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El Govern aprova el Projecte de llei de creació de 
l’Autoritat Catalana de la Competència 
  
• El nou òrgan serà autònom i independent, i tindrà una estructura més 

flexible per tal d’assumir les tasques de promoció de la competència 
 
• Es crea en compliment del nou Estatut, que amplia significativament 

les competències de la Generalitat en matèria de defensa de la 
competència  

 
• El text unifica la Direcció General de Defensa de la Competència i el 

Tribunal Català de Defensa de la Competència en un sol organisme 
 
• La iniciativa forma part del Pla de mesures contra la inflació aprovat 

pel Govern el juny de 2006 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de creació de l’Autoritat Catalana 
de la Competència, que té com a objectiu contribuir a garantir el correcte 
funcionament competitiu dels mercats, tot exercint aquelles funcions relatives 
a la defensa de la competència atribuïdes a la Generalitat. L’Autoritat Catalana 
de la Competència unificarà la Direcció General de Defensa de la 
Competència i el Tribunal Català de Defensa de la Competència en un sol 
organisme autònom administratiu.  
 
La creació de l’Autoritat Catalana de la Competència modernitzarà l’estructura 
dels òrgans de defensa de la competència catalans i l’adaptarà a les polítiques 
impulsades per la UE. L’objectiu és completar les polítiques actuals amb 
estructures més flexibles, principalment pel que fa a la instrucció i la resolució 
de denúncies, amb mesures i activitats de caràcter proactiu com la promoció 
de la competència i la seva difusió. De la mateixa manera, el nou model 
organitzatiu optimitzarà l’eficàcia i l’eficiència dels recursos actuals, ja que se 
simplificaran alguns procediments i es facilitarà la coordinació interna. 
 
El nou ens dóna compliment a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 154 
del qual recull el nou marc competencial en aquesta matèria, que s’ha ampliat 
substancialment i inclou àmbits com ara la promoció de la competència o 
l’execució del control de concentracions empresarials o els ajuts públics.  
 
L’Autoritat Catalana de la Competència tindrà un president, que assumirà la 
tasca de direcció i representació, un director general, que exercirà les labors 
d’instrucció i promoció, i el Tribunal Català de Defensa de la Competència, 
que serà l’òrgan col·legiat de resolució i arbitratge, però que no tindrà 
personalitat jurídica. A més, en l’àmbit de promoció de la competència hi 
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haurà dues grans àrees. La primera es dedicarà a l’estudi i l’anàlisi de 
mercats, per la qual cosa recollirà informació sobre els diferents sectors i 
mercats, informació necessària per endegar actuacions d’ofici. L’altra, 
s’ocuparà de l’informe de la regulació i serà responsable de vetllar per la seva 
qualitat, tot procurant que no generi obstacles, càrregues injustificades, o bé 
possibles efectes anticompetitius a l’activitat econòmica.   
 
El text garanteix la plena independència del nou òrgan a l’hora d’exercir la 
seva tasca, atès que preveu autonomia en la seva gestió; l’obligació de fer 
públics els informes, estudis i resolucions que elabori; el període i les 
condicions de nomenament dels càrrecs (sis anys no renovables) i les 
possibles causes de cessament taxades; i el règim d’incompatibilitats. 
L’Autoritat Catalana de la Competència haurà de presentar anualment la seva 
memòria al Parlament, on també exposarà els seus objectius i projectes. 
 
Els actuals òrgans catalans de defensa de la competència es van crear el 
2002 i van iniciar la seva activitat el 2003. La seva estructura i organització 
donava resposta a una llei estatal que, en desenvolupament d’una sentència 
del Tribunal Constitucional, reconeixia certa capacitat executiva de les 
comunitats autònomes en aquest àmbit.  
 
La reforma que avui impulsa el Govern està inclosa en el Pla de mesures 
contra la inflació aprovat pel Govern el 2006, atès que l’increment de preus pot 
tenir el seu origen en la vulneració de les condicions de lliure competència que 
afecten els usuaris i les empreses. 
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El Govern aprova el Pla econòmic de GISA, amb obres 
en infraestructures per valor de 4.446 milions d’euros 
fins al 2015  
 
El Govern ha acordat avui actualitzar el Pla Econòmic i Financer (PEF) de 
GISA per al període 2008-2015 en relació a les actuacions del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques i encarregar a l’empresa pública GISA 
obres en infraestructures per un valor total de 4.446 milions d’euros. Aquest 
pla inclou actuacions en carreteres, ferrocarrils, instal·lacions portuàries i 
aeroportuàries i en centres logístics. 
 
L’aprovació d’aquest PEF respon a la voluntat del Govern d’agilitar la licitació i 
la producció d’obra pública, en el marc del Pla de dinamització de l’economia 
catalana i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració 
econòmica, recentment aprovat. Així, fa possible avançar la licitació de les 
obres de diversos eixos viaris, com ara la variant Sud de Lleida (59,22 
milions), Olost – Olvan (48 milions), Vendrell – Valls (70,50 milions), Palamós 
– Platja d’Aro  (103 milions),  Pont del Prat de Llobregat (23 milions), Verges – 
Torroella de Fluvià (71 milions),  Vilanova de la Barca – Térmens (76,9 
milions),  Blanes – Lloret (42 milions).  
 
Igualment, permetrà accelerar licitacions en matèria de transport de ferrocarril 
i metro en actuacions previstes en el Pla Director d’Infraestructures o en els 
protocols signats amb el Ministeri de Foment. Entre d’altres, destaca 
l’arquitectura i instal·lacions del perllongament de l’L5, tram Horta – Vall 
Hebron  (76 milions) i del perllongament d’FGC a Terrassa (84 milions) i 
Sabadell (41 milions), millores en els intercanviadors de Passeig de Gràcia (40 
milions) i de Verdaguer L4 – L5  (33 milions) o dels sistemes d’evacuació (84 
milions) i d’infraestructures i accessos de la xarxa de metro (20 milions).   
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El Govern impulsa la construcció de quatre noves 
depuradores i la millora de tres sistemes de 
sanejament al Camp de Tarragona 
 

• Les actuacions beneficiaran les comarques del Tarragonès, el Baix 
Camp,  la Conca de Barberà i el Baix Penedès 

 
• Les obres serviran per donar servei a una població equivalent a 

10.700 habitants 
 

El Govern ha aprovat avui la construcció de quatre noves depuradores i la 
millora de tres sistemes de sanejament al Camp de Tarragona. El conjunt 
d’aquestes obres té un pressupost superior als 6 milions d’euros, i una d’elles 
serà finançada pel Fons de Cohesió de la Unió Europea.  
 
Pel que fa a les noves depuradores, es construiran a Prades (Baix Camp), 
l’Aleixar (Baix Camp) Solivella (Conca de Barberà) i Sarral (Conca de 
Barberà), juntament amb el sistema de col·lectors en alta. El pressupost de la 
nova depuradora de Prades és d’1’2 milions d’euros i de la construcció 
d’Aleixar és de 819.000 euros. Les inversions previstes per les depuradores 
de la Solivella i del Sarral són 840.000 i 1’2 milions d’euros respectivament.  
 
També es millorarà el sanejament de tres municipis amb la construcció dels 
col·lectors en alta de Prades (Baix Camp), els col·lectors en alta de la 
urbanització la Baronia del Mar a la depuradora de Calafell, als termes 
municipals de Bellvei i Calafell (Baix Penedès), i la construcció dels col·lectors 
en alta de la connexió de Bonavista a la depuradora de Tarragona. Aquesta 
última obra té un pressupost de 426.000 euros i compta amb el finançament 
del Fons de Cohesió de la Unió Europea. Els col·lectors en alta de Prades i de 
la Baronia del Mar tenen un pressupost de 310.000 i d’1’3 milions d’euros 
respectivament.  
 
La construcció de les quatre estacions depuradores d’aigües residuals i els 
més de vuit quilòmetres de longitud de la xarxa de col·lectors tractaran un 
cabal de disseny de 2.161 m3/dia, que equival a donar servei a una població 
de 10.779 habitants. Aquestes obres faran possible una millora tant sanitària 
com mediambiental de les lleres públiques de les conques del Francolí i de les 
rieres meridionals, Baix Camp i Calafell - Torredembarra. En aquest sentit, 
l’entrada en funcionament de les obres projectades permetrà la recollida i 
subsegüent tractament adequat dels esmentats cabals d’aigües residuals 
possibilitant el retorn al medi en les condicions de qualitat necessàries. 
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El Govern destina 1,6 milions del PUOSC a 
infraestructures de telecomunicacions  
 

• Serviran per connectar torres de telecomunicacions a la xarxa 
elèctrica i connectar la fibra òptica dels municipis de menys de 
2.000 habitants a la xarxa troncal 

 
• L’objectiu és que l’any 2010 tots els nuclis de població de més de 

50 habitants tinguin cobertura de telefonia mòbil, banda ampla i 
TDT 

 
• Aquest és el primer any que el PUOSC contempla un programa 

específic d’infraestructures de telecomunicacions  
 
 
El Govern destinarà 1,6 milions d’euros al programa del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012, dedicat a infraestructures de 
telecomunicacions. Aquesta partida servirà per connectar torres de 
telecomunicacions a la xarxa elèctrica i a adaptar tecnològicament la xarxa 
local de fibra òptica dels municipis de menys de 2.000 habitants, per 
connectar-la a la xarxa troncal.  
 
Aquest és el primer any que el PUOSC contempla una línia específica per al 
desplegament de les infraestructures de telecomunicacions. Inicialment, 
aquest programa es dotava amb 500.000 euros per al període 2008-2009, 
però el volum de sol·licituds ha fet necessari augmentar les inversions per fer 
front als projectes de telecomunicacions que han presentat els municipis.  
 
La selecció de les actuacions que han presentat els municipis s’ha fet tenint 
en compte un pla d’extensió de serveis de comunicacions electròniques que 
està portant a terme la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació. L’objectiu d’aquest pla és que el 2010 tots els nuclis de població 
de més de 50 habitants tinguin cobertura de telefonia mòbil, banda ampla i 
TDT, una eina important per enfortir la cohesió territorial, econòmica i social 
de Catalunya. 
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El Govern destinarà 67 milions d’euros a finançar les 
escoles de música i dansa de titularitat local  

 
• La inversió és fruit d’un conveni amb la Federació de Municipis de 

Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
comprèn el període 2008-2012 

 
• 25.000 alumnes es beneficiaran d’aquest conveni, que preveu 

aportar 600 euros per alumne de música i 400 per alumne de dansa 
 
• L’acord marc amplia el finançament dels estudis dos anys més,   

fins als 18 anys 
 
El Govern finançarà les escoles municipals de música i dansa amb 67.745.406 
euros en els pròxims 4 anys. Avui ha aprovat la signatura d’un conveni amb la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, que permetrà facilitar l’accés de la població a la formació i 
pràctica tant de la dansa, com de la música, i alhora potenciarà la 
professionalització de tots aquells que es decantin per aquest tipus de 
formació. Es calcula que uns 25.000 alumnes que actualment cursen aquests 
estudis es beneficiaran del conveni, que permetrà introduir criteris de qualitat 
en aquest tipus de formació. 
 
La inversió del Govern servirà, entre altres, per finançar els estudis dels 
alumnes d’entre 4 i 18 anys, atès que el finançament s’amplia dos cursos. 
Aquesta ampliació –de 16 a 18 anys- suposarà un increment de 1.500 
alumnes, xifra que representa un 23,4% més del total de l’alumnat. D’altra 
banda, la signatura de diversos convenis que estaven pendents amb moltes 
escoles, comportarà un increment de 1.765 alumnes més. 
 
L’acord preveu aportar 600 euros per alumne escolaritzat en el cas dels 
estudis de música i 400 en els de dansa. El finançament restant es repartirà 
entre els ajuntaments corresponents i les famílies dels alumnes.  
  
Aquest nou model de finançament contribuirà a l’aprenentatge al llarg de la 
vida i permetrà una major cohesió social en el territori, atès que el conveni 
implica crear una xarxa d’escoles municipals repartides de forma coherent 
segons criteris territorials, de població i d’oferta formativa. D’aquesta manera 
es persegueix assolir l’estàndard europeu de l’1% de la població escolaritzada 
en aquests estudis, una xifra de la qual Catalunya és lluny actualment, amb un 
índex del 0,52% de la població. 
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El Govern destina 200.000 euros a la redacció del Pla 
director urbanístic del Pla d’Urgell  

 
• El document detallarà els espais naturals protegits, analitzarà les 

necessitats d’infraestructures i estudiarà el creixement dels nuclis 
de població del Pla d’Urgell 

 
• Aquest Pla director servirà per concretar les directrius del Pla 

territorial parcial de Ponent 
 
El Govern ha impulsat avui l’inici de la redacció del Pla director urbanístic del 
Pla d’Urgell, al qual el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DPTOP) hi destinarà 200.000 euros. Aquest treball, que és previst que es 
desenvolupi durant aquest any i el 2009, va ser encarregat per la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya el novembre passat.  
 
El Pla director urbanístic del Pla d’Urgell detallarà els espais naturals protegits, 
estudiarà les estratègies de creixement dels diferents nuclis de població i 
analitzarà les necessitats d’infraestructures de la comarca del Pla d’Urgell. 
Aquest Pla director abasta els 16 municipis que formen part de la comarca: 
Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, 
Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, el Palau d’Anglesola, el Poal, 
Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig i Vila-sana.  
 
El document concretarà, amb major nivell de detall i atenent millor a la 
singularitat del territori, les directrius del Pla territorial parcial de Ponent que es 
va aprovar el juliol de 2007. Aquest Pla, igual que els altres que impulsa el 
DPTOP, considera que l’ordenació urbanística té un abast que sobrepassa el 
de cada nucli i, alhora, que cada municipi forma part d’un sistema 
plurimunicipal construït basant-se en les relacions dels diferents nuclis entre 
si.   
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El Govern destina 2,8 milions d’euros a la millora de 
camins rurals de la Val d’Aran 
 

• La subvenció s’emmarca en el conveni que es va signar amb el  
Conselh Generau d’Aran el 15 d’abril passat 

 
• Es milloraran els accessos a nuclis o habitatges disseminats i es 

crearan camins rurals a punts d’interès turístic o paisatgístic 
 
El Consell de Govern ha aprovat avui concedir una subvenció de 2,8 milions 
d’euros al Conselh Generau d’Aran perquè pugui dur a terme la primera fase 
del seu pla de millora de la xarxa de camins rurals. L’ajut, concedit a través del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, inclou diverses 
actuacions de manteniment de camins, de creació i senyalització d’itineraris 
turístics i de millora d’accessos a nuclis, habitatges disseminats i explotacions 
agràries. 
 
La subvenció s’emmarca en el conveni específic signat amb el Conselh 
Generau d’Aran i aprovat pel Govern el 15 d’abril passat, i que permet 
concretar totes les actuacions que es desenvoluparan entre el 2008 i el 2011.  
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va encetar amb el 
Consell Comarcal del Solsonès una línia de col·laboració específica per a la 
millora de la seva xarxa de camins rurals i el conveni específic, aprovat fa 
dues setmanes, continua aquesta línia de col·laboració. Per aquest motiu, la 
Val d’Aran i el Solsonès són dues zones que estan excloses de la 
convocatòria general d’ajuts per finançar millores en camins de comarques 
muntanyenques. 
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El Govern impulsa la construcció d’una residència per 
a persones amb discapacitat física a Lleida 
 

• El nou equipament, situat al barri de Balàfia, tindrà 60 places  
 
• El pressupost de les obres és de 7 milions d’euros 

 
El Govern construirà una residència i centre de dia d’atenció especialitzada 
per a persones amb discapacitat física al barri de Balàfia a Lleida. El Consell 
de Govern ha acordat avui acceptar la cessió gratuïta d’uns terrenys de 3.169 
metres quadrats on s’ubicarà l’equipament, que és propietat de l’Ajuntament 
de Lleida i que està situat al número 10 del carrer Vic.  
 
Les obres de construcció d’aquest nou equipament tenen un pressupost de 
set milions d’euros i començaran el primer trimestre de l’any vinent. La 
residència disposarà de 60 places i es preveu que entri en funcionament el 
segon semestre del 2010.  
 
D’una banda, aquesta residència atendrà persones amb greus disminucions 
que, a causa del seu alt grau d’afectació, necessiten suport per realitzar les 
activitats de la vida diària i que, per raons familiars, socials, o de localització 
geogràfica, no poden viure a casa seva.  
 
El centre de dia d’atenció especialitzada, d’altra banda, oferirà acolliment diürn 
a persones amb greus disminucions. Aquests tipus de centres pretenen dotar 
aquestes persones del màxim grau d’autonomia personal i social a través de 
la seva rehabilitació, afavorir el manteniment en el domicili i donar suport a la 
família. 
 
 



 

 

Acords de Govern . 29..04.2008 11 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

Un conveni amb la Universitat de Lleida permetrà  
afavorir l’intercanvi d’informació sobre el sector lacti 
 

• El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural reforçarà 
d’aquesta manera l’àmbit de treball de l’Observatori de la Llet 

 
El Govern ha autoritzat subscriure un conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Lleida (UdL) per a la realització de tasques tècniques 
relacionades amb l’Observatori de la Llet. Segons el conveni de col·laboració, 
el Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida posarà a 
disposició del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) tots 
els coneixements científics i tècnics adquirits sobre la producció, transformació 
i consum de la llet i productes lactis i donarà suport als programes del 
Departament centrats en aquesta matèria. A més, dedicarà el personal 
necessari per realitzar les tasques objecte d’aquest conveni, al qual destinarà 
45.000 euros. 
 
L’Observatori de la Llet, creat l’any 2006, té com a funcions realitzar i analitzar 
la gestió tècnica i econòmica de les explotacions de vaques de llet, estudiar la 
situació del sector, orientar l’assessorament públic i privat i elaborar un 
sistema d’informació directa de les explotacions. La Direcció General de 
Planificació i Relacions Agràries del DAR és l’organisme que s’encarrega de 
coordinar, controlar i avaluar les propostes d’actuacions dels observatoris 
sectorials del Departament, entre ells l’Observatori de la Llet. 
 
Val a dir que l’Observartori de la Llet disposa al web de RuralCat 
(www.ruralcat.net) d’un espai on s’inclouen tots els informes que es generen, i 
també s’hi poden trobar una sèrie d’aplicacions informàtiques aplicables al 
maneig de les explotacions de vaques de llet. Així mateix, hi ha més 
informació sobre l’Observatori de la Llet al web del Departament: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR 
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El Govern aprova la convocatòria de 8 places 
d’intendent i 26 d’inspector dels Mossos d’Esquadra 
per al 2008 
 

• Les noves places reforçaran l’estructura de comandaments del 
cos, una vegada aquest any finalitzi la totalitat del desplegament 

 
El Govern ha aprovat avui l'oferta d'ocupació pública de 8 places de la 
categoria d'intendent i 26 places de la categoria d'inspector de la Policia de 
Catalunya per a l'any 2008. Les noves places responen a la necessitat de 
reforçar l’estructura de comandaments del cos de Mossos d’Esquadra, una 
vegada aquest any finalitzi la totalitat del desplegament.  
  
El Consell de Govern ha acordat la proposta efectuada pel Departament 
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació relativa a les places vacants 
de les categories d'intendent i inspector que s'han de convocar durant l'any 
2008, que van ser informades en la sessió del Consell de la Policia de la 
Generalitat el març passat. 
 
En l'actualitat, la Policia de la Generalitat  compta amb 31 intendents, vuit dels 
quals en pràctiques i 106 inspectors, dels quals 27 encara estan en període de 
pràctiques. 
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El Govern obre dues línies de préstecs per a armadors 
i mariners afectats per la parada temporal de pesca 
 
• Se’n beneficiaran la flota d’arrossegament de Tarragona i la de 

palangre de superfície dels ports de Catalunya 
 
• Els mariners també es podran acollir a la línia de préstec de l’Institut 

Català del Crèdit Agrari, que els avança la prestació d’atur a causa de 
la parada temporal 

 
Els armadors i els mariners de la flota d’arrossegament dels ports de 
Tarragona i de palangre de superfície dels ports de Catalunya afectats per la 
parada temporal decretada per la Direcció General de Pesca i Acció Marítima 
podran accedir als préstecs específics que ofereix l’Institut Català del Crèdit 
Agrari (ICCA). El Govern ha aprovat avui autoritzar l’ICCA a obrir dues línies 
de préstecs amb l’objectiu de millorar les condicions dels afectats per aquesta 
parada, necessària per promoure la recuperació dels recursos pesquers i la 
sostenibilitat de la nostra costa, fomentant així una explotació pesquera més 
viable. 
  
Una de les línies de préstecs de l’ICCA permet avançar l’ajut per a la 
paralització temporal de l’activitat pesquera de la flota abans esmentada, 
corresponent a l’any 2008, per un import d’1.802.560,69 euros.  
 
Els beneficiaris d’aquest avançament seran els armadors que acreditin que la 
inactivitat de l’embarcació durant el període de parada està motivada pel Pla 
de paralització de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima. Es preveu 
que 158 embarcacions d’arrossegament dels ports de Tarragona s’hi acullin: 
 
Port Embarcacions 
L’Ametlla de Mar 28  
Cambrils 25  
L’Ampolla 5  
Les Cases d’Alcanar 5  
Sant Carles de la Ràpita 57  
Tarragona 37  
Torredembarra 1  
TOTAL 158 

 
Quant a la flota de palangre de superfície, es preveu que s’hi acullin 5 
embarcacions: 
 
Port Embarcacions 
Vilanova i la Geltrú 2  



 

 

Acords de Govern . 29..04.2008 14 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

Blanes 2  
L’Escala 1 

TOTAL 5 embarcacions 
 
 
Els préstecs seran concedits per l'ICCA a un tipus d'interès fix igual al 5,50% 
anual, i amb un termini màxim d'un any amb amortització de capital i 
venciment d'interessos al final del termini. En aquests préstecs no s’aplicarà 
comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,5% de l'import formalitzat. 
A més, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) 
concedirà un ajut de 114.00 euros a aquesta línia de finançament per les 
despeses de tramitació.   
 
Avançar les prestacions d’atur 
 
El Govern també ha autoritzat l’ICCA a obrir una altra línia de préstecs per un 
import de 578.006 euros per avançar les prestacions d’atur que han de 
percebre els mariners catalans afectats per la parada temporal abans 
esmentada. El DAR també concedirà un ajut de 15.025 euros per aquesta línia 
de préstecs per les despeses de tramitació. Amb aquest préstec es vol evitar 
que els mariners es vegin perjudicats durant el període de temps que va des 
de l’inici de la parada temporal fins al cobrament de la prestació d’atur que els 
correspon. 
 
Els beneficiaris d’aquests préstecs seran les confraries de pescadors dels 
mariners de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona i de palangre de 
superfície dels ports de Catalunya, ja que seran aquestes les que faran arribar 
els ajuts als afectats per la parada temporal. Es preveu que uns 800 mariners 
s’acullin a aquesta mesura. 
 
Els préstecs seran concedits per l'ICCA a un tipus d'interès fix igual al 5,50 % i 
a 5 mesos de termini, no se’ls aplicarà comissió d'estudi i la comissió 
d'obertura serà del 0,25% de l'import formalitzat. Tots aquests costos 
financers són bonificats pel DAR. 
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça  
 

• És un pas més en la descentralització del sistema sanitari català, 
que ja ha formalitzat 15 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 l’Alta Ribagorça 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 15 
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; el Montsià;  
Bages-Solsonès; Berguedà; Baix Llobregat Nord, i Baix Montseny), 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. El Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça comprèn una 
població de 3.920  habitants. 
  
El Pacte per a la Salut de l’Alta Ribagorça es va signar el 26 de maig de 2006 
entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els ajuntaments 
de Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí. 
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El Govern crea el Premi Nacional de Còmic, la 
dissetena categoria del guardó 
 

• L’objectiu és reconèixer la rellevància social i cultural del gènere 
 
• Els premis Nacionals de Cultura, dotats amb 18.000 euros, van ser 

instituïts pel Govern l’any 1982 
 
El Govern ha aprovat avui la creació d’una nova categoria dels Premis 
Nacionals de Cultura. Es tracta del Premi Nacional de Còmic, que s’atorgarà a 
la persona, entitat o institució que hagi realitzat l'aportació més rellevant en el 
camp del còmic i en els llenguatges que s'hi relacionen. D’aquesta manera, el 
Govern vol reconèixer la rellevància social i cultural del gènere. 
 
En aquesta línia de conferir al còmic el prestigi que es mereix, el Govern 
també està treballant en la creació del Centre del Còmic i de la Historieta, que 
permetrà conservar moltes de les col·leccions existents a Catalunya, ara 
sense un lloc d’exposició permanent.  
 
La nova categoria creada avui se suma a les setze existents fins ara, que són: 
Arts Visuals; Periodisme; Literatura; Teatre; Dansa; Cinema; Audiovisual; 
Música; Disseny; Patrimoni Cultural; Projecció Social de la Llengua Catalana; 
Cultura Popular; Circ; Pensament i Cultura Científica; Arquitectura i Espai 
Públic, i a la Trajectòria Professional i Artística. Aquest últim premi es va 
incorporar ara fa un any. 
 
Els Premis Nacionals de Cultura, dotats cadascun amb 18.030 euros, van ser 
instituïts pel Govern l'any 1982 i són continuadors dels que la Generalitat va 
patrocinar entre el 1932 i el 1938. D'acord amb el que estableix el decret 
72/1995, de 7 de març, es concedeixen anualment a persones o entitats per 
les aportacions o activitats més rellevants en cadascun dels respectius àmbits 
culturals, desenvolupades durant l'any anterior.  
 
Enguany, el jurat dels premis està presidit pel conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, Joan Manuel Tresserras, que assisteix a les reunions amb veu 
però sense vot, i està format per la historiadora i professora de la Universitat 
Rovira i Virgili, Montserrat Duch; el periodista científic i director del programa 
El medi ambient de TV3, Xavier Duran; l’arquitecta i presidenta del FAD Beth 
Galí; el dissenyador gràfic Anton Granero; el comissari d’exposicions i 
realitzador de televisió Andrés Hispano; el crític i activista de circ Jordi Jané; 
l’editora de Vilaweb Assumpció Maresma; la directora del Festival de Música 
Antiga i Músiques del Món de Barcelona, Maricarmen Palma; la directora del 
Centre d’Art La Panera, de Lleida, Glòria Picazo; el president d’Òmnium 
Cultural, Jordi Porta; el periodista i professor de la Universitat Autònoma de 
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Barcelona Lluís Reales; l’agent literària Anna Soler-Pont; la directora del 
Teatre L’Escorxador de Lleida, Margarida Troguet, i el cap de Cultura del diari 
El Punt, Jaume Vidal. 
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El Govern porta al Constitucional la defensa del 
traspàs de les competències catalanes en matèria de 
beques 

 
• Atès que el Govern de l’Estat ha rebutjat el requeriment previ 

d’incompetència, la Generalitat opta per acudir al Tribunal 
Constitucional per defensar les seves atribucions 

 
• El Govern reclama la gestió dels dos tipus de beques que li 

queden pendents d’assumir: les beques de mobilitat i les 
beques de la UNED 

 
• S’acorda continuar treballant paral·lelament per aconseguir 

l’acord pel traspàs de les beques en el marc de Comissió 
Bilateral 

 
El Govern ha acordat presentar un nou conflicte de competència davant el 
Tribunal Constitucional (TC) per tal que es reconegui, de manera definitiva, la 
competència catalana en totes les beques i ajuts a l’estudi personalitzades. 
Paral·lelament, continuarà insistint amb el mateix objectiu en el marc de la 
Comissió Bilateral Estat-Generalitat. 
 
L’11 de març passat, el Govern va presentar el requeriment previ 
d’incompetència davant el Govern espanyol perquè la normativa estatal que 
regula el règim de beques i ajuts universitaris no preveu la territorialització del 
fons i la gestió descentralitzada per part de les comunitats autònomes de totes 
les beques, sigui quina sigui la seva modalitat. 
 
El Govern considera que aquest Reial Decret, que regula de nou els elements 
bàsics del sistema de beques, envaeix les competències de la Generalitat en 
determinar que les beques dels qui estudiïn en una comunitat diferent a la del 
domicili familiar i les dels qui estudiïn a la UNED no es territorialitzen i les 
gestiona centralitzadament l’Estat. 
 
Catalunya, en sintonia amb la configuració de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior EEES, està a favor de la mobilitat nacional i transnacional dels 
estudiants universitaris, i les universitats estan treballant per tal que la seva 
oferta d’estudis (especialment de postgrau) siguin atractives per als millors 
estudiants del món. De la mateixa manera, es considera altament positiu que 
els estudiants catalans es moguin, coneguin altres sistemes i s’integrin 
plenament en l‘EEES.  
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El sistema universitari de Catalunya fa anys que s’ha fixat com a objectiu 
l’excel·lència i que ha fet una aposta decidida per situar les seves universitats 
en llocs competitius dins l’EEES. 
 
A més a més, la reserva que fa l’Estat de les beques de mobilitat dificulta, a la 
pràctica, l’adaptació de les beques a les condicions socioeconòmiques dels 
estudiants que cursen estudis en una comunitat autònoma diferent a la del seu 
domicili familiar. 
 
El conflicte no és nou: ja l’any 1994 i l’any 1997 es van presentar conflictes de 
competència en aquesta matèria, que van donar com a resultat una sentència 
(la STC 188/2001) que reconeix competències a la Generalitat de Catalunya 
en aquest àmbit. 
 
També cal tenir present que el País Basc, des del 1985 ja regula i gestiona de 
manera descentralitzada les beques, també les de mobilitat (és a dir, les dels 
que van a estudiar a altres llocs de l’Estat). 
 
En paral·lel, el Govern continua treballant per aconseguir un acord positiu que 
faci efectiu el traspàs a la Generalitat de les beques i ajuts a l’estudi, que ha 
d’anar acompanyat dels recursos que permetin compensar la greu mancança 
que té Catalunya en aquest aspecte.  
 
Aconseguir les  competències en aquests tipus de beques per a la Generalitat 
suposaria superar un greuge i equiparar la mitjana d’alumnes becats a 
Catalunya amb la mitjana de l’Estat. 
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El Govern renova els presidents dels Consells Socials 
de les universitats de Girona i Rovira i Virgili un segon 
mandat 
 

• Aprova la continuïtat dels responsables de la UdG, Albert Bou, i de 
la URV Àngel Cunillera  

 
• Els dos càrrecs ocupen la presidència dels Consells des de 2004 

 
El Govern ha aprovat avui la continuïtat en el càrrec dels presidents dels 
Consells Socials de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de 
Girona (UdG), Albert Bou i d’Ángel Cunillera, a proposta del conseller del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), tal i com estableix la 
Llei d’universitats de Catalunya. 
 
Segons aquesta Llei, cada universitat ha de tenir un Consell Social de 15 
membres, dels quals 9 són persones representatives de la societat catalana i 
6 són membres del Consell de Govern de la universitat. El president del 
Consell Social és nomenat per acord del Govern de la Generalitat, a proposta 
del conseller del DIUE, entre els membres del consell social representatius de 
la societat catalana. El seu mandat és de quatre anys i és renovable per un 
únic període de la mateixa durada.  
 
Es mantenen, doncs, els dos presidents de Consells Socials: 
 
Albert Bou i Vilanova: nascut el 1951, és president del Consell Social de la 
UdG des de maig del 2004. Bou va ser alcalde de Torroella de Montgrí. A 
més, és director financer de productes infantils de Panini España, amb seu a 
Torroella, i membre del Consell d’Administració d’aquesta societat.  
 
Ángel Cunillera i Zárate: nascut el 1958, és president del Consell Social de la 
URV des d’abril del 2004. Cunillera, a més, és el president i conseller delegat 
de Big Drum S.L. El 2002 va promoure la creació de la societat de capital risc 
Reus Capital de Negocis, que està participada per capital públic provinent de 
l’Ajuntament de Reus i per capital purament privat. 
 
 
 


