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El Govern presenta les bases del Pacte Nacional per a 
les Infraestructures  
 

• El Govern vol consensuar aquelles grans actuacions que 
necessita el país en infraestructures del transport, de l’energia, del 
cicle de l’aigua, dels residus i dels regadius  

 
• El Pacte té com a objectius fonamentals la creació de riquesa, el  

desenvolupament sostenible, la cohesió social i territorial, la 
qualitat de vida i el benestar dels ciutadans 

 
• Per tal d’assolir aquests fonaments el Pacte estableix 22 objectius 

a aconseguir mitjançant més de 125 mesures que es 
desenvoluparan amb actuacions concretes 

 
• La proposta inicia ara el seu procés de consens amb grups 

parlamentaris, associacions municipalistes, entitats socials i del 
món empresarial, sindical i acadèmic, i es preveu tancar-lo aquest 
mateix any  

 
El Govern va formular al conjunt del país i de les forces polítiques del 
Parlament de Catalunya la proposta d’assolir un ”Pacte Nacional per a les 
Infraestructures“, el procés del qual s’inicia amb aquest document i es tancarà 
aquest any 2008. Fidel a aquest compromís, el Govern presenta avui les 
bases per a la formulació del Pacte Nacional per a les Infraestructures.  
 
El Pacte incorporarà les xarxes dels cicles de l’aigua i dels residus, de 
l’energia, de les telecomunicacions, de la mobilitat de les persones i les 
mercaderies, i dels regadius.  
 
Així mateix, les seves bases integren l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, així com els Plans sectorials i territorials, aprovats pel Govern.  
 
El Pacte preveu també el compliment de la Disposició Addicional 3ª de 
l’Estatut per tal de corregir el dèficit històric d’inversions en infraestructures a 
Catalunya per part de l’Estat.  
 
Un gran acord polític i social  
 
El Pacte Nacional per a les Infraestructures pretén ser un gran acord polític i 
social, que vol consensuar aquelles grans actuacions que necessita el país 
per tal de mantenir i incrementar la competitivitat de l’economia catalana amb 
un desenvolupament sostenible i millorar la cohesió social. És per aquest 



 

�

����������	�
��������.01.2008 3 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

motiu que el Govern treballarà per consensuar-lo amb totes les forces 
parlamentàries, amb les associacions municipalistes de Catalunya, el món 
empresarial i sindical, les entitats socials i els representants de l’àmbit 
acadèmic. L’objectiu és pactar unes prioritats que ajudin a reduir el dèficit 
d’infraestructures que pateix Catalunya i garantir la qualitat dels estudis i 
projectes a realitzar, així com la seva adequació a l’estratègia econòmica i de 
desenvolupament del país. 
 
Per tal d’assolir aquest acord el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques coordinarà la representació del Govern, que estarà formada pels 
Departaments d’Economia i Finances; Governació i Administracions 
Públiques; Universitats, Innovació i Empresa; Medi Ambient i Habitatge i 
Agricultura, Alimentació i Acció Rural.  
 
22 objectius i més de 125 mesures  
 
Les infraestructures de les telecomunicacions, del transport, de l’energia, del 
cicle de l’aigua, dels residus i dels regadius són instruments per aconseguir 
quatre objectius fonamentals: 
 

1. Creació de riquesa 
2. Desenvolupament sostenible 
3. Cohesió social i territorial 
4. Qualitat de vida i benestar dels ciutadans 

 
Per assolir aquests fonaments bàsics el Pacte estableix 22 objectius a 
aconseguir mitjançant més de 125 mesures que es desenvoluparan amb 
actuacions concretes.  
 

1.- Assolir un nou model de gestió aeroportuària 
 

Les mesures principals per assolir un nou model aeroportuari es concreten 
en la negociació perquè la gestió de l’aeroport de Barcelona correspongui a 
un consorci participat per la Generalitat de Catalunya, les administracions 
locals concernides, el sector privat i l’Administració General de l’Estat, en 
què la part catalana haurà de tenir la majoria determinant en l’òrgan rector. 
També es materialitzen a dur a terme una política de promoció de l’aeroport 
i d’afavoriment de les companyies  o aliances aèries que apostin per la 
realització de vols intercontinentals i de vols d’interconnexió que possibilitin 
la construcció d’un HUB. I a reclamar la transferència de la titularitat dels 
aeroports de Girona, Reus i Sabadell i completar la xarxa d’aeroports 
regionals de Catalunya, dels quals Lleida-Alguaire i la Seu-Andorra ja es 
troben en una fase avançada de tramitació, entre altres.  
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2.- Convertir els ports catalans de Barcelona i Tarragona en la gran 
porta logística del sud d’Europa, potenciant l’activitat econòmica de la 
xarxa portuària catalana i integrant els ports a la ciutat. Es proposa, entre 
altres, millorar els accessos viaris i ferroviaris als ports de Tarragona i 
Barcelona per assolir els objectius d’eficiència i sostenibilitat.  

 
3.- Dotar Catalunya de sòl per a activitats empresarials, a través d’una 

àmplia xarxa de sòl industrial, de serveis empresarials i d’instal·lacions 
logístiques, que afavoreixin la localització de les empreses.   

 
4.- Garantir el dret a la mobilitat de les persones, l’accessibilitat al lloc de 

treball i fomentar el transport públic com un pilar bàsic per a les polítiques 
de benestar i un factor determinant per a l’impuls de l’economia de les 
empreses.  

  
 Per tal d’assolir aquest objectiu, es preveu elaborar una Llei del 

finançament del transport públic, un Pla de serveis de transport de 
viatgers, prioritzar els serveis ferroviaris regionals i de rodalies així com la 
xarxa d’autobusos interurbans, consolidar les Autoritats territorials de la 
mobilitat i aconseguir la integració tarifària de tot Catalunya el 2012, entre 
altres mesures. 

 
5.- Incrementar la quota d’usuaris del transport públic col·lectiu tant a la 

Regió Metropolitana de Barcelona com als principals sistemes urbans de 
Catalunya.  

  
 Per tal d’impulsar el transport públic ferroviari es preveu, entre altres 

mesures, l’actualització del Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 per 
tal que permeti afrontar els nous reptes de mobilitat en l’entorn metropolità 
de Barcelona, com per exemple, l’extensió de la xarxa tramviaire, la 
prolongació de l’L2 Sant Antoni-Parc Logístic i la seva  connexió amb l’L9, 
la prolongació de l’L3, de l’L6  i un nou túnel ferroviari de connexió entre 
Barcelona i el Vallès. Igualment,  es proposen importants millores de la 
xarxa de Renfe com el desdoblament de la línia el Papiol-Mollet, 
Montcada-Vic i Arenys-Blanes o la construcció de la nova línia entre 
Castelldefels i Cornellà, entre altres.  

 
6.- Gestionar el servei de transport ferroviari de passatgers de rodalies 

i assumir la transferència dels trens regionals per impulsar-ne la 
millora.   

 
 En aquest sentit, s’acorda portar a terme un programa de modernització i 

millora de les instal·lacions, ampliant les mesures contingudes en el Pla 
d’actuacions urgents impulsat pel Ministeri de Foment i acordar amb 
aquest Ministeri el Pla de Rodalies, així com la seva execució. Igualment, 
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es proposa crear entre l’Estat i la Generalitat un organisme de coordinació 
o Agència que s’encarregui de desenvolupar els projectes i de l’execució 
de les obres que figurin en el Pla de Rodalies i en el Protocol de 
col·laboració entre el Ministeri de Foment i el DPTOP en matèria 
ferroviària. Així mateix, s’inclou la petició de la transferència dels serveis 
de transport ferroviari regionals en compliment de les previsions 
estatutàries. 

 
7.- Estendre la xarxa ferroviària de rodalies a les principals àrees 

urbanes de Catalunya i impulsar el Tren-Tramvia, els metros regionals i 
els  metros comarcals al conjunt del territori català.  
 

8.- Completar la xarxa d’alta velocitat i planificar els futurs eixos 
ferroviaris de Catalunya per tal d’ampliar la xarxa ferroviària i afavorir la 
creació de nous eixos de desenvolupament econòmic i acabar amb la 
radialitat de la xarxa d’infraestructures amb l’impuls de noves línies com 
l’eix Transversal Ferroviari i l’eix Orbital Ferroviari.  

 
  9-. Millorar la mobilitat de mercaderies, impulsant-ne el transport 

ferroviari, per assolir quotes de transport per ferrocarril superiors al 10%,  i 
millorar la gestió del transport amb vehicles pesants aplicant les directrius 
europees. Per fer-ho es preveuen mesures com la d’impulsar la xarxa 
ferroviària de mercaderies, especialment els corredors del Mediterrani, de 
l’Ebre i la Diagonal Peninsular (Lisboa-Madrid-Barcelona). 

 
 10.-  Definir una nova política de peatges. Es pretén que la gestió dels 

peatges sigui un element regulador de la mobilitat i de millora ambiental.  
Entre altres mesures, es preveu impulsar la creació del Fons de rescat i 
homogeneïtzació de peatges per modificar l’esquema dels peatges, en 
clau de foment de la sostenibilitat per combatre eficaçment la congestió, la 
contaminació i l’accidentalitat. 

 
 11.- Dotar el país d’una xarxa viària ben integrada, segura i que 

garanteixi l’accessibilitat dels ciutadans al territori en condicions de 
sostenibilitat. Entre les mesures per assolir aquest objectiu destaquen 
impulsar la creació de nous eixos viaris d’alta capacitat, completar la xarxa 
viària bàsica, millorar la xarxa comarcal, conservar la xarxa existent i 
millorar-ne les condicions de seguretat. 

 
12.- Garantir l’abastament d’aigua a partir de l’ús racional per part de tots 

els usuaris, basant-se en els principis de sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental.  

 
Es preveuen mesures per dotar el país de les infraestructures de 
sanejament, abastament i reutilització necessàries per a una millora de la 



 

�

����������	�
��������.01.2008 6 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

qualitat i de la quantitat d’aigua. Realitzar, per tant, les grans actuacions de 
garantia i millora del subministrament previstes en el Pla Sectorial 
d'Abastament d'Aigua a Catalunya que inclou, entre d'altres, la 
dessalinitzadora del Baix Llobregat així com diverses actuacions de 
reutilització i la descontaminació i posterior aprofitament d'aqüífers fins ara 
abandonats a causa de la contaminació.  

 
13.- Reduir la generació de residus i promoure’n el màxim aprofitament 
per tal de considerar-los com un recurs. Desenvolupar xarxes territorials 
d’infraestructures de tractament.  

 
14.- Ampliar l’accés als serveis de comunicacions electròniques com la 

TV digital, la telefonia mòbil i l’accés a la banda ampla, per assegurar la 
cohesió digital.  

 
15.- Millorar o ampliar i si escau construir les infraestructures de 

telecomunicacions que fan possible la millora de la competitivitat de les 
empreses, l’eficiència de les administracions, la qualitat de vida dels 
ciutadans i la cohesió social. 

 
16.- Impulsar els regadius com un dels motors del desenvolupament 

del territori rural i en un dels factors de competitivitat i de diversificació de 
l’economia, implantant nous regadius eficients i millorant l’eficiència dels 
regs tradicionals per aconseguir estalvi d’aigua. 

 
17.- Dotar el país de les infraestructures viàries rurals que garanteixin 

l’accessibilitat a tots els nuclis i centres d’activitat, que impulsin la  
dinamització econòmica i social del territori i facilitin l’accessibilitat dels 
ciutadans als serveis bàsics .  

 
18.- Assegurar el subministrament energètic a la població i als sectors 

econòmics. Atorgar suficiència energètica a tots els territoris, 
desenvolupant les infraestructures energètiques necessàries per  
assegurar el subministrament i diversificar les fonts d’energia. En aquest 
cas, les mesures per acomplir aquest objectiu són, entre altres, la 
realització  de les infraestructures i actuacions del Pla de l’Energia 2006-
2015. 

 
19.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i impulsar les fonts 

d’energia renovables per assolir els nivells indicats per la Unió Europea. 
En aquest sentit, es preveu entre altres mesures, instal·lar 4.500 MW en 
centrals de règim especial (parcs eòlics, plantes de reducció de residus, 
cogeneració, fotovoltaiques etc.).  
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20.- Potenciar la xarxa d’infraestructures de transport i de distribució 
d’electricitat que garanteixi el subministrament a tots els nuclis habitats 
i als centres de producció econòmica en condicions de qualitat.  

  
 Per tal de garantir el subministrament es preveu la interconnexió de les 

xarxes de transport i de distribució. Així mateix, s’incideix en la necessitat 
de reforçar la xarxa de transport al voltant de Barcelona i del seu àmbit 
d’influència, així com a les comarques gironines i d’altres zones del territori, 
amb una previsió de creixement important de la demanda elèctrica. 

 
21.- Impulsar la utilització del Gas natural com a font d’energia. Es 

preveu l’ampliació de la planta de regasificació de gas natural liquat de 
Barcelona i nous gasoductes d’interconnexió amb França, entre altres 
mesures .  

 
 22.- Reduir la intensitat energètica del PIB potenciant la mobilitat 

sostenible de persones i mercaderies  Es preveu el desenvolupament de 
tecnologies que incideixin en la gestió del trànsit, com per exemple les 
destinades a aconseguir la utilització de carrils per a Vehicles d'Alta 
Ocupació o  impulsar en la legislació estatal mesures fiscals que incentivin 
la utilització de vehicles energèticament més eficients i menys 
contaminants. 

 
El Govern obre amb aquestes mesures el procés d’elaboració del “Pacte 
Nacional per a les Infraestructures, que es tancarà aquest any 2008.  
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El Govern dóna llum verda a la creació d’una societat 
perquè FGC pugui operar a la xarxa estatal  
 

� Impulsa una societat anònima que permetrà Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya obtenir la Llicència d’Empresa Ferroviària 
per competir en igualtat de condicions amb la resta d’operadors 
europeus 

 
� Garantirà les possibilitats de creixement de l’empresa pública, per 

tal que pugui operar a la xarxa estatal 
 
El Govern ha aprovat avui la creació d’una nova societat anònima filial de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), per assegurar les 
possibilitats de creixement de l’empresa pública i permetre que pugui operar 
en infraestructures que no siguin titularitat de la Generalitat. L’objectiu de la 
nova societat, que té un capital social de 120.000 euros, inclòs al pressupost 
de FGC per a l’any 2008,  és aconseguir la Llicència d’Empresa Ferroviària, 
per tal de situar FGC en igualtat de condicions amb la resta d’operadors 
europeus, tant públics com privats.  
 
La Llei estatal que actualment regula la utilització de la REFIG (Red 
Ferroviaria de Interés General), gestionada per l’Adif, exigeix als operadors 
estar constituïts com a societat anònima per poder operar en el transport de 
mercaderies i, en el futur, també en el transport de viatgers, que es 
liberalitzarà l’any 2010, segons les previsions.  
 
La normativa també recull la necessitat d’establir un model organitzatiu de la 
nova societat i exigeix la creació, dins d’aquesta, d’un Departament de 
Seguretat en la Circulació. També estableix que el director de la nova àrea 
acrediti un conjunt de requisits pel que fa a titulació i experiència professional.  
 
Objectius de la societat 
 
La nova societat, que es regirà per la Llei de societats anònimes, tindrà com a 
objectiu principal la prestació de serveis de transport de viatgers o de 
mercaderies per ferrocarril amb l’aportació de tracció. D’altra banda, amb 
caràcter complementari, l’empresa també podrà realitzar les activitats 
següents: 
 

• La prestació de serveis de tracció, transport de mercaderies o viatgers 
amb qualsevol tipus de transport terrestre, amb l’aportació de la tracció 
i el material per al remolc. 
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• Les activitats complementàries del transport, com ara distribució, 
logística, transitari o emmagatzematge, entre altres. 

 
• La prestació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb activitats 

i tecnologies del transport, així com la redacció i elaboració de 
projectes,  d’estudis de demanda o explotació i controls de qualitat. 

 
• L’adquisició i transmissió de tota classe d’accions, participacions o 

valors, excepte aquelles activitats pròpies d’Institucions d’Inversió 
Col·lectiva o entitats amb regulació especial. 

 
Tot i que a curt termini FGC no preveu iniciar el transport de mercaderies 
sobre la xarxa estatal, la Llei exigeix la presentació d’un Pla de Negoci per a 
cinc anys (2008-2012) amb la constitució de la nova societat anònima, per tal 
d’avaluar la viabilitat de la seva activitat. Aquest pla no és vinculant, de 
manera que el Ministeri de Foment no ha d’exigir en cap cas el seu 
compliment. 
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El Govern reconeix l’entitat “Friends of Catalonia 
Miami” com a comunitat catalana a l’exterior 
  

• L’entitat podrà beneficiar-se d’un gran nombre de serveis oferts 
pel Govern, com són la recepció de publicacions periòdiques 
catalanes, els cursos de català i les beques per a estudis de 
postgrau a Catalunya 

 
• Amb aquest reconeixement ja són 117 les comunitats que 

treballen amb el suport del Govern per projectar Catalunya en 
gairebé 40 països d ‘arreu del món 

 
El Govern ha aprovat avui el reconeixement oficial de l’entitat Friends of 
Catalonia Miami dels Estats Units com a comunitat catalana a l’exterior (CCE). 
Friends of Catalonia Miami (Casal dels Catalans de Miami) és una 
organització sense ànim de lucre creada el 2006 que compta amb més d’un 
centenar de membres i simpatitzants, la majoria d’ells residents al sud de 
Florida. El seu objectiu és donar a conèixer i promoure la llengua i la cultura 
catalana en aquesta zona dels Estats Units. 
 
Amb aquest reconeixement, l’entitat pot beneficiar-se d’un ampli catàleg de 
serveis per part del Govern de la Generalitat, com ara la recepció de 
publicacions periòdiques catalanes, l’organització de cursos de català, ajuts a 
la creació de pàgines web, beques per a estudis de postgrau a Catalunya, 
estades a Catalunya destinades a joves, exposicions itinerants o descomptes 
per poder veure Televisió de Catalunya Internacional (TVCi), entre altres. 
 
Les Comunitats Catalanes a l’Exterior és el terme que designa, des de 
l’aprovació l’any 1996 de la Llei de relacions amb les comunitats, aquelles 
agrupacions privades de gent catalana i estrangera catalanòfila arreu del món 
(casals, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials...) que el 
Govern de la Generalitat ha reconegut per acord oficial. L’objectiu d’aquestes 
entitats és el manteniment, difusió i promoció de la cultura i la realitat de 
Catalunya entre la societat civil i el suport a la gent catalana resident a 
l’exterior. Actualment la presència de comunitats a l’exterior oficialment 
reconegudes pel Govern és de 117 en gairebé 40 països d’arreu del món. 
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El Govern aprova el Decret que regula les obligacions 
de les mutualitats de previsió social 
 

• La nova normativa permet disposar d’informació estadística i 
comptable de les mutualitats d’una manera periòdica i actualitzada 

 
• Permetrà vetllar pel grau de solvència de les entitats 

asseguradores i incrementar la protecció dels drets i els 
interessos dels assegurats  

 
• El Decret adapta el mutualisme català a la normativa estatal i 

europea en matèria de control i supervisió de l’activitat de les 
entitats asseguradores 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula les obligacions que tenen les 
mutualitats de previsió social de rendir comptes de la seva situació estadística 
i comptable davant la Generalitat de Catalunya, que és l’Administració que té 
assumides les competències de control i supervisió de l’activitat d’aquestes 
institucions.  
 
El Decret aprovat avui determina que les mutualitats de previsió social amb 
seu a Catalunya hauran de presentar trimestralment tota la informació 
estadística i comptable de la qual disposin davant la Direcció General de 
Política Financera i Assegurances de la Generalitat, a excepció de les de 
petita dimensió que l’hauran presentar només anualment. Així mateix, el 
Decret estableix que les entitats que presentin comptes consolidats ho facin 
semestralment. En aquest sentit, el text amplia aquestes obligacions ja que 
una part de les mutualitats –les de gran dimensió en funció del volum de socis 
i de primes recaptades- ja estaven obligades a presentar aquesta informació 
trimestralment, i la resta ho feien amb periodicitat anual.  
 
Gràcies a aquesta nova normativa, el Govern de la Generalitat podrà disposar 
d’aquesta informació d’una manera periòdica i actualitzada, la qual cosa li 
permetrà vetllar més acuradament pel grau de solvència d’aquestes entitats 
asseguradores i, al mateix temps, protegir millor els drets i els interessos dels 
assegurats que tenen contractades pòlisses amb mutualitats de previsió 
social.  
 
El Decret aprovat avui substitueix la regulació existent des de l’any 1999 i 
adapta al mutualisme català la normativa estatal i europea en matèria de 
control i supervisió de l’activitat de les entitats asseguradores.  
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès 
 
 

• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages-
Solsonès és un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català, que ja ha formalitzat 11 Consorsis i en té previst un 
total de 37  

 
• Amb els Governs Territorials es fa realitat la participació del món 

local en la planificació i la direcció del sistema sanitari i es vol 
contribuir a la millora de la salut de la seva població 

 
 
El Govern ha aprovat avui la constitució del Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Bages-Solsonès i n’ha aprovat els Estatuts. La creació d’aquest 
consorci és un pas més en la descentralització del sistema sanitari català, que 
té previst formalitzar un total de 37 Governs Territorials. Amb aquest, ja són 11 
els ens constituïts (Osona; la Garrotxa; el Baix Vallès; el Garraf; l’Alt Urgell; 
Lleida; el Baix Llobregat Litoral; el Baix Empordà; el Baix Camp, i el Montsià), i 
al llarg d’aquest any s’enllestirà la resta.  
 
Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la 
participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant 
un marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals 
en matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, aquests consorcis 
donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i per això tenen una 
composició equilibrada que garanteix la paritat en l'adopció de decisions entre 
els membres designats per les entitats locals i els designats pel Departament 
de Salut. 
 
Amb la creació d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora 
de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions 
bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la 
millor prestació dels serveis sanitaris. 
 
Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, 
de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les 
comarques, i d'un dimensionat que inclogui com a mínim l'atenció primària, 
l'hospitalària i la sociosanitària. El Govern del Bages-Solsonès comprèn una 
població de 195.841 habitants. 
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El Pacte per a la Salut del Bagès- Solsonès es va signar el 27 d’abril de 2006 
entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis  
d’Odèn, Artés, Avinyó, Calders, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra, 
Santa Maria d’Oló, la Molsosa, Pinós, Cardona, Montmajor, Castellar de la 
Ribera, Clariana de Cardener, la Coma i la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera,  
Navès, Olius, Pinell de Solsonès, Riner, Sant Llorenç de Morunys, Solsona, 
Castellfollit del Boix, Manresa, Sant Salvador de Guardiola, Castellcir, 
Castellterçol, l’Estany, Granera, Moià, Sant Quirze Safaja, Castellbell i el Vilar, 
Monistrol de Montserrat, Rellinars, Vacarisses, Sant Fruitós de Bages, 
Castellnou de Bages, Mura, Navarcles, Santpedor, Talamanca, Balsareny, 
Gaià, Navàs,  Viver i Serrateix, Sallent, Aguilar de Segarra, Fonollosa, 
Rajadell, Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Marganell, el Pont de Vilomara 
i Rocafort, Sant Vicenç de Castellet, Callús, Sant Mateu de Bages i Súria. 
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El Govern presenta dos decrets per millorar els 
estudis artístics de Dansa i Música  
 

• La proposta preveu un augment de l’autonomia dels centres i una 
reducció d’hores lectives per tal de facilitar la compatibilitat amb 
els estudis règim general 

 
• Els decrets incorporen noves especialitats en els estudis com  

‘baile flamenco’, guitarra elèctrica, itinerari per a la música 
moderna i jazz i música tradicional catalana  

 
• Més de 2.600 alumnes es veuran beneficiats per la nova regulació 

 
El Govern ha presentat dues noves propostes de decrets amb l’objectiu de 
millorar els ensenyaments de Dansa i Música per tal de proporcionar als 
alumnes una formació de qualitat. Els nous decrets volen dotar de valors com 
ara l’excel·lència, la innovació, el treball en equip i la creativitat a aquest tipus 
d’ensenyaments. Per aquest motiu, els textos proposen canvis significatius 
com ara la reducció d’hores, l’augment en l’autonomia dels centres i la 
introducció de noves especialitats en els estudis. 
 
Un dels objectius de la nova regulació és reduir les hores per tal que l’alumnat 
pugui comptabilitzar els estudis artístics amb els de règim general. D’aquesta 
manera, s’atén una de les demandes del professorat respecte de l’excessiva 
càrrega horària dels anteriors decrets. Un altre dels fets destacats és una 
major autonomia de cada centre perquè aquests puguin reforçar la seva 
responsabilitat davant els estudis i els alumnes. Per això, es promourà la 
flexibilització del currículum i s’apostarà perquè els continguts dels estudis 
conjuguin la comprensió amb l’expressió artística.  
 
Aquesta major autonomia sobretot s’observa en la capacitat que es dóna als 
centres per tancar els currículums, i en conseqüència, el nombre d’hores 
lectives a disposició de cada centre és molt superior al que fins ara tenien. 
D’aquesta manera, el claustre disposa de més autonomia per decidir el 
currículum propi que vol adaptar en funció de les pròpies necessitats. Tot això 
comporta per a l’alumnat una menor càrrega lectiva i una major capacitat per 
estructurar el propi currículum segons les necessitats. 
 
Introducció de noves especialitats 
 
Els ensenyaments de Dansa i música incorporen com a novetat algunes 
especialitats en els seus currículums. Pel que fa a la Dansa, s’hi afegeix la de 
‘Baile Flamenco’, que abans estava inclosa en l’especialitat de Dansa 
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espanyola (a més de les especialitats de Dansa clàssica, Dansa 
contemporània i Dansa espanyola).  
 
El currículum de Música també inclourà a partir de la proposta de Decret tres 
noves especialitats: Guitarra elèctrica, Itinerari per a la música moderna i jazz i 
Instruments de la música tradicional catalana. El Decret afectarà prop de 220 
alumnes dels estudis de Dansa i més de 2.400 de Música i s’ha implantat 
durant el calendari 2007-2008 per als cursos de primer a quart i s’implantarà 
durant el curs 2008-2009 per cinquè i sisè curs.  
 
 

Especialitats Dansa Especialitats Música 
‘Baile f lamenco’  
(novetat) 

Àrea d’instruments d’orquestra 

Dansa clàssica Àrea d’instruments polifònics 

Dansa contemporània Àrea d’instruments de la música 
moderna i jazz  
(novetat on s’inclou també la 
guitarra elèctrica) 

Dansa cspanyola Àrea d’instruments de la música 
antiga 

 Àrea d’instruments tradicionals  
(on s’inclou la novetat de música 
tradicional catalana) 

 Àrea de cant 
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El PUOSC 2008-2012 rep 6.770 sol·licituds, un 43% 
més que en la convocatòria anterior  
 

• El nombre d’ens locals que ha fet la  sol·licitud per via electrònica 
ha augmentat un 582% respecte la darrera convocatòria  

 
 

La convocatòria de sol·licituds del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 2008-
2012, que va finalitzar el 9 de gener d’enguany, ha rebut 6.770 peticions, un 
43% més que la convocatòria anterior en què se’n van presentar 4.740. En 
aquesta darrera edició, els ajuntaments han presentat 6.153 sol·licituds, els 
consells comarcals 237; les entitats municipals descentralitzades (EMD’s) 170; 
les mancomunitats 77; els consorcis 132, i la comunitat de municipis, 1.   
 
D’altra banda, 1.112 ens locals han fet la sol·licitud digitalment, un 582% més 
que en la convocatòria anterior, en què ho van demanar 191. Totes aquestes 
sol·licituds s’han tramitat electrònicament a través de l’EaCat, la plataforma 
digital de comunicació entre les administracions catalanes, fet que representa 
un èxit de bones pràctiques interadministratives a escala europea.  
 
Pel que fa al nombre d’ens que han fet la sol·licitud de subvencions del 
PUOSC, s’han incrementat en 68 respecte l’anterior convocatòria.  
 
La comparativa de la presentació de sol·licituds de les dues últimes 
convocatòries és la següent: 
 
  2004-2007 2008-2012 

Total sol·licituds presentades 4.740 6.770 
Sol·licituds d’ajuntaments 4.335 6.153 
Sol·licituds de consells comarcals 180 237 
Sol·licituds d’EMD 130 170 
Sol·licituds de mancomunitats 45 77 
Sol·licituds de consorcis 44 132 
Sol·licituds de comunitat de municipis 0 1 
Sol·licituds d’entitats metropolitanes 6 0 
Ens que han fet la sol·licitud PUOSC 1.052 1.120 
Ens que ho han sol· licitat per via electrònica 191 1.112 
 
El PUOSC 2008-2012, impulsat des del Departament de Governació i 
Administracions Públiques treballa per millorar l'equilibri territorial en la 
prestació dels serveis municipals i adaptar els recursos disponibles a la realitat 
socioeconòmica de cada municipi. Així, el PUOSC subvencionarà actuacions 
destinades als serveis públics, obres de rehabilitació, obres i serveis que 
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ampliïn el seu àmbit d'actuació i les adquisicions de béns que serveixin per al 
foment d'activitats de les entitats locals. 
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques aporta 600 milions 
d’euros al Pla dels propers cinc anys i, per primera vegada, s’hi inclouen les 
obres de suport a infraestructures de telecomunicacions, que passen a ser 
considerades serveis bàsics per a la població. 
 
Pel que fa als canvis qualitatius del nou Pla s’amplia un any la seva durada i 
s’obre una convocatòria quinquennal per tal que els nous equips de govern 
puguin planificar millor les actuacions. L’objectiu d’aquesta mesura és afavorir 
la solidesa dels projectes ja que, en ampliar-ne la durada, es distancia el 
moment de la presentació de les sol·licituds de la celebració dels comicis 
locals. 
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El Govern nomena els membres del Consell Rector del 
Centre d’Estudis d’Opinió 

 
• El nou òrgan elabora el pla anual dels estudis d’opinió sobre 

intenció de vot i valoració dels partits polítics així com dels 
estudis postelectorals i destinats a avaluar les polítiques de la 
Generalitat 

 
• Preveu la professionalització dels seus membres en la branca de 

les ciències polítiques, socials, econòmiques i estadístiques 
 
• El Consell compta amb dotze membres proposats pels grups 

parlamentaris i pel Govern  
 
El Govern ha aprovat el nomenament dels membres del Consell Rector del 
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que té com objectiu assessorar i supervisar 
el director del Centre d’Estudis d’Opinió. El Consell Rector és l’òrgan 
encarregat d’aprovar el pla anual dels estudis d’opinió sobre intenció de vot i 
valoració dels partits polítics així com dels estudis postelectorals i els destinats 
a avaluar les polítiques de la Generalitat de Catalunya. També té com a tasca 
elaborar un informe anual sobre els estudis que s’han dut a terme al llarg de 
l’any i sobre la qualitat d’aquests estudis. A més, presta assessorament sobre 
els criteris relacionats amb la periodicitat, el contingut, el procediment 
d’adjudicació i la difusió dels estudis d’opinió, entre d’altres. 
 
La novetat d’aquest nou òrgan és la professionalització dels seus membres en 
la branca de les ciències polítiques i socials, econòmiques, o bé estadística. 
Segons el que estableix la Llei, el Consell Rector ha d’estar integrat per una 
persona experta en ciències polítiques i socials, econòmiques o estadística 
proposada per cadascun dels grups parlamentaris, tres catedràtics i 
professors de les universitats catalanes vinculats a les mateixes àrees de 
coneixement que els membres proposats pels grups parlamentaris i tres 
persones que seran proposades pel Govern. 
 
 
Composició del Consell Rector 
 
La creació d’aquest òrgan de supervisió i assessorament s’estableix en la llei 
del Centre d’Estudis d’Opinió. Fins a l’aprovació de la Llei, el CEO comptava 
amb el Comitè de Supervisió i Seguiment el qual desenvolupava unes 
funcions similars a les del Consell Rector.  
 
Segons el que estableix la Llei, el Consell Rector ha d’estar integrat per una 
persona experta en ciències polítiques i socials, econòmiques o estadística 
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proposada per cadascun dels grups parlamentaris, tres catedràtics i 
professors de les universitats catalanes vinculats a les mateixes àrees de 
coneixement que els membres proposats pels grups parlamentaris i tres 
persones que seran proposades pel Govern. 
 
Els membres del Consell Rector del CEO nomenats pel Govern són els 
següents: 
 
A proposta dels grups parlamentaris 
 

• Joan Rigol i Roig 
 
Nascut a Torrelles de Llobregat el 1943.   
 
Va ser conseller de Treball de la Generalitat de  Catalunya des de 1980 fins al 
1984 i conseller de Cultura des de 1984 fins al 1985. També diputat al 
Congrés de Diputats, i diputat al Parlament de Catalunya. Va ser vicepresident 
del Senat i president del Parlament de Catalunya des de 1999 fins al 2003. 
 

• M. Rosa Virós Galtier 
 
Nascuda l’any 1935. 
 
Exrectora de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat catedràtica de Ciència 
Política i de l’Administració d’aquesta universitat fins la seva jubilació. Es va 
doctorar en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1975 i ha exercit com a 
professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de Barcelona en des del 1970 fins al 1990. 
 
Des de finals de 2005 és Presidenta del Consell Econòmic i Social de 
Barcelona, òrgan de participació municipal dels principals actors de la societat 
civil organitzada. 
 
 

• Moisès Amoròs i Perich 
 
Doctor en Ciència Política i de l'Administració per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Especialista en govern local i polítiques públiques, és autor i 
coautor de diversos articles sobre govern local, descentralització urbana, 
participació ciutadana, mediació i gestió alternativa de conflictes. 
 
Ha fet docència de grau i postgrau sobre Ciència Política, polítiques públiques, 
participació ciutadana  i gestió alternativa de conflictes a la UAB, UOC, 
UB, INLOGOV. Membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i del Consell Interuniversitari de Catalunya. Actualment treballa com 
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analista en govern local  en el Centre per la Innovació Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 

• Víctor Planas i Bas  
 
Nascut a Barcelona, 1974.  
 
Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva 
experiència laboral comprèn empreses com Aiwa Deutschland GmbH, el Grup 
Picking Pack i una llarga trajectòria que segueix en l'actualitat a l'empresa 
familiar AFEX SUNS, S.A.  
 

• Jordi Capo i Giol 
 
Doctor en Dret; catedràtic de Ciència Política i de l'Administració. Director del 
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de 
Barcelona i exvocal de la Junta Electoral Central.  
 
És autor de "La institucionalización de las Cortes Generales", "Ciencia Política 
y Derecho. otro encuentro", "La legislación estatal en la España 
democrática", i de nombrosos articles sobre sistemes electorals, eleccions, 
partits i parlamentarisme, així com d'informes especialitzats a organismes 
públics nacionals i estrangers. 
 

• Félix Ovejero de Lucas 
 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Des de 
1987 és professor titular d’aquesta universitat. També és professor visitant a la 
Universitat Pompeu Fabra, al Center from Ethics, Rationality and Society de la 
University of Chicago i  a la University of Wisconsin. 
 
A proposta del Govern 
 
Catedràtics i professors de les universitats de Catalunya: 
 

• Oriol Homs i Ferret 
 
Nascut a Barcelona el 1949.  
 
Sociòleg investigador. Director General de la Fundació Centre d’Iniciatives i 
Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM) i President de la Fundació 
FIAS. 
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És professor en diferents Universitats i imparteix nombroses conferències i 
participa en seminaris i taules rodones sobre temes de formació professional, 
qualificació, igualtat d’oportunitats, ocupació i mercat de treball, tant a nivell 
nacional com internacional. És assessor i col·laborador habitual de la 
Comissió Europea, del CEDEFOP i la ETF, de la Generalitat de Catalunya i de 
diferents Ministeris de l'estat Espanyol. 
 
Soci fundador de la xarxa europea d’estudis socials EuroNet:Work & 
Education, ha realitzat nombroses investigacions en l'àmbit del món del treball, 
la formació i política socials, sobre els quals ha publicat nombrosos articles i 
treballs. És President de l'Associació Catalana de Sociologia de l'Institut 
d'Estudis Catalans i de la societat IMPULS AL BENESTAR SL. 
 

• Joan Marcet i Morera 
 
Nascut a Sabadell el 1950.  
 
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor titular de 
Dret Constitucional a la mateixa universitat. Director de l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS), adscrit a la UAB. 
 

• Jordi Sànchez i Picanyol 
 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Màster en Ciències Polítiques per la mateixa universitat i director 
de la Fundació Jaume Bofill des del 2001. Ha estat professor associat en 
diverses universitat i en l'actualitat participa com a professor en diversos 
postgraus universitaris. Ha publicat diversos llibres en el camp de la Ciència 
Política i també és autor de capítols en publicacions col·lectives.   
 
L'any 2005 va ser el coordinador d'un dels cinc eixos del Pacte Nacional 
d'Educació. En l'actualitat coordina un dels quatre eixos del document que ha 
de bastir el Pacte Nacional d'Immigració i col·labora com analista de la realitat 
social i política de Catalunya en diversos mitjans de comunicació. 
 
 
Membres del Govern de la Generalitat: 
 

• Josep M. Jové i Lladó 
 

• Andreu Morillas i Antolín 
 

• Marc Rius i Piniés 
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El Govern interposarà un requeriment a l’Estat per 
invasió de competències en matèria de serveis socials   
 

• El requeriment es presenta a propòsit del Reial decret que regula 
l’accessibilitat als mitjans de transport de les persones 
discapacitades 

 
El Govern ha aprovat formular un requeriment previ d’incompetència al 
Govern de l’Estat a propòsit del Reial decret que regula les condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels 
mitjans de transport per persones amb discapacitat. El Govern presenta 
aquest requeriment a petició del Departament d’Acció Social i Ciutadania a 
l’entendre que podria envair les competències de la Generalitat en aquesta 
matèria.  
 
El Govern considera que el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, 
desenvolupa un aspecte concret de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, sobre 
igualtat d’oportunitats, que podria excedir manifestament les condicions 
bàsiques per a la igualtat que pot determinar l’Estat i envair la competència 
que la Generalitat de Catalunya ha assumit en matèria de serveis socials. A 
més, el text es refereix a tot tipus de transports, inclòs els que són 
competència pròpia de la Generalitat. Concretament, aquest decret 
desenvolupa un aspecte concret sobre igualtat d’oportunitats, no discriminació 
i accessibilitat universal, i regula de forma exhaustiva les condicions que han 
de complir els mitjans de transport per tal que es garanteixi l’accessibilitat de 
les persones amb discapacitat.  
 
D’altra banda, cal tenir en compte que la Generalitat ja fa molts anys que va 
aprovar i aplica les mesures d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques previstes a la Llei catalana 20/1991, de 25 de novembre i, al 
Decret 135/1995, de 24 de març, que estableix el Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya.  
 
El Govern de l’Estat té, des la presentació del requeriment, un mes per donar 
una resposta. El requeriment previ d’incompetència és una fórmula que 
permet a les dues parts arribar a un acord, sense haver d’arribar davant del 
Tribunal Constitucional i plantejar un conflicte de competència.   
 



 

�

����������	�
��������.01.2008 23 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El sincrotró Alba tindrà una font de subministrament 
elèctric alternativa per assegurar el seu bon 
funcionament 
 

• Al Centre direccional de Cerdanyola hi haurà una central de 
poligeneració d'electricitat, fred i calor i xarxes de distribució 

 
El Govern ha autoritzat avui els consorcis que formen part del Centre 
direccional de Cerdanyola del Vallès a participar en la societat de 
Poligeneració Camp de l’Alba ST-4 per tal de garantir el subministrament 
elèctric alternatiu al sincrotró Alba. 
 
A través de la incorporació del Consorci urbanístic per al desenvolupament del 
Centre direccional de Cerdanyola del Vallès (participat al 50% per l’INCASÒL i 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès) i el Consorci CELLS (participat al 50% 
per la Generalitat i per l’Administració General de l’Estat) a aquesta societat es 
garantirà un subministrament alternatiu d'energia elèctrica per el laboratori de 
llum del sincrotró Alba. Aquesta nova font complementarà la xarxa prevista en 
el Pla parcial, mitjançant la construcció en el mateix Centre direccional d'una 
central de poligeneració d'electricitat, fred i calor (denominada ST-4) i d'unes 
xarxes de distribució adients, garantint la continuïtat del subministrament i 
evitant els efectes dels talls prolongats, així com dels microtalls elèctrics. 
 
Per autoritzar aquesta incorporació ha estat necessària una modificació en els 
estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament del Centre direccional 
de Cerdanyola del Vallès. Tant el Consorci CELLS com el Consorci urbanístic 
aportaran 600.000 euros cadascú per aquesta nova central. 
 
La Font de Llum Sincrotró Alba, que s’ubicarà al Centre direccional, és un 
accelerador de partícules que funciona com un microscopi gegantí. Aquesta 
infraestructura puntera permet accedir a una gran quantitat d’informació 
d’àtoms i mol·lècules i serà utilitzat per investigadors i empreses d’alta 
tecnologia de tot el món. 
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El Govern destina 8,5 milions d’euros per electrificar 
les instal·lacions de l’aeroport Lleida-Alguaire 
 
El Govern ha aprovat destinar 8.501.000 euros per construir la connexió 
elèctrica de  les instal·lacions de l’aeroport de Lleida-Alguaire, després que la 
setmana passada ja va donar llum verda al projecte de construcció de la torre 
de control. L’aeroport serà abastit per la subestació elèctrica al Segrià. De 
l’import aprovat avui, 6 milions d’euros es destinaran a l’electrificació de la 
torre de control; 1.670.000 euros en concepte de derivació des de la 
subestació elèctrica i 831.000 euros per a la resta de treballs d’electrificació en 
l’aeroport. 
 
Les obres de l’aeroport Lleida -Alguaire, el primer que construeix el Govern de 
la Generalitat, es van iniciar l’estiu passat i es preveu finalitzar a finals d'any. 
Les obres de la primera fase inclouen la construcció del camp de vol, amb una 
pista de 2.500 metres, i l’àrea d’estacionament d’avions i vehicles. En aquests 
moments s’està realitzant ja el moviment de terres i els treballs d’aplanament 
dels terreny per a la construcció de la futura pista que van a bon ritme i sobre 
el calendari previst. 
 
Recentment, s’han adjudicat ja la obres de la segona fase que, amb peces 
bàsiques com una primera terminal, el centre d’emissions o el sistema de 
senyalització lumínica, dotaran l’aeroport de les infraestructures necessàries 
perquè pugui estar acabat a finals d’aquest any. Aquesta fase, que 
s’executarà paral·lelament a la que ja està en marxa,  s’ha adjudicat per 21,5 
milions d’euros.  
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha nomenat Rosa Maria Pascual Martínez directora general de 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya (EADOP) del Departament de Presidència i Carles Mundó i 
Blanch secretari de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. 
 
 
 
BIOGRAFIES 
 

• Rosa Maria Pascual Martínez, directora general de l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) 

 
Va néixer al març de 1959.  
 
Llicenciada en Geografia i Història, ha cursat diversos màsters i cursos 
d’especialització, com el Màster en Direcció d’Empreses Executive MBA 
(Escola d’Alta Direcció i Administració, 1991), el Programa de 
Desenvolupament Directiu per a Alts Càrrecs de la Generalitat de Catalunya 
(Institut d’Estudis Superiors d’Empresa, 1995) i el Programa de Funció 
Gerencial a les Administracions Públiques (Escola Superior d’Administració i 
Direcció d’Empreses, 1997), entre altres. 
 
Ha desenvolupat el gruix de la seva carrera professional a l’administració de la 
Generalitat. Entre altres funcions, ha estat cap del Servei de Gestió de 
Promoció Cultural, gerent de l’Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i 
Festes, subdirectora General de Promoció Cultural, i des del gener de 2004 
fins ara ha estat directora de Serveis del Departament de la Presidència. 

 
• Carles Mundó i Blanch, secretari de Mitjans de Comunicació 

 
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Dret Urbanístic 
i de l’Edificació. Advocat en exercici des de 1998. Ha estat cap del Gabinet del 
Departament d’Educació entre 2003 i el 2006 i del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació entre 2006 i 2008. En l’àmbit universitari, ha estat 
membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, del Consell Social de la 
UPF  i del Consell Social de la UB. Ha format part del Secretariat del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya i ha estat membre del Consell Social de 
la Llengua Catalana. Ha estat regidor de Cultura de l’Ajuntament de Gurb 
(Osona) des de 1999. 
 
 


