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La Regió Metropolitana de Barcelona compta, per 
primera vegada, amb un Pla territorial que garantirà el 
seu desenvolupament ordenat i sostenible 
 
• Es tracta d’una eina que delimita els espais d’interès paisatgístic i 

estratègic que cal preservar i que impulsa una xarxa viària i 
ferroviària de qualitat que faci possible el seu creixement futur 

 
• El Pla abasta un total de 164 municipis de les comarques de l’Alt 

Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el 
Vallès Occidental i el Vallès Oriental, on viu gairebé el 70% de la 
població catalana 

 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha presentat avui al 
Consell de Govern l'Avantprojecte del Pla territorial metropolità de Barcelona, 
després que ahir l’aprovés la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana. 
El document suposa un acord històric entre de les institucions i ajuntaments 
metropolitans per tal que la Regió Metropolitana de Barcelona compti per 
primera vegada amb un Pla Territorial de gran abast. 
 
El Pla ha d’establir els criteris bàsics per tal de garantir un desenvolupament 
urbanístic ordenat i sostenible a l’àrea més poblada de Catalunya. Igualment, 
es tracta d’una eina que delimita els espais d’interès paisatgístic i estratègic 
que cal preservar i que impulsa una xarxa viària i ferroviària de qualitat que 
faci possible el seu creixement futur, amb un horitzó temporal establert a l’any 
2026. 
  
El Pla territorial metropolità de Barcelona abasta un total de 164 municipis, un 
àmbit molt superior al dels plans supramunicipals existents fins ara. El seu 
àmbit abasta les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, 
el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i comprèn una 
superfície total de 3.236 quilòmetres quadrats, on viu gairebé el 70%de la 
població catalana. 
 
Es tracta d’un instrument bàsic que té com a principals objectius:  
 
• Satisfer la demanda d’habitatge de la regió metropolitana de Barcelona 

en els propers anys i garantir un desenvolupament urbanístic ordenat i 
sostenible.  

• Localitzar els desenvolupaments urbanístics segons un model de 
ciutats compactes, complexes i cohesionades, per tal de fer front a 
l’ocupació extensiva de sòl, la dispersió, l’especialització funcional i la 
segregació social  
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• Fomentar l’activitat econòmica i la competitivitat del territori amb 
espais suficients, equipats, connectats i eficients 

• Preservar el patrimoni natural i del paisatge tot conformant un sistema 
d’espais oberts que ampliï i connecti les àrees actualment protegides, per 
tal de garantir-ne la funcionalitat  

• Potenciar l’ús del transport públic a partir de l’extensió, el 
condicionament i la millora de la xarxa ferroviària i de transport públic, amb 
noves connexions directes amb el Vallès mitjançant un nou túnel ferroviari 
des d’Horta o altres infraestructures de gran abast que trenquen la 
radialitat de la xarxa com la línia Orbital ferroviària.  

• Racionalitzar les infraestructures viàries per evitar-ne la congestió i 
facilitar la utilització del transport col·lectiu, amb actuacions com la 
interconnexió entre el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i Occidental o la 
millora dels corredors nord-sud, des de l’eix de la C15 Garraf-Penedès o 
de la C-17 Barcelona -Vallès 

  
Pel que fa a l’aplicació de les directrius del document, l’Avantprojecte confia la 
concreció de determinades propostes que no pot abastar a la seva escala a 
un conjunt de 13 plans directors urbanístics, cadascun d’ells amb objectius 
específics d’acord a la problemàtica de cada zona entre els que es troba el de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que serviria com a revisió del Pla General 
Metropolità. 
  
Una tramitació consensuada 
  
La redacció de l’Avantprojecte del Pla suposa un primer pas de cara a 
l’elaboració i tramitació d’aquest instrument. Atesa la rellevància territorial i 
demogràfica de l’àmbit que abasta, la seva formulació ja s’ha dut a terme 
mitjançant un procediment específic que ha garantit la participació dels ens 
territorials des de bon començament. 
  
Així, és el DPTOP qui impulsa la redacció del Pla, però ho fa mitjançant la 
Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana, composada, de manera 
paritària, per membres del Govern de la Generalitat i del món local. Aquesta 
Comissió s’ha dotat d’una Ponència tècnica igualment paritària i ha comptat 
amb el suport de l’Institut d’Estudis Metropolitans (IET) per a la confecció 
material de l’avantprojecte. 
  
Ara, el conseller del DPTOP, Joaquim Nadal, obrirà el procés de consulta 
pública de l’Avantprojecte. Finalment, serà el Govern de la Generalitat 
l’encarregat de fer l’aprovació definitiva del Pla, després del corresponent 
procés de tramitació. 
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El Govern dóna llum verda a la constitució de l’Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya  
 

• L’IREC es dedicarà a l’R+D+I en el camp de l’energia i té com a 
objectiu principal la transició cap a un model energètic més 
sostenible  

 
• Tindrà una seu a Barcelona dedicada a l’estalvi i l’eficiència 

energètiques, i una altra a Tarragona especialitzada en energies 
renovables 

 
• El Patronat de l’Institut està format per l’administració pública, les 

universitats i l’empresa privada 
 

 
El Govern ha donat el seu vistiplau a la constitució i als estatuts de la 
Fundació que dirigirà el futur Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya 
(IREC). Aquest nou Institut tindrà com a objectiu principal la recerca i el 
desenvolupament tecnològic en l’àmbit de l’energia amb la finalitat de 
transformar l’actual model energètic per fer-lo més sostenible. 
 
L’IREC es centrarà en l’estudi de les tecnologies d’estalvi i eficiència 
energètica, en les que produeixin i facin ús d’energia neta i en les energies 
renovables. Així mateix, la tasca de l’IREC s’orientarà tant al camp de la 
recerca com al mercat, de manera que serveixi de referent teòric i de 
generador de valor per a les empreses del sector energètic. Per aconseguir 
aquest doble objectiu, a banda de la Generalitat –a través dels departaments 
d’Economia i Finances, i d’Innovació, Universitats i Empresa-, també formaran 
part de l’Institut el Govern de l’Estat –a través del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) i del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE)-; les universitats –Universitat de 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Rovira i Virgili-; i 
representants del món de l’empresa privada –Endesa, Gas Natural i Societat 
General d’Aigües de Barcelona.  
 
L’Institut tindrà per objecte la recerca i el desenvolupament tecnològic en 
l'àmbit de l’energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i 
ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l’actual 
model energètic cap a un de nou més sostenible. El centre farà especial 
èmfasi en les tecnologies d’estalvi i eficiència energètica, les tecnologies de 
producció i d’utilització neta de l’energia i les energies renovables. Per 
aconseguir-ho, la Fundació treballarà en la promoció de la recerca i la 
potenciació de la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la 
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prestació de serveis científics i tecnològics a institucions i empreses públiques 
o privades. 
 
Un altre dels seus objectius principals serà la cooperació científica amb equips 
multidisciplinars nacionals i internacionals, i l'establiment de col·laboracions 
amb els sectors industrials i les entitats de capital risc, així com la promoció 
d'empreses spin-off i la participació en incubadores d'empreses. 
 
La creació de l’IREC s’emmarca en el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-
2015, que fixa la recerca i la investigació com un dels cinc eixos fonamentals 
per avançar en el canvi de model energètic de Catalunya.  
 
L’IREC suposarà una inversió total de 28 milions d’euros i es finançarà 
mitjançant les aportacions del membres del seu patronat i la venda dels seus 
serveis a empreses del sector. La Generalitat hi participarà amb una dotació 
de 4,2 milions d’euros per al període 2008-2014.  
 
 
Centres a Barcelona i Tarragona  
 
L’IREC tindrà un centre a Barcelona i un altre a Tarragona. El centre de 
Barcelona treballarà principalment en el camp de l’estalvi i l’eficiència 
energètiques i el de Tarragona centrarà l’activitat en la investigació en matèria 
de biocombustibles i energia eòlica marina, entre altres. Així mateix, l’Institut 
també comptarà amb un Laboratori d’Electrònica de Potència, una àrea 
destinada a la investigació en recerca, disseny i caracterització de materials 
per a utilitzacions energètiques, i una àrea dedicada a la investigació 
sociotècnica en l’àmbit de l’energia. 
 
La Fundació de l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya es constituirà al 
llarg d’aquest any i, quan estigui a ple rendiment, l’ens ocuparà més de 150 
treballadors, la majoria dels quals seran tècnics especialitzats en camps com 
les energies renovables –eòlica, marina i de bicombustibles- i en equipaments 
–xarxes elèctriques i generació distribuïda. 
 
 
Estructura de l’IREC 
 
D’acord amb els estatuts aprovats avui, la Fundació serà encapçalada per un 
Patronat, que serà el seu òrgan superior de Govern, del qual formaran part: 
 

a) La Generalitat de Catalunya a través dels departaments d’Economia i 
Finances, com a conselleria competent en matèria d’energia, i 
d’Innovació, Universitats i Empresa, com a màxim responsable de les 
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polítiques de recerca i innovació del Govern. Cada conselleria tindrà 
tres representants en el Patronat. 

 
b) El Govern central, mitjançant el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministeri d’Educació i 
Ciència, i del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético 
(IDAE), adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Cada ministeri 
tindrà tres representants en el Patronat. 

 
c) La Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb un 
representant cadascuna. 

 
d) Endesa, Gas Natural i Societat General d’Aigües de Barcelona. Cada 

empresa tindrà un representant en el Patronat. 
 
El Patronat, com a màxim òrgan de Govern de la Fundació, té entre altres les 
funcions de definir el programa general d’actuació de la Fundació, així com 
aprovar la programació que ha de concretar les línies d’investigació; aprovar el 
pressupost anual i el pla d’inversions; i aprovar els convenis de col·laboració 
amb institucions públiques o privades, entre altres. El Patronat serà presidit 
pel conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el 
vicepresident serà el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa. A banda 
dels 18 patrons nats, els Estatuts també ofereixen la possibilitat que el 
Patronat pugui designar cinc nous membres representants d’empreses 
privades de l’àmbit de l’R+D+I en el sector de l’energia.  
 
La Fundació també comptarà en el seu organigrama amb un director i una 
Comissió Delegada, formada per un mínim de nou membres i un màxim de 
quinze que seran escollits entre els propis patrons. Cadascuna de les 
institucions fundadores tindrà un representant en la Comissió. 
 
Finalment, el Patronat nomenarà un Consell Científic, que realitzarà funcions 
d’òrgan assessor, i que serà format per un nombre indeterminat de científics i 
tècnics de reconegut prestigi en el camp de l’energia.  
 
Paral·lelament, els Estatuts també preveuen la possibilitat de crear un Consell 
Empresarial que, a banda de realitzar tasques d’assessorament, també 
s’encarregarà d’ordenar la participació del sector empresarial en la Fundació. 
Serà constituït per representants de les empreses que formen part del 
Patronat.  Entre les seves funcions destaquen, entre altres, treballar en la 
detecció de les necessitats que es puguin produir en el sector de l’energia i fer 
propostes per donar possibles solucions; participar en projectes conjunts 
d’investigació; col·laborar en la creació d’empreses spin off; o facilitar l’accés 
de la Fundació a recursos públics i privats.  
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El Govern inverteix més de 32 milions d’euros en 
infraestructures destinades a pal·liar els efectes de la 
sequera  

  
• Es recuperaran pous a diversos àmbits del territori, entre altres al 

camp i la costa de Tarragona, a l’àmbit del Ter-Tordera, del Fluvià-
Muga, i d’Aigües Ter-Llobregat 

 
• S’habilitarà la infraestructura per al transport d’aigua en vaixells 

als ports de Tarragona i Barcelona 
 
• El Govern ha invertit més de 177 milions d’euros des de l’activació 

del Decret de sequera el mes d’abril de 2007 
 

El Govern ha acordat avui l’aprovació de diverses actuacions destinades a 
pal·liar la sequera que pateix Catalunya i a poder disposar de més d’aigua. 
Les actuacions estan valorades en 32,4 milions d’euros i se centraran en la 
recuperació de recursos subterranis i l’execució de les obres destinades a 
possibilitar el proveïment d’aigua en vaixells a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Des de l’activació del Decret durant el mes d’abril de 2007, el 
Govern ha invertit més de 177 milions en el desenvolupament d’actuacions 
per pal·liar la sequera que afecta Catalunya.  
 
La recuperació de recursos subterranis és una de les solucions previstes pel 
Govern a l’hora de disposar de recursos addicionals per abastir la població. En 
aquest sentit, es recuperaran:  

• En l’àmbit de Reus (Baix Camp), diversos pous en actuacions que 
compten amb un pressupost d’1,15 milions d’euros i que permetran 
recuperar 11 pous que aportarien 0,2 hectòmetres cúbics d’aigua al 
mes.  

• En l’àmbit Ter-Tordera i Fluvià-Muga, diversos pous en el Camp i la 
Costa de Tarragona, amb actuacions que compten amb un pressupost 
de 878.178 euros.  

• En l’àmbit Aigües Ter-Llobregat (ATLL), diversos pous a l'àmbit d'ATLL 
Nord, concretament als municipis de Cabrera de Mar, Mataró, Sant 
Vicenç de Montalt (Maresme), Granollers, Lliçà d’Amunt i Santa Maria 
de Palautordera (Vallès Oriental). Aquestes actuacions, que 
comportaran amb un import de 3,15 milions d’euros, recuperaran un 
volum total d’aigua de 3,6 hectòmetres cúbics l’any.  

• En l’àmbit d’ATLL Sud, diversos recursos subterranis a Sitges (Garraf), 
Parets del Vallès (Vallès Oriental), Santa Perpètua de Mogoda, Sant 
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Quirze del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Terrassa i Sabadell (Vallès 
Occidental). En aquest cas, es recuperaran 8,4 hectòmetres cúbics 
l’any amb actuacions que comptaran amb un pressupost de 4,4 milions 
d’euros. 

 
D’altra banda es buscaran noves captacions de recursos subterranis de 
l'aqüífer de Vallvera-Sitjar, amb accions que comptaran amb un pressupost 
d’1,8 milions d’euros. El Govern preveu que totes aquestes actuacions de 
recuperació de recursos subterranis estiguin acabades entre maig i juliol 
d’aquest any. 
 
A més, el Govern ja ha iniciat l’habilitació d’instal·lacions portuàries a la ciutat 
de Tarragona -amb actuacions que compten amb un pressupost de 2,6 milions 
d’euros-, així com també al Port de Barcelona -amb un pressupost d’11,7 
milions d’euros- per possibilitar l'aportació d'aigua potable mitjançant vaixells.  
 
Per pal·liar els efectes de l'eventual entrada en situació d'emergència 
(actualment, les conques del Ter, el Llobregat i la Muga es troben en 
excepcionalitat 2) i per evitar, en conseqüència, talls en el subministrament 
d’aigua en l’àmbit domèstic, s'han d'habilitar totes les solucions raonablement 
possibles que estiguin a l'abast. Cal tenir en compte que les actuacions 
desenvolupades fins a la data, la contenció de la demanda i la gestió dels 
recursos, permetran allunyar la possibilitat de talls domèstics fins a principis 
de la tardor.  
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El Govern subvenciona amb 42,3 milions d’euros una 
planta per tractar rebuig i residus voluminosos a 
Lloret de Mar 
 

• Es preveu que la planta comenci a funcionar a finals de 2010 
 
 
El Govern ha atorgat una subvenció de 42,3 milions d’euros a l’Ajuntament de 
Lloret de Mar (La Selva) per finançar la construcció a la mateixa localitat d’una 
planta de tractament de residus voluminosos, com ara grans electrodomèstics, 
i de resta, que és la brossa que queda després de la recollida selectiva. Es 
preveu que les obres de construcció d’aquesta infraestructura comencin el 
primer trimestre de 2009 i que la planta es posi en funcionament a finals de 
l’any 2010. Aquesta subvenció s’atorgarà mitjançant l’Agència de Residus de 
Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
  
La planta, que s’ubicarà als terrenys annexos a l’actual dipòsit controlat de 
Lloret de Mar, tindrà una capacitat per tractar 93.500 tones a l’any de resta i 
3.000 tones a l’any de voluminosos. En el cas de la resta, els principals 
processos que es duran a terme són el mecànic–biològic, que inclou la 
separació de la matèria orgànica del rebuig, la recuperació dels materials que 
contingui, l’estabilització de les restes orgàniques de menjar i vegetals, 
l’embalatge i retractilat del rebuig, i l’embalatge dels materials recuperables.  
 
La instal·lació estarà totalment tancada i confinada, amb sistema de depuració 
d’aire i gestió de les aigües residuals, i altres instal·lacions i serveis auxiliars, 
com ara vials, un edifici taller i oficines i dipòsits. La nova infraestructura 
donarà servei a diversos municipis de la comarca de La Selva 
 
Un nou model per tractar residus 
 
La planta de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de 
Lloret de Mar forma part del nou model de residus impulsat per la Generalitat 
de Catalunya en cooperació amb els ens locals. Aquest nou model proposa 
incrementar la prevenció i la recollida selectiva, i recuperar el màxim de la 
matèria orgànica, de manera que es destini el mínim a l’abocador o a la planta 
incineradora.  
  
Per implantar aquest model s’ha dissenyat el Pla Territorial Sectorial 
d’Infraestructures de Residus Municipals de Catalunya, del qual forma part la 
planta de Lloret de Mar. D’acord amb els principis de proximitat i suficiència, el 
propòsit bàsic d’aquest programa és reduir els desplaçaments dels residus i 
construir instal·lacions de tractament i recuperació de residus que redueixin 
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les necessitats de dipòsits controlats i incineradores, i, d’acord amb la 
normativa vigent, reduir al màxim la proporció de matèria orgànica dels 
residus destinats a dipòsit. 
 
D’altra banda, també és clau el suport als ens locals, mitjançant el 
finançament de les inversions i l’aportació de recursos tècnics, ajuts al foment 
de la recollida selectiva de matèria orgànica i altres recollides en origen.  
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El Govern destinarà més de 41 milions d’euros a 
l’adquisició de vacunes  
 

• Les vacunes formen part del pla de vacunacions sistemàtiques del 
2008 

 
• La vacunació en la salut pública ha permès eliminar els casos de 

poliomielitis, ràbia, diftèria i rubèola congènita i reduir de forma 
quasi total moltes altres malalties 

 
 
El Govern destinarà aquest any 41,3 milions d’euros a l’adquisició de vacunes 
per tal de donar compliment al calendari de vacunacions sistemàtiques de 
Catalunya durant l’any 2008, tant pels infants com pels adults.  
 
El Departament de Salut contractarà, per mitjà d’un concurs públic, el 
subministrament ordinari de vacunes per fer front a les necessitats que es 
presentin al llarg d’aquest any. 
 
Del total de la inversió, 12,4 milions euros es destinaran a l’adquisició de la 
vacuna Hexavalent, que engloba les vacunes contra la diftèria, el tètanus, la 
tos ferina, la poliomielitis inactivada, la meningitis tipus b i l’hepatitis B 
pediàtrica, en una sola punxada als nadons de 2, 4 i 6 mesos d’edat.  
 
Les vacunes segueixen sent una de les estratègies de salut pública més 
efectives i eficients en tot el món. A Catalunya, l’efecte de les vacunacions ha 
permès eliminar els casos de poliomielitis, ràbia, diftèria i rubèola congènita, 
reduint en més del 99% els de tos ferina (catarro), xarampió, parotiditis 
(galteres) i rubèola. Això equival a evitar els més de 35.000 casos anuals 
d’aquestes malalties que afectaven els infants catalans tan sols fa 20 anys. 
 
Una part important d’aquest èxit es deu a l’activitat desenvolupada a partir de 
l’any 80 per la Generalitat amb l’assumpció de les competències de salut 
pública. Aquell mateix any es va publicar el primer manual i el primer calendari 
de vacunacions amb l’objectiu d’assolir elevades cobertures vacunals, 
especialment entre la població infantil. Des de llavors, s’han elaborat 3 
manuals i 9 calendaris de vacunacions que confirmen la tasca costant 
d’actualització duta a terme en aquesta matèria.  
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El calendari de vacunacions recomanades de manera sistemàtica actualment 
a Catalunya és aquest: 
 
 
2 mesos DTP  VPI    HB  Hib  MCC  

4 mesos DTPa VPI   HB Hib   

6 mesos DTPa VPI   HB Hib MCC  

15 mesos     TV     MCC  

18 mesos DTPa VPI     Hib    

4 anys     TV        

4-6 anys DTPa           

12 anys       3 HAB     Varicel·la**

14-16 anys Td            

 
Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 
DTP (Difteria/Tètanos/Tosferina); VPI (Poliomielitis); HB (Hepatitis B); Hib Meningitis (aemophilius 
influenziae); MCC (Meningitis per meningococ); TV Triple Vírica (xarampió; galteres; rubèola); Td (Tètanus i 
Difteria); 3 HAB (Hepatitis A i B) 
 
A Catalunya les cobertures de vacunació són molt altes. Per les dosis de 
primera vacunació es situen al voltant del 98% i per a les dosis de reforç per 
sobre del 90%. Aquest fet ha permès controlar la incidència de les malalties i 
fins i tot assolir-ne l’eliminació d’algunes, impedint d’aquesta manera que 
emmalalteixin, no només les persones vacunades, sinó també les que no es 
poden vacunar per presentar problemes de salut que contraindiquen la 
vacunació. 
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord  
  

 
• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix 

Llobregat Nord és un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català, que ja ha formalitzat 13 consorcis 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 Baix Llobregat Nord 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 13 
els ens constituïts (Osona, Garrotxa, Baix Vallès, Garraf, Alt Urgell, Lleida, 
Baix Llobregat Litoral, Baix Empordà, el Baix Camp, el Montsià, Bages-
Solsonès, i Berguedà), 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 dimensionament que inclogui com a mínim l'atenció 
primària, l'hospitalària i la sociosanitària. El Govern del Baix Llobregat Nord 
comprèn una població de 147.861  habitants. 
  
El Pacte per a la Salut del Baix Llobregat Nord es va signar l’octubre del 2005 
entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis 
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de 
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Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve de Sesrovires (Baix 
Llobregat); el Bruc, Masquefa (Anoia); Gelida i Sant Llorenç d’Hortons (Alt 
Penedès). 



 

 

Acords de Govern . 08.04.2008 15 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern aprova l’Avantprojecte de llei que completa 
la regulació dels recursos interposats contra les 
decisions dels registradors de la propietat 
 

• La nova legislació augmenta la seguretat jurídica dels interessats 
 
• L’assumpció d’aquesta competència escurçarà el temps que 

hauran d’esperar els ciutadans per conèixer el resultat del seu 
recurs  

  
El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei dels recursos contra les 
qualificacions negatives dels títols o les seves clàusules en matèria de dret 
català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns immobles de Catalunya. En virtut d’aquesta regulació, la competència 
per resoldre els recursos interposats contra els registradors de la propietat 
l’exercirà el Departament de Justícia a través de la seva Direcció General de 
Dret i Entitats Jurídiques. La Generalitat assumeix així una competència 
establerta a l’article 147.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
D’aquesta manera, les entitats o persones jurídiques o físiques que hagin 
d’interposar un recurs contra la decisió negativa d’un registrador d’inscriure un 
títol o clàusula en un registre, ja sigui de la propietat, mercantil o de béns 
mobles, ho hauran de fer necessàriament davant del Departament de Justícia 
abans d’anar a la via judicial. A més, les decisions que prengui el Departament 
de Justícia en aquesta matèria seran vinculants pels registradors després de 
ser publicades al DOGC, i per tant d’obligat compliment. 
 
L’Avantprojecte pretén també evitar que el mateix recurs es pugui presentar 
per vies diferents i per tant, trobar-se davant de resolucions contradictòries. 
D’aquesta manera, el ciutadà que es vegi obligat a interposar un recurs contra 
la negativa d’inscripció en un registre gaudirà d’una major seguretat jurídica i 
d’un procediment més clar i precís. 
    
Amb l’aprovació d’aquest Avantprojecte, la Generalitat de Catalunya farà 
realitat també l’article 129 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on 
s’estableix: “correspon a la Generalitat la competència exclusiva de Dret Civil 
Català”. 
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S’amplia el termini per demanar els préstecs per 
pal·liar la crisi del sector ramader 
 

• La data màxima per sol·licitar-los serà el 30 d’abril 
 
• El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural està 

preparant una ordre per bonificar els interessos dels crèdits 
 
El Govern ha acordat avui ampliar fins al proper 30 d’abril el termini per 
presentar les sol·licituds de préstec per al finançament de situacions 
extraordinàries de davallades de renda en explotacions ramaderes de caps de 
bestiar reproductor i també de caps de bestiar de boví d’engreix, encara que 
no disposin de caps de bestiar reproductor. 

 
Tot i que el període establert va finalitzar el 31 de març de 2008, el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha constatat la necessitat 
d’allargar un mes el termini perquè els titulars de les esmentades explotacions 
ramaderes puguin presentar la seva sol·licitud.  
 
Cal recordar que el DAR ha decidit que tots els ramaders que demanin un 
préstec per fer front a l’increment de costos derivat de l’augment del preu dels 
pinsos podran rebre una bonificació, i n’està preparant l’ordre corresponent. 
Els ajuts previstos, que seran cofinançats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, consistiran en una bonificació de 4 punts del tipus d’interès pels 
primers 40.000 euros de préstec durant els 5 primers anys de vida del préstec.  
 
Val a dir que, a data 1 d’abril, s’ha informat favorablement de 411 préstecs per 
import de 29.042.463 euros, que corresponen a: 
 

• 49.540 caps de bestiar boví per un import de 9.179.170 euros 
• 45.183 caps de bestiar porcí per un import de 18.932.245 euros  
• 23.134 caps de bestiar coniller per un import de 680.390 euros 
• 16.871 caps de bestiar oví i cabrum per un import de 250.658 euros 

 
Actualment, els ramaders es poden dirigir a diferents entitats bancàries per 
acollir-se als préstecs: l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), La Caixa, 
Ibercaja i el BBVA. 
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NOMENAMENTS 

 
El Govern ha nomenat avui Jordi Cortina i Carreras com a nou director general 
de Planificació i Xavier de las Heras i Cisa com a nou secretari general del 
Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
 
Jordi Cortina i Carreras, director general de Planificació  
 
Nascut a Manresa el 1955. 
 
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona. Ha estat vicesecretari i posteriorment Secretari general de la 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, director de la Societat 
Promotora de la Central Integrada de Mercaderies de Barcelona (CIM) i 
director financer de diverses empreses. Ha ocupat la Secretaria Tècnica de 
les Empreses Municipals de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i ha estat 
Tresorer de la Corporació i també de diversos organismes autònoms d’aquest 
Ajuntament, així com del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs. 
 
Actualment ocupa la Subdirecció General de Programació Econòmica i Gestió 
Administrativa en l’àmbit d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa. 
 
 
Xavier de las Heras i Cisa, secretari general del Consell Interuniversitari 
de Catalunya (CIC) 
 
Nascut a Manresa el 1958. 
 
És doctor en ciències químiques per la Universitat de Barcelona. Ha estat 
director i sotsdirector de recerca del Departament d'Enginyeria Minera i 
Recursos Naturals i sotsdirector de relacions internacionals de l'Escola 
Universitària Politècnica de Manresa  i membre de la Comissió de Doctorat de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Ha orientat la seva tasca com a investigador a la recerca d’Enginyeria 
Química Ambiental, concretament a la geoquímica orgànica de combustibles 
fòssils.  Ha publicat diversos llibres, articles en revistes internacionals i 
capítols de llibres, tant de caràcter docent com de recerca i divulgatius. 
 
Actualment és catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya dins l’àrea 
de coneixement d’Enginyeria Química. 
 


