderia catalana i te previst, per aquest 
exercici, publicar un altre concurs pel procediment de lliure concurrència per 
tal de garantir-ne el subministrament. Els responsables de la col·locació de les 
unitats d’identificació als animals són els veterinaris habilitats pel DAR a tal 
efecte. Les unitats d’identificació es col·loquen als animals durant les activitats 
realitzades en les campanyes de sanejament o abans de qualsevol acte clínic 
que requereixi una identificació dels animals, i sempre abans dels sis mesos 
de vida o de la sortida dels animals de l’explotació de naixement.  
 
A Catalunya hi ha uns 638.000 reproductors ovins i 53.300 de cabrum, en total 
uns 690.000 caps de petits remugants “adults”. D’aquests, ja estan identificats 
amb el nou sistema uns 45.000 animals, que equival a un 6,5%. La resta 
d’animals adults estan identificats amb el sistema d’identificació antic, que 
consta d’un únic cròtal i cap bol. 
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El Govern presenta un conflicte positiu de 
competència a l’Estat per defensar les funcions de 
l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya 

 
• Considera imprescindible que es pugui liderar el procés 

d’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior des de Catalunya  

 
 
El Govern ha acordat plantejar conflicte positiu de competència al Govern de 
l’Estat per demanar el reconeixement de la competència per avaluar els plans 
d’estudis de les universitats, a efectes del reconeixement de l’oficialitat dels 
títols, reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
El mes passat el Govern va formular un requeriment al Govern de l’Estat en 
considerar que diversos preceptes del Reial Decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials no 
respectaven les competències de la Generalitat en avaluació i garantia de la 
qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, reconegudes a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ja que atribueix a l’Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) les funcions d’avaluació i 
acreditació dels plans d’estudis. 
 
El Govern considera essencial que des de Catalunya es pugui liderar el 
procés d’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (procés de Bolonya). Atès que la resposta al requeriment 
no acull totes les pretensions de la Generalitat, el Govern ha decidit plantejar 
conflicte positiu per demanar el reconeixement de la competència per avaluar 
els plans d’estudis de les universitats, a efectes del reconeixement de 
l’oficialitat dels títols, actualment atribuïda en exclusiva a l’ANECA. 
 
Segons el Govern, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU), la primera agència de qualitat que es va crear a l’Estat 
espanyol, ha de ser la responsable de les competències per avaluar els plans 
d’estudis. L’avalen onze anys d’experiència i tradició en el disseny de 
metodologies d’avaluació i gestió d’avaluacions, principalment en l’àmbit de 
les titulacions universitàries. Actualment AQU Catalunya és membre de ple 
dret d’European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) i per tant és una agència internacionalment reconeguda, que efectua 
les avaluacions d’acord amb els estàndards internacionals de qualitat.  
 



 

 

Acords de Govern . 22.01.2008 11 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern sol·licita al Parlament la tramitació 
d’urgència del Projecte de llei de seguretat industrial 
 

• L’executiu vol que el nou text entri en vigor com més aviat millor 
 
El Govern sol·licitarà al Parlament de Catalunya que acordi la tramitació pel 
procediment d’urgència pel el Projecte de llei de seguretat industrial, aprovat 
pel Govern el 24 de desembre de 2007 i que va ser presentat al Parlament el 
passat 7 de gener de 2008. El Consell de Govern ha pres aquesta decisió 
amb l’objectiu que el desplegament del text pugui entrar en vigor com més 
aviat millor. 
 
La Llei de seguretat industrial permetrà organitzar el sistema de seguretat 
industrial de Catalunya, incrementant la qualitat del servei de les inspeccions i 
millorant l'eficiència administrativa en aquest àmbit. També permetrà 
incrementar el nombre d'operadors, per la qual cosa es preveu una major 
competència en el sector i un increment de les possibilitats d'elecció dels 
usuaris. 
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El Departament de Treball s’adhereix al SICOOP, la 
nova societat destinada a la inversió en empreses 
cooperatives  
 

• SICOOP permet posar en marxa projectes cooperatius amb 
vocació de lideratge i innovació que consolidin la projecció i el 
creixement de les empreses impulsores 

 
• Es tracta d’un projecte pioner a Catalunya i a Espanya atès que és 

el primer del sector cooperatiu que és objecte d'inversió de l’àmbit 
públic i privat  

 
• A Catalunya hi ha registrades més de 6.000 empreses 

cooperatives que donen feina a prop de 55.000 persones 
 

El Govern ha acordat avui que el Departament de Treball s’adhereixi a la 
Societat d’Inversió Cooperativa (SICOOP), la nova societat de capital risc 
destinada a la inversió en empreses cooperatives. SICOOP és un projecte 
pioner a Catalunya i a Espanya ja que és la primera societat d’aquestes 
característiques que és objecte d'inversió d'una societat, fruit del consens 
entre el sector públic i privat, en el sector cooperatiu. La societat permetrà 
posar en marxa projectes cooperatius amb vocació de lideratge i innovació 
que consolidin la projecció i el creixement de les empreses impulsores. 
 
SICOOP està destinada a la inversió i la generació de nous projectes de 
creixements d’entitats de l’economia cooperativa i disposarà d'un capital inicial 
de 15,5 milions d'euros, dels quals Treball n’aportarà 2 milions. La nova 
societat tindrà la seva seu social a Barcelona i invertirà en projectes rellevants 
de l'àmbit de les empreses cooperatives, en qualsevol sector d'activitat. 
D’acord amb la normativa reguladora de les entitats de capital risc, els 
projectes objecte d'inversió no podran ser ni financers ni de naturalesa 
immobiliària. 
 
La nova societat tindrà un impacte important en el desenvolupament de 
Catalunya, atès que actualment hi ha registrades més de 6.000 empreses 
cooperatives que donen feina a unes 55.000 persones a tot el territori.  
 
Amb la incorporació de Departament de Treball, la nova societat queda 
participada per aquest, per l'Institut Català de Finances Holding (ICF), el Grup 
Clade, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell i els grups francesos 
Crédit Coopératif i Esfin/Ides. 
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L'abast econòmic de les operacions oscil·la, orientativament, entre els 300.000 
euros i els 1.500.000 euros. La participació màxima per projecte no superarà 
el 50% del capital. SICOOP està gestionada per l'ICF Holding i comptarà amb 
un Comitè d'Inversions integrat per les entitats membres, que analitzarà la 
viabilitat i rendibilitat dels projectes. Si bé els criteris d'inversió seran 
fonamentalment econòmics, l'anàlisi incorporarà també aspectes relatius a la 
generació d'ocupació, l'impuls del territori i l'encaix amb els criteris de 
responsabilitat social corporativa (RSC).  
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional les 
coves prehistòriques de Serinyà, al Pla de l’Estany 
 

• El jaciment està considerat un dels millors de l’Europa occidental 
per conèixer el pas de l’home Neandertal a l’home modern 

 
• Amb aquest ja són 111 els jaciments catalans que queden 

preservats gràcies a la declaració de bé cultural d’interès nacional 
 
El Govern ha aprovat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de zona arqueològica, les coves prehistòriques de Serinyà, situades 
en aquest municipi del Pla de l’Estany. Les coves conformen el parc 
arqueològic de Serinyà, integrat per diversos abrics oberts en un talús de roca 
travertínica. Les restes arqueològiques que s’hi troben el converteixen en un 
dels millors jaciments de l’Europa occidental per conèixer el pas de l’home 
Neandertal a l’home modern. 
 
El nucli inicial del parc va ser adquirit el 1974 per la Universitat de Girona a la 
família Genover. La Diputació va cedir una quarta part indivisa als ajuntaments 
de Serinyà i Banyoles. Més endavant, la part de la Diputació va ser 
traspassada al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, institució que gestiona el 
parc en l’actualitat. 
 
A Catalunya hi ha actualment 1.978 elements patrimonials que han estat 
declarats bé cultural d’interès nacional i altres 235 que es troben en procés de 
ser declarats. Dels 1.978 béns, 1.820 són monuments històrics; 97, zones 
arqueològiques; 47, conjunts històrics; 6, jardins històrics; 5, zones 
paleontològiques, i 3, llocs històrics. 
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Catalunya i Flandes signen un acord de col·laboració 
per intensificar la cooperació en àmbits d’interès 
comú 
 

• L’acord el signaran el 20 de febrer a Barcelona el vicepresident de 
la Generalitat i el ministre d’Afers Exteriors de Flandes  

 
• L’objectiu és rellançar les relacions entre els dos països i 

incrementar la cooperació en àmbits com la política exterior, 
l’ajuda al desenvolupament o el medi ambient 

 
El Govern de la Generalitat i el Govern de Flandes signaran el proper 20 de 
febrer a Barcelona un acord de col·laboració per rellançar i intensificar les 
relacions entre els dos països i incrementar la cooperació en els àmbits 
considerats d’interès comú, com ara la política exterior o la cooperació al 
desenvolupament. El Consell de Govern ha autoritzat avui la signatura 
d’aquest acord, que tindrà una vigència de 4 anys.  
 
A través d’aquest acord la Generalitat i el Govern de Flandes es comprometen 
a fomentar i afavorir la cooperació en els àmbits de la seva competència, en 
especial la política exterior, la cooperació al desenvolupament, la cultura, la 
planificació territorial, l’habitatge i el desenvolupament urbà, la mobilitat, el 
medi ambient, la innovació i la recerca o la integració de les persones 
immigrants.  
 
En matèria de política exterior, els dos governs cooperaran i intercanviaran 
informació sobre l’obertura, gestió i organització de les delegacions oficials a 
l’exterior, i en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament promouran 
projectes conjunts en els països considerats com a prioritaris per part dels dos 
executius. Així mateix, els dos governs també intercanviaran informació en 
relació als processos de descentralització, els sistemes de finançament i els 
avenços en l’autogovern de Catalunya i Flandes.  
 
El document també preveu cooperar en el procés de presa de decisions de la 
Unió Europea i en el marc d’organitzacions internacionals governamentals, 
com és el cas del Consell d’Europa, l’OCDE o les organitzacions de Nacions 
Unides i en especial la UNESCO. Les dues parts també es comprometen a 
consolidar i reforçar la seva cooperació en el marc de xarxes regionals com 
REGLEG (Regions amb Poder Legislatiu), els Quatre Motors per Europa o 
Flanders Districts of Creativity. 
 
Per tal d’aplicar l’acord es crearà un Comitè Mixt Flandes-Catalunya integrat 
per representants de les dues parts que es reunirà cada dos anys, 
alternativament a Barcelona i Brussel·les. Haurà de desenvolupar i aprovar el 



 

 

Acords de Govern . 22.01.2008 16 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

programa de treball amb les activitats i projectes a realitzar, com ara missions 
d’experts, seminaris, conferències, exposicions o fires, així com preveure 
l’intercanvi d’estudiants, professors, investigadors, funcionaris i experts. Alhora 
el comitè haurà d’examinar les accions dutes a terme i avaluar-ne els 
resultats. La coordinació i seguiment de la implementació de l’acord i dels 
programes de treball anirà a càrrec dels responsables d’afers exteriors dels 
dos executius.  
 
L’acord substitueix la declaració conjunta que la Generalitat i el Govern de 
Flandes van signar el 28 de maig de 1992. 
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El Govern impulsa la relació amb Sarajevo a través 
d’un conveni de col·laboració bilateral 
 

• Els dos executius cooperaran en àmbits com la cultura, l’educació 
i la formació, el desenvolupament econòmic, el medi ambient o 
sanitat 

 
• Es preveu treballar conjuntament pel desenvolupament del rol de 

les regions en el procés de construcció europea 
 
El Govern impulsarà la relació bilateral amb Sarajevo a través d’un conveni de 
col·laboració que fomentarà i afavorirà la cooperació entre els dos governs en 
àmbits com la cultura, l’educació i la formació, el desenvolupament econòmic, 
el medi ambient, el benestar social, l’habitatge, la sanitat, les finances i 
l’administració pública, el turisme i la cooperació regional europea.   
 
El Consell de Govern ha autoritzat avui la signatura d’un acord de 
col·laboració amb el Govern del Cantó de Sarajevo que ha de permetre 
aprofundir en els contactes existents i ampliar els intercanvis bilaterals, així 
com promoure la relació entre les autoritats, les institucions, les empreses i les 
entitats de la societat civil de Catalunya i Sarajevo. El conveni també preveu la 
voluntat de contribuir conjuntament al desenvolupament del rol de les regions 
en el procés de construcció europea, especialment pel que fa a la defensa de 
la identitat cultural i la diversitat regional.  
 
L’acord estipula la creació d’una Comissió de Seguiment formada per 
representants de les dues parts que garantirà el desenvolupament de les 
accions previstes en l’acord. A més també s’hi podrà acordar ampliar la 
col·laboració a altres àmbits no previstos que siguin d’interès per les dues 
parts. 
 


