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El Govern aprova l’Avantprojecte de llei de política 
industrial 

 
• La nova Llei regula l’actuació pública en relació amb l’activitat 

industrial i dels serveis relacionats amb la producció, i alinea la 
política industrial de la Generalitat de Catalunya amb la política 
industrial europea. 

 
• Contribueix al desplegament de l’Estatut d’Autonomia de 2006 en 

aquesta matèria. 
 
• Constitueix un pas endavant en l’expressió de la voluntat 

d’impulsar la competitivitat i la millora de la productivitat de les 
empreses, i de fomentar i afavorir la participació institucional i el 
diàleg social. 

 
• El nou marc legal preveu la creació d’ACC1Ó (CIDEM-COPCA), 

l’agència de suport a l’empresa catalana que integra tant el Centre 
d'Innovació i Desenvolupament Empresarial de Catalunya (CIDEM) 
com el Consorci per a la Promoció Comercial de Catalunya 
(COPCA). 

 
 
El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de política industrial, que té 
com a objectiu establir el marc normatiu regulador de l’actuació pública en 
relació amb l’activitat industrial i dels serveis relacionats amb l’empresa a 
Catalunya en l’àmbit de les competències atribuïdes a Catalunya pel seu 
Estatut d’Autonomia.  
 
Aquesta Llei planteja una política industrial moderna que té en compte la 
progressiva interrelació i integració entre la indústria tradicional i els serveis 
relacionats amb la producció i alinea la política industrial de la Generalitat amb 
la política industrial europea, basada en la consecució de la millora de la 
productivitat i la competitivitat.  
 
El nou marc legal permet disposar d’una normativa amb rang de llei que, per 
primera vegada des de 1979, defineixi el marc jurídic en el qual es 
desenvolupa la Política Industrial a Catalunya, així com els seus principals 
objectius i instruments a l’abast del Govern de la Generalitat. Les especificitats 
del teixit empresarial català demanen una política industrial definida des de 
Catalunya que permeti donar una resposta eficaç a una identitat productiva 
pròpia (territorial i sectorial) i alhora coherent i consistent amb les noves 
orientacions de Política Industrial de la Unió Europea.  
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L’Avantprojecte de llei de Política Industrial introdueix el concepte de “petita i 
mitjana empresa”, adequant-lo a les directrius que en aquesta matèria 
regeixen en la Unió Europea, fet que ajudarà a establir mesures de foment 
segmentades amb criteris homogenis i racionals entre diferents tipus i 
grandàries d’empreses per part de tots els departaments de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix, l’Avantprojecte de llei s’ocupa de preveure mesures de 
coordinació administrativa i de regular aspectes com l’actuació del sector 
públic en matèria d’acompanyament i suport de l’activitat industrial, el 
desenvolupament de la informació industrial i els principis sobre la qualitat 
industrial. Una Llei, per tant, que dóna garanties a les empreses ja que 
ordenarà i coordinarà les actuacions del sector públic en l’àmbit industrial i 
tecnològic. 
 
Es crea l’Agència de suport a l’empresa catalana, ACC1Ó (CIDEM-
COPCA) 
 
Una altra gran fita d’aquesta Llei és la creació –de conformitat amb allò previst 
en el Pla de Govern– d’una Agència per a la innovació, la internacionalització i 
la promoció empresarial, ACC1Ó (CIDEM-COPCA). L’objectiu és dotar de 
major dimensió el principal instrument executor de la política industrial de 
Catalunya, fet que reflecteix l’aposta clara per inserir a l’empresa catalana de 
qualsevol sector d’activitat en un context de globalització, millorar la seva 
competitivitat i productivitat, i apostar per una economia del coneixement. 
 
Nou Consell de Política Industrial de Catalunya i ens de coordinació i 
gestió de les participacions i entitats públiques industrials de la 
Generalitat de Catalunya 
 
L’Avantprojecte de llei de política industrial procedeix, també, a la creació del 
Consell de Política Industrial de Catalunya com a instrument per garantir la 
participació dels agents econòmics i socials directament implicats en els 
àmbits sectorials, que garanteix la seva participació en el procés de definició 
de polítiques, estratègies i actuacions, així com la coordinació dels interessos 
públics i privats que conflueixen en la mateixa, amb l’objectiu de disposar de 
polítiques sectorials adients.  
 
El nou marc legal constitueix també l’ens de coordinació i gestió de les 
participacions i entitats públiques industrials de la Generalitat de Catalunya. A 
aquest consorci li correspondrà la coordinació i supervisió de l’execució de 
l’activitat del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI), de l’Institut 
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) i d’altres entitats de dret públic 
com ara l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA. 
(AVANÇSA). 
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El Govern aprova el Pla de Salut de Catalunya per a 
l’horitzó 2010  
 

• El Pla planteja les estratègies i prioritats del sistema sanitari 
català a partir de l’anàlisi de les necessitats i desigualtats de 
salut de la població  

 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Salut de Catalunya a l’horitzó 2010, 
un instrument de planificació que el Departament de Salut elabora per 
definir les polítiques estratègiques de salut, plantejant les intervencions 
prioritàries en l’atenció sanitària per poder augmentar l’eficàcia a l’hora 
d’abordar els problemes de salut en els dos propers anys.  
 
El Pla, que va ser anunciat el passat juliol pel president de la Generalitat, 
José Montilla, vol donar resposta ràpida a les necessitats de la població i a 
les seves expectatives en matèria de salut. Aquesta capacitat de resposta 
immediata s’han de combinar amb la planificació a mig i llarg termini en el 
context dels escenaris econòmics. 
 
El nou Pla de salut presenta, en relació amb els plans anteriors, canvis 
importants quant a l’enfocament, el contingut i la forma. La primera part, 
que constitueix l’informe de salut, es dedica a l’anàlisi de les necessitats i 
desigualtats de salut de la població, per raó de gènere, classe social i 
territori. També conté la descripció dels condicionants i estils de vida, i 
altres indicadors de salut importants com la utilització dels serveis 
sanitaris. Enguany s’han incorporat nous àmbits d’anàlisi: discapacitats, 
suport social, qualitat de vida i costos socials de la malaltia. Aporta 
l’evolució temporal dels indicadors, la qual dóna una visió dels canvis 
produïts en l’estat de salut, en la utilització dels serveis i en la satisfacció 
de la població catalana en els últims anys.  
 
Cinc eixos estratègics bàsics 
 
La segona part del Pla de Salut conté 5 eixos estratègics que articulen les 
polítiques de salut, i inclou les propostes per fer front als problemes de 
salut prioritaris i els objectius de salut a assolir en l’horitzó 2010. Aquest 5 
eixos són: 
 

1. El compromís intersectorial en la salut (l’atenció a les persones 
amb problemes de salut que comporten dependència, a la població 
nouvinguda, les accions contra violència vers les dones, els infants 
i la gent gran, les intervencions per a la salut en entorns urbans 
fràgils, les lesions no intencionades i la salut laboral). 
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2. Les accions comunitàries per a la salut (el medi ambient, la 
seguretat alimentària, el consum de tabac, l’activitat física, 
l’alimentació). 

 
3. L’atenció sanitària, sociosanitària i de salut pública orientada a les 

necessitats de salut (la salut maternoinfantil i l’atenció afectiva, 
sexual i reproductiva, la salut bucodental, les malalties 
transmissibles, les malalties cròniques, la salut mental i les 
addiccions, el trasplantament i la donació d’òrgans i teixits...). 

 
4. Els professionals de la salut. 

 
5. El paper de la ciutadania (Governs Territorials de Salut, la 

participació ciutadana i dels pacients en la salut i el sistema 
sanitari). 

 
 

Preparar els serveis de salut per afrontar les patologies que van en 
augment 
 
El nou Pla de Salut ha previst l’evolució i el creixement de la població catalana 
registrat en l’Informe de Salut de Catalunya, amb l’objectiu de poder afrontar 
les noves demandes de salut. La població creix, envelleix i és més diversa. Els 
catalans cada cop tenen una major esperança de vida i una millor qualitat de 
vida. Els indicadors de salut i qualitat de vida són bons. L’evolució dels 
indicadors relacionats problemes com ara el càncer, les malalties 
cardiovasculars o els accidents són favorables.  
 
No obstant això, no s’observen tan bons resultats en aspectes com ara el 
sedentarisme, l’alimentació o el consum de tabac, alcohol i altres drogues. Les 
malalties cròniques i les discapacitats són molt presents en la nostra societat. 
Les necessitats assistencials són cobertes per uns serveis de qualitat que 
generen confiança i satisfacció en la ciutadania però, en els que s’identifiquen 
aspectes molt valorats per la població que són susceptibles de millora. 
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà i 
Pallars Sobirà 
 

• Amb els Governs Territorials es fa realitat la participació del 
món local en la planificació i direcció del sistema sanitari 

 
 
El Govern ha aprovat la constitució del Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Pallars Jussà i Pallars Sobirà i n’ha aprovat els seus Estatuts. Es 
tracta del 17è Govern Territorial de Salut (GTS) que es formalitza a Catalunya 
del total de 37 previstos, i suposa un pas més en la descentralització del 
sistema sanitari català. 
 
El Pacte per a la Salut al Pallars Jussà i Pallars Sobirà es va signar el 25 de 
maig de 2006 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, els 
municipis d’Abella de la Conca, Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Castell de Mur, 
Conca de Dalt, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, Gavet de la 
Conca, Guingueta d’Àneu, Isona i Conca Dellà, Lladorre, Llavorsí, Llimiana, 
La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Rialp, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca 
de Bellera, Senterada, Soriguera, Sort, Talarn, Tírvia, Torre de Cabdella, 
Tremp, Vall de Cardós  i els Consells Comarcals del Pallars Jussà i Pallars 
Sobirà. 
 
Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la 
participació del món local en la direcció i 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 els 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. 
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El Govern finança la construcció i remodelació de sis 
Centres d’Atenció Primària a Barcelona i un a Taradell 
 

• Impulsa la construcció i ampliació de set Centres d’Atenció 
Primària (CAP) a la ciutat de Barcelona i a Taradell 

 
 
El Govern finançarà la construcció i ampliació de set Centres d’Atenció 
Primària (CAP), sis d’ells a la ciutat de Barcelona i un altre a Taradell (Osona). 
Avui ha autoritzat la modificació dels convenis signats amb el Consorci 
Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Taradell per tal d’impulsar el 
finançament d’aquestes obres. 
 
A Barcelona el Govern preveu invertir 31.232.903 euros en la construcció i 
ampliació de sis CAP, cinc d’ells de nous: El CAP Les Corts, les obres dels 
qual ja han estat licitades i en fase inicial d’execució; el CAP Comte Borrell, 
amb la redacció del projecte finalitzada i amb les obres pendents de licitar; i el 
CAP de Sarrià Sant Gervasi; el CAP Trinitat Vella; i el CAP Guinardó, tots tres 
en fase d’avantprojecte. 
 
El Govern també destinarà 533.833 euros a la construcció d’un nou CAP a 
Taradell per tal d’adequar els espais sanitaris de la localitat als requeriments 
assistencials i, atès que actualment el municipi pertany a l’Àrea Bàsica de 
Salut (ABS) de Santa Eugènia de Berga, localitat on està ubicat el CAP de 
l’àrea, que presta serveis d’atenció primària a 8 municipis més. El nou centre 
de Taradell, que segons el Registre central de persones assegurades del 
2007 és el municipi amb major població de l’ABS -compta amb 5.906 
habitants-, permetrà reduir la dispersió geogràfica dels serveis sanitaris i 
millorar el servei als ciutadans de l’ABS. 
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Catalunya serà una de les comunitats pilot en aplicar 
la història clínica digital  
 

• Catalunya participa a l’estudi pilot de diverses comunitats 
autònomes per a que la història clínica d’un pacient sigui 
accessible des de qualsevol centre de salut de l’Estat quan calgui 

 
• El Govern signarà un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Consum 

per participar a la iniciativa juntament amb d’altres comunitats 
autònomes 

 
 
El Govern ha autoritzat avui el Departament de Salut a la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i Consum per participar a 
l’estudi pilot d’impuls de la història clínica digital que es farà a diverses 
comunitats autònomes de l’Estat. Quan s’implanti, la iniciativa ha de permetre 
que les dades rellevants necessàries per a l’atenció sanitària de qualsevol 
pacient siguin accessibles des dels centres d’atenció primària, hospitals i la 
resta de serveis de salut de tot l’Estat. 
  
El conveni preveu doncs l’'intercanvi de documents clínics electrònics de 
pacients entre diferents comunitats autònomes de l’Estat i format part del 
projecte denominat Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut que 
el Ministeri va començar a implantar el 2006 en compliment de la Llei del 2003 
sobre la qualitat del Sistema Nacional de Salut. Aquesta Llei establia, entre 
d’altres qüestions, que el Ministeri, en coordinació i col·laboració amb les 
comunitats autònomes, promouria els sistemes per fer possible accedir a la 
informació que pugui existir en diferents serveis de salut d'un sol pacient. 
 
L’impuls de la implantació de la història clínica digital a l’Estat coincideix amb 
la posada en marxa per part del Departament de Salut de les primeres fases 
del desplegament de la Història Clínica Compartida a Catalunya (HCCC) al 
conjunt del sector, i amb diversos projectes d’ús i aplicació de les noves 
tecnologies en la millora de la qualitat i l’atenció dels serveis sanitaris al país. 
 
Amb aquest nou conveni amb el Ministeri, el Departament de Salut assumirà 
els treballs a realitzar per poder participar en l’estudi pilot d’aquest projecte i 
els requisits funcionals i tècnics que siguin necessaris. 
 
És previst que a partir del mes d’octubre vuit comunitats autònomes -
Catalunya, Castellà i Lleó, Cantàbria, Andalusia, Múrcia, València, Balears i 
La Rioja- comencin a intercanviar dades dels historials clínics dels pacients a 
través de la xarxa de comunicacions del Ministeri de Sanitat, que permetrà 
cercar i consultar informació de cadascuna de les comunitats, amb 
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independència del format digital en què s’hagi emmagatzemat. Per accedir a 
la informació, el metge haurà de disposar d’un certificat digital reconegut i 
comptar amb l’autorització d’accés per part del pacient –excepte en casos 
d’accident o d’urgència vital. L’accés a aquesta informació mèdica estarà 
regulat per la normativa vigent de protecció de dades. 
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El Govern signarà un conveni amb l’Estat per millorar 
les pràctiques mèdiques a centres sanitaris 
 

• El Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat i Consum acorden 
diversos protocols per millorar la seguretat dels pacients en 
cirurgia i anestèsia, infermeria, infecció quirúrgica i per catèter 

 
• També se signarà un acord per promoure activitats de 

sensibilització i prevenció sobre la violència de gènere 
 
 
El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a formalitzar un conveni de 
col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i Consum amb l’objectiu de millorar la 
seguretat dels pacients atesos en els centre sanitaris. Mitjançant aquest 
conveni es vol desenvolupar millores substancials en les pràctiques mèdiques 
i redissenyar els processos assistencials de major complexitat.  
 
El Conveni de Pràctiques Segures que se signarà té com a objectiu la 
prevenció d’esdeveniments adversos i el foment de pràctiques segures en 4 
àmbits assistencials: la cirurgia i anestèsia, la infermeria, la infecció quirúrgica 
i per catèter –que és un Instrument quirúrgic emprat per a explorar, injectar o 
evacuar un conducte o un òrgan buit. 
 
En l’àmbit de la cirurgia s’aplicarà un protocol universal per a la cirurgia 
segura, basat en el consens professional, que inclou una campanya per a 
implantar el protocol per a la prevenció de la cirurgia en lloc erroni, i la millora 
en la comunicació entre els professionals sanitaris i el pacient per assegurar la 
cirurgia en el lloc correcte. Pel que fa l’anestèsia, el projecte preveu a la 
implantació homogènia de pràctiques segures en l’avaluació anestèsica 
preoperatoria. 
 
En l’àmbit de la infermeria, els objectius són consolidar i generalitzar una 
estratègia de treball per prevenir les caigudes de pacients ingressats en 
hospitals i centres sociosanitaris: El conveni també preveu la prevenció de la 
infecció de la ferida quirúrgica. En aquest sentit, es pretén millorar l’aplicació 
de les mesures preventives de la infecció quirúrgica en els hospitals d’aguts 
de Catalunya, i ampliar la iniciativa a tota la xarxa d’hospitals i d’altres tipus de 
cirurgia susceptibles de millora. I finalment, l’acord també impulsa la prevenció 
d’infeccions relacionades amb catèters als serveis de medicina intensiva. 
 
Lluita contra la violència de gènere 
 
El Departament de Salut també signarà un conveni amb el Ministeri de Salut 
sobre activitats de sensibilització i prevenció en els casos de violència de 
gènere. Les mesures d’intervenció que es proposen són: la formació dels 
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professionals dels serveis sanitaris, l’establiment de criteris comuns per a 
l’atenció sanitària a la violència de gènere i el disseny de la coordinació i 
seguiment d’aquesta atenció entre els diferents nivells assistencials dels 
serveis de salut del Sistema Nacional de Salut. 
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El Govern es dota d’una llei específica per a la 
prevenció i la seguretat contra els incendis en 
establiments i edificis 
 

• Aprova l’Avantprojecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la 
primera normativa específica sobre la matèria  

 
• Vetlla per garantir l’adequada actuació dels bombers en cas de 

foc, perquè els accessos als edificis siguin correctes i hi hagi les 
possibilitats d’evacuació necessàries 

 
• La normativa s’aplicarà abans d’iniciar unes obres, prèviament a la 

posada en marxa d’una instal·lació i preveu inspeccions a les que 
ja estan en ús 

 
• El nou text regula la figura de les entitats col·laboradores de 

l’Administració autoritzades a controlar l’aplicació de la normativa 
i preveu sancions de fins al milió d’euros 

 
 

El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, una 
normativa específica i més completa que l’existent fins ara per tal de donar 
resposta a les necessitats particulars en prevenció i seguretat d’incendis. 
Aquest nou text incrementa els mecanismes de control pel que fa a les 
condicions i la seguretat en matèria d’incendis, i posa l’accent en facilitar la 
tasca dels bombers en cas de foc. Té en compte especialment que els edificis 
tinguin l’accés adequat per a l’actuació dels bombers en cas d’incendi i que es 
puguin realitzar els treballs d’evacuació.  
 
Fins ara, la prevenció d’incendis en edificis i indústries estava legislada per la 
Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental de l’any 1998, que 
incloïa en la mateixa regulació de les mesures de prevenció contra els focs, 
les mesures de seguretat per evitar accidents greus o tot el que feia referència 
a la protecció de la salut, dins l’àmbit del medi ambient. És a dir, la principal 
novetat d’aquesta Llei és que desvincula la seguretat en cas d’incendi del 
procediment estrictament ambiental.  
 
L’experiència d’aquests darrers anys ha reforçat la necessitat de regular de 
manera específica i més completa la prevenció per tal de donar resposta a les 
necessitats particulars d’aquest àmbit. No cal oblidar que els Bombers de la 
Generalitat van treballar l’any passat en 16.364 incendis en establiments 
industrials, habitatges, i mobiliari urbà, entre altres.  
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La Llei estableix un règim sancionador per als qui no compleixin la normativa, 
amb sancions que podran arribar al milió d’euros o al tancament del local. 
Seran els mateixos bombers els qui s’ocuparan de garantir les mesures de 
prevenció i es preveu la inspecció de tots els edificis de nova construcció o 
quan en el cas de reformes. També es preveu augmentar el control en el 
procés de concessió de llicències, sense que això suposi alentir el procés, 
però sí en canvi, garantir el compliment de la normativa. Els bombers podran 
fer inspeccions rutinàries a qualsevol empresa que ja estigui en funcionament. 
 
Així, el nou text permetrà a Catalunya disposar d’una norma jurídica pròpia 
amb rang de llei que modificarà, adaptarà o complementarà la normativa 
existent, segons cada cas. A més a més, el text clarifica la distribució 
competencial en aquesta matèria, i posa ordre a les diverses normes vigents 
de les diferents administracions que conviuen sobre aquesta matèria.  
 
La Llei determina quines són les competències de la Generalitat i dels 
Ajuntaments i regula la figura de les entitats col·laboradores de l’Administració 
autoritzades a controlar l’aplicació de la normativa. La nova Llei, s’aplicarà 
abans d’iniciar unes obres, prèviament a la posada en marxa d’una instal·lació 
i preveu inspeccions a les que ja estan en ús i un règim sancionador pels 
incompliments. 
 
Objectius de la Llei 
 
El nou text dóna resposta a diverses necessitats que s’havien anat fent 
paleses: 
 

- Determina la distribució de competències relatives a la prevenció i la 
seguretat en matèria d’incendis. 

 
- Fixa les vies a través de les quals l’Administració podrà verificar que es 

compleix la normativa de seguretat en cas d’incendi en les diverses 
fases del procés de legalització i explotació de l’activitat, establiment, 
infraestructura o edifici. 

 
En aquest sentit es preveu la possibilitat d’exercir un triple control: en 
una primera instància, mitjançant una revisió dels projectes abans no es 
comencin a executar; en segon lloc, mitjançant la comprovació del 
compliment de la normativa en les obres acabades just abans no s’hi 
iniciï l’activitat per a la qual estan pensades; i en darrera instància, 
mitjançant les inspeccions en les instal·lacions ja en ús. La Llei també 
estableix un règim sancionador per garantir el compliment de la 
normativa. 
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- Determina la normativa tècnica aplicable a les condicions de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis. També fa incidència en la potestat de 
l’Administració de la Generalitat per dictar reglaments tècnics i 
instruccions tècniques complementàries, així com editar o fer públiques 
guies tècniques sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, de 
caràcter no vinculant, per tal de donar criteris interpretatius, aclariments 
i criteris d'aplicació de la normativa aplicable. 

 
- Preveu i regula la figura de les entitats col·laboradores de 

l’Administració en prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
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El Govern impulsa la recerca en medicina regenerativa 
renovant el conveni amb l’Instituto de Salud Carlos III  
 

• D’aquesta manera es consolida el Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona 

 
• La inversió total supera els deu milions d’euros 

 
El Govern ha aprovat avui la renovació del conveni de col·laboració amb 
l’Instituto de Salud Carlos III que va permetre la creació del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona, signat en 2004 i que abastava fins l’any 
2007. El nou conveni, signat pels anys 2008-2010, aprofundeix en la 
consolidació del CMRB com a centre de recerca d’aquesta especialitat i obre 
noves vies de col·laboració entre les tres institucions.  
 
En aquesta nova fase, a més de consolidar el Banc de Línies Cel·lulars i de 
potenciar el Laboratori General de Recerca del CMRB (que actualment ocupa 
2.500 m2 en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), es fomentaran 
noves línies en les àrees de biologia del desenvolupament, neurociències i 
cardiovascular. També s’intensificaran les accions de formació i col·laboració 
interinstitucional a través de projectes conjunts. 
 
El nou conveni preveu l’aportació de 1.700.000 euros anuals per part del 
Departament de Salut de la Generalitat i de l’Instituto de Salud Carlos III 
(organisme depenent del Ministeri de Ciència i Innovació), de tal manera que 
en el període 2008-2010 cada un d’ells faci una aportació de 5.100.000 euros, 
per arribar a un total d’inversió de 10.200.000 euros durant la vigència del 
conveni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�

����������	�
���������08.2008 16 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

El Govern aprova el Decret que regula la composició i 
el funcionament de les caixes d’estalvi 
 

• El text millora la representativitat dels diferents sectors presents 
en els òrgans de govern de les caixes 

 
• El departament d’Economia i Finances, de comú acord amb 

Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, podrà crear un comitè 
assessor per avaluar les entitats cíviques que formin part dels 
òrgans de govern 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula la composició i el 
funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis catalanes. El 
Decret, que refon en un text únic tota la normativa referent a aquesta matèria, 
desplega la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya aprovada el juliol de 2006, i 
té com a principal objectiu millorar la representativitat dels diferents sectors 
presents en els òrgans de govern de les caixes, a fi d’optimitzar la relació 
entre les entitats i el territori.   
 
Així, pel que fa els representants dels impositors, el Decret delimita el 
dimensionament de les circumscripcions a l’hora d’escollir consellers, de 
manera que el nombre d’impositors de cada zona no excedeixi el triple de la 
mitjana conjunta. A més, s’eleva de 5 a 20 el nombre mínim de 
compromissaris. Pel que fa els representants de les entitats o persones 
fundadores i altres entitats, el Decret preveu la possibilitat de crear, 
conjuntament amb la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, un comitè 
assessor d’experts independents que dictamini sobre la rellevància i la 
representació social i econòmica sobre el territori de les organitzacions 
cíviques que les caixes vulguin incorporar als seus òrgans de govern. 
 
També, amb l’objectiu de millorar la representativitat, i pel que fa a la 
representació de les corporacions locals, el text determina que cada entitat 
haurà d’establir en els seus estatuts el percentatge de consellers generals 
designats pels consells comarcals, que haurà de ser entre el 25% i el 35% del 
total. La resta del sector haurà de correspondre a ajuntaments i altres 
corporacions locals, en funció de la presència que hi tingui l’entitat. Finalment, 
el text preveu que, en el cas que es creïn comissions delegades, tots els 
sectors de representació que participen en les assemblees generals de les 
caixes hi siguin presents.  
 
El Decret també desenvolupa altres aspectes recollits en la nova Llei de 
caixes. Per exemple, s’habilita el conseller d’Economia i Finances a dictar una 
ordre que reguli les percepcions dels membres d’òrgans de governs, i també 
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s’estableix un règim d’incompatibilitats per a la participació d’aquests en 
l’administració d’altres entitats. Finalment, el text també actualitza el seu 
redactat d’acord amb els continguts de la nova Llei, tot incloent la nova durada 
dels mandats, que passa de quatre a sis anys, o els nous períodes de 
renovació parcial, que passen de ser bianual a ser triennals. 
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El Govern modifica el Decret que preveu pagar fins a 
sis mesos de lloguer als propietaris que es trobin amb 
situacions d’impagaments per accelerar-ne l’aplicació 

 
• L’objectiu de la modificació és que el Decret d’avalloguer pugui 

entrar en vigor durant els propers dies 
 
• Aquest Decret dóna garanties, en situacions d’insolvència, als 

propietaris d’habitatges que tenen llogat el seu pis  
 
 
El Govern ha modificat el Decret d’avalloguer que estableix una garantia de 
sis mesos als propietaris d’un habitatge davant de situacions d’impagament 
del lloguer per tal d’accelerar-ne la seva aplicació. Aquest Decret, aprovat l’11 
de març passat, preveu que el Govern pagui fins a sis mesos de lloguer, 
sempre i quan el propietari hagi instat i obtingut una sentència de 
desnonament per impagament.  
 
Aquesta és una mesura de les 42 mesures de dinamització econòmica 
anunciades pel Govern el mes d’abril passat de suport als sectors socials més 
afectats per la desacceleració econòmica. 
 
Inicialment, l’entrada en vigor d’aquest Decret estava supeditada a la 
contractació d’una assegurança per donar cobertura a les compensacions 
previstes. Tanmateix, l’evolució de la situació econòmica, social i del mercat 
immobiliari fan necessària una actuació directa del Govern per estimular el 
mercat del lloguer i contribuir a pal·liar la situació del sector.  
 
Per aquest motiu, i sense perjudici de la futura contractació d’una 
assegurança, el Govern ha decidit assumir inicialment els riscos derivats de 
l’aplicació de la norma. Per això, ha aprovat avui una modificació del Decret 
d’avalloguer que permet la seva entrada en vigor els pròxims dies. 
 
Amb l’aplicació del nou Decret, el Govern assumeix els costos del lloguer 
durant un màxim de sis mesos sempre i quan el propietari hagi demostrat el 
desnonament per impagament. El lloguer mensual de còmput serà el dipositat 
com a fiança obligatòria. Un cop obtinguda la sentència, i presentada la 
documentació a l’Incasòl, l’arrendador rebrà, en un termini de dos mesos, les 
mensualitats no cobrades des de l’inici de l’acció judicial. 
 
Els requisits per poder ser beneficiari de l’avalloguer són: 
 

- Que la renda mensual no superi els 1.500 euros a la ciutat de 
Barcelona; els 1.200 euros a la resta de municipis de la zona A; els 
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1.000 a la zona B; els 800 a la zona C i els 600 a la zona D. (vegeu 
zones a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Zones_HPO.jsp?
ComponentID=79872&SourcePageID=50100#1) 

 
- No haver exigit una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni 

cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte. 
 
- Haver dipositat a l’Institut Català del Sòl el contracte íntegre del lloguer, 

la fiança i un document de compromisos relatiu a l’avalloguer. 
 

 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà actualitzar els límits de les 
rendes que preveu el Decret en funció dels indicadors de què disposi la 
Secretaria d’Habitatge en cada moment sobre les rendes mitjanes dels 
contractes de lloguer en les diferents zones. L’any passat, el preu mitjà del 
lloguer a Catalunya va ser d’uns 850 euros. Ia la ciutat de Barcelona, no va 
arribar als 1.000. 
 
 
Excepcions 
 
La garantia de l’avalloguer, però, també tindrà uns límits per evitar l’abús i les 
situacions de frau. Per tant, no s’abonaran les mensualitats en els següents 
supòsits: 
 

- Quan en un termini de tres anys s’hagin dictat tres sentències de 
desnonament per impagaments en un mateix habitatge. 

- Si en el termini de dos anys s’ha dictat més d’una sentència de 
desnonament per impagament que condemni el mateix llogater. 

 
Tampoc no es farà efectiu l’avalloguer si l’Incasòl comprova que l’impagament 
de les rendes s’ha produït per la negativa de l’arrendador a cobrar o perquè 
hagi dificultat el pagament. Si un llogater es troba en alguna d’aquestes 
situacions, pot acreditar les esmentades dificultats pagant els lloguers 
pendents en els òrgans que tenen funcions de dipòsit o consignació, és a dir, 
els jutjats o la caixa general de dipòsits de la Generalitat. 
 
Pel que fa als lloguers obtinguts a través de les borses de mediació (Xarxa de 
mediació per al lloguer social i la Xarxa de lloguer jove), l’avalloguer només 
serà operatiu en el moment en què hagin vençut les garanties de les borses, 
que ja ofereixen una assegurança els primers dos anys per impagaments i 
possibles desperfectes. 
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Un 1’8% d’impagaments 
 
A Catalunya hi ha unes 350.000 famílies que viuen de lloguer. L’any passat es 
van fer uns 60.000 contractes de lloguer i es van instar al voltant de 6.500 
processos judicials per falta de pagament del lloguer de l’habitatge (un 1,8% 
del total de contractes). 
 
 
Foment del lloguer social 
 
Els habitatges de lloguer constitueixen un dels àmbits de major importància 
per l’allotjament de la població amb dificultats d’accés al mercat. El temor a 
problemes d’impagament o de mala utilització de l’habitatge indueix a alguns 
propietaris a mantenir habitatges desocupats sense treure’n cap tipus de 
rendiment. Moltes vegades el temor als impagaments suposa també que el 
propietari demani als llogaters garanties molt superiors a les que exigeix la Llei 
d’arrendaments urbans. 
 
Per evitar aquestes circumstàncies, i a més de les mesures ja engegades en 
el vigent Pla per al dret a l’habitatge (decret 244/2005) que ofereixen garanties 
als propietaris, el Govern, a partir dels compromisos adquirits en el Pacte 
Nacional per a l’Habitatge, considera necessari adoptar altres mesures 
garantistes, de caràcter més general, amb l’objectiu d’afavorir i fomentar la 
posada en el mercat d’habitatges en règim de lloguer. 
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El Govern aprova la licitació de la futura seu de 
l’Audiència de Girona 
 

• L’edifici comptarà amb més de 15.000 metres quadrats 
d’instal·lacions d’usos judicials 

 
• També s’avança en la construcció dels nous jutjats de Berga 

 
 
El Govern ha impulsat avui la licitació i adjudicació del contracte per a la 
construcció, conservació i explotació del nou edifici judicial de Girona que, 
entre d’altres equipaments, allotjarà l’Audiència de Girona. 
 
Els terrenys per a la construcció de l’edifici judicial de Girona estan situats on 
antigament hi havia la Plaça dels Braus, al carrer Torí, amb Av. Josep 
Tarradellas, Pg. de la Devesa i carrer Joan Pons. Està previst que les obres 
de construcció comencin el primer semestre de 2009 i acabin el segon 
semestre de 2010 i el cost de licitació de l’obra d’aquesta infraestructura se 
situa sobre els 23.787.660 euros. 
 
Futur edifici judicial de Berga adaptat a les noves tecnologies 
�

D’altra banda, el Govern ha acceptat la cessió gratuïta per part de 
l’Ajuntament de Berga d’un terreny de 1.486 m2 de superfície situat front al 
carrer Pla de l’Alemany 29 on s’hi construirà el nou edifici pels dos jutjats 
actuals de la ciutat i que comptarà també amb un espai de futur creixement. Al 
nou edifici judicial s’hi allotjaran el Registre Civil; el Jutjat de Guàrdia i les 
dependències per a la Fiscalia, metges forenses, advocats, tècnics, 
procuradors, atenció ciutadana, unitat administrativa, arxiu i detinguts. 
 
L’import previst de les obres serà de 4.929.451 euros i està previst que 
s’iniciïn el primer semestre de 2009 i s’acabin el segon semestre de 2010. 
L’edifici estarà plenament adaptat a les noves tecnologies, i comptarà amb 
equips de videoconferència, informatització del registre i repartiments 
d’assumptes, connexió via Internet a diverses bases de dades, bústies 
institucionals de correu electrònic per a tots els jutges i secretaris judicials, 
enregistrament de judicis i declaracions, etc. 
 
Actualment, els jutjats de Berga estan situats en un edifici judicial a la Gran 
Via, 23, propietat del Departament de Justícia. 
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Pla d’actuació contra la mosca negra a les comarques 
de les Terres de l’Ebre, el Segrià i el Gironès  
 

• El Govern destina més de mig milió d’euros a lluitar contra un 
insecte que pot ser molt abundant en arbustos i arbres situats 
a prop de cursos d’aigua 

 
• El Pla ja es va posar en pràctica l’any passat davant l’evidència 

de l’augment de l’insecte a causa de la millora de la qualitat de 
l’aigua dels rius i de les temperatures elevades 

 
 
El Govern ha aprovat el Pla d’actuació contra la mosca negra que es porta 
a terme a les comarques de les Terres de l’Ebre, el Segrià i el Gironès, i el 
seu finançament. D’aquesta manera se segueixen els tractaments contra 
les larves d’aquest insecte que ja s’apliquen des d’un helicòpter al sector 
de l’Ebre i el Segre i en una xarxa de 22 punts del sector del Ter. El Pla 
d’actuació contra la mosca negra ja es va posar en pràctica l’any passat 
amb bons resultats. 
 
Les mosques negres són petits insectes autòctons que es poden trobar en 
nombre abundant en arbustos i arbres situats a prop de cursos d’aigua 
corrent, tot i que poden volar a 20 km des del lloc de cria. Les seves larves 
són aquàtiques i viuen fixades sobre pedres i vegetació dels rius. Les 
femelles poden picar a les persones i causar-los molèsties importants. 
 
La mosca negra ha augmentat molt la seva presència en els darrers anys 
a Catalunya, a causa de la millora de la qualitat de l’aigua dels rius i de les 
temperatures elevades, per la qual cosa és imprescindible l’adopció de 
mesures per frenar la seva expansió.  
 
El Pla d'actuació contra la mosca negra consisteix en la realització 
periòdica de prospeccions i tractaments biològics larvicides (utilitzant les 
espores del bacteri Bacillus thuringensis var. Israeliensis) dels trams de 
rius afectats. Aquests tractaments són altament selectius i específics per a 
les larves, i assoleixen una eficàcia en la  mortalitat de larves entre el 90 i 
el 100%. Tot i l’elevada eficàcia del tractaments, però, fàcilment pot 
quedar algun romanent de larves, i això fa que sigui molt difícil pensar en 
la seva total eradicació.  
 
El Pla per acabar amb aquests insectes té un pressupost de 533.000 
euros, dels quals 275.500 corresponen al Departament de Salut; 128.750 
al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i 128.750 al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Enguany el pressupost del Pla 



 

�

����������	�
���������08.2008 23 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

d’actuació ha augmentat més d’un 17% respecte l’any passat, que va ser 
de 455.000 euros. 
�
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El Govern crea el Catàleg de Flora amenaçada de 
Catalunya 

 
• Aquest catàleg protegeix 183 espècies a tot el territori català, 

mentre que l’anterior legislació només protegia 5 espècies  
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual es crea el Catàleg de Flora 
amenaçada de Catalunya. Es tracta d’una eina de gestió de la flora de tot el 
territori català on es recullen les espècies i subespècies amenaçades i es 
classifiquen en les categories de “en perill d’extinció” o de “vulnerables”, en 
funció del seu estatus de conservació i grau d’amenaça. El Decret estableix 
que la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, ha d’elaborar i aprovar plans de recuperació per a les espècies “en 
perill d’extinció” i dur a terme actuacions de conservació per a les espècies 
“vulnerables”. 
 
El catàleg inclou 59 espècies “en perill” i 124 espècies “vulnerables”, un fet 
destacat ja que amb l’anterior legislació només hi havia protegides a tot el 
territori català 5 espècies. El catàleg inclou, entre altres, espècies pertanyents 
al grup de les orquídees, de les falgueres, espècies com la flor de neu 
(Leontopodium alpinum), l’estàquia marítima (Stachys maritima), algunes 
espècies de lliris i de la família de les gencianes.  
 
La catalogació com a espècie o subespècie amenaçada comporta la prohibició 
de dur a terme diverses actuacions. Amb les espècies catalogades està 
prohibida qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de 
destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les 
seves llavors, pol·len o espores. Tampoc no es permet posseir-les, 
transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les, tant 
si es tracta d’exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes. 
Així mateix, no està permès alterar-ne l’hàbitat afectant negativament les 
seves poblacions. 
 
Les espècies catalogades també s’han de tenir en compte en els tràmits 
d'avaluació d'impacte ambiental de qualsevol infraestructura o procés de 
transformació del territori que pugui tenir incidència en la conservació de 
l’espècie. S'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o 
subspècies del catàleg i adoptar mesures correctores. Quan aquestes no 
siguin possibles, cal adoptar actuacions de compensació que siguin adients, 
de forma que l’estat de conservació de l’espècie o subspècie sigui igual o 
superior a la situació inicial. 
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Les infraccions contra aquestes espècies es sancionaran d’acord amb el que 
estableix la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni  Natural i 
de la Biodiversitat, sense perjudici de l’obligació de rescabalament dels danys 
i perjudicis a càrrec de qui en sigui responsable. 
 
En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret, els productors o particulars que  tinguin material vegetal viu de les 
espècies o subespècies catalogades ho han de notificar a la Direcció General 
del Medi Natural. D’aquesta manera, la Direcció podrà autoritzar la seva 
tinença sempre i quan no afecti la conservació de l’espècie.  
 
Les col·leccions científiques adscrites a museus, centres de recerca o 
universitats, que incloguin material viu o exemplars d’herbari de les espècies 
incloses als annexos del present Decret també ho han de notificar a la 
Direcció General del Medi Natural en el termini d’un any per tal que pugui 
autoritzar-ne la seva tinença. 
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El Govern impulsa la construcció d’una residència per 
a persones amb discapacitat psíquica a Canet de Mar 
 

• La residència oferirà 60 places i el centre diürn 10 més  
 
• Subvenciona amb 1,8 milions d’euros la construcció del centre 

 
 
El Govern ha aprovat subvencionar amb 1.800.000 euros la construcció d’una 
residència i centre de dia per a persones amb discapacitat psíquica severa i 
profunda a Canet de Mar (Maresme). Aquest equipament, que s’ubicarà al 
carrer Rial dels Oms, el promouen l’Ajuntament de Canet i la Fundació Els 
Garrofers, i té un pressupost total de 4.112.950 euros. 
 
L’aportació del Govern, que representa el 43% del total del cost de l’obra, es 
liquidarà en tres anualitats (300.000 euros aquest any; 950.000 euros el 2009; 
i 550.000 euros el 2010). L’equipament oferirà 60 places residencials i 10 més 
de centre de dia. 
 
Les residències i els centres de dia per a persones amb discapacitat psíquica 
són serveis adreçats a persones amb greus disminucions que, a causa del 
seu alt grau d’afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la 
vida diària. Aquests centres tenen com objectiu oferir una atenció integral per 
tal de garantir una bona qualitat de vida i aconseguir el màxim grau 
d’autonomia personal i social. 
 
�
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El Govern prepara el funcionament de l’edifici de la 
Generalitat a Girona que serà pioner en la integració 
de serveis 
 

• És la primera experiència de posada en marxa d’un edifici 
corporatiu i multidepartamental de la Generalitat  

 
• Està previst que les obres finalitzin el primer semestre de 2009 

  
El Govern ha aprovat avui el Programa per a la posada en funcionament de 
l’edifici de l’Administració de la Generalitat a Girona, amb la finalitat d’impulsar 
i coordinar les actuacions necessàries que garanteixin l’adequació d’aquest 
nou equipament, que agruparà la Delegació Territorial del Govern a Girona i 
els serveis territorials dels diferents departaments a la demarcació. Situat a 
l’antic Hospital de Santa Caterina, es preveu que les obres acabin durant el 
primer semestre del 2009.  
 
La posada en servei d’aquest immoble administratiu integrat esdevé la primera 
experiència d’un edifici corporatiu i multidepartamental en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat i servirà per impulsar un model organitzatiu 
caracteritzat per la prestació centralitzada de serveis comuns. D’aquesta 
manera, la principal novetat pel ciutadà serà que les relacions amb 
l’administració seran molt més fàcils a l’hora de fer qualsevol tràmit que 
exigeixi visitar la seu de més d’un departament.  
 
Es preveu que la nova seu agrupi unitats administratives actualment disperses 
i comptarà amb un total de 900 treballadors. Els treballs, que van començar 
l’any 2006 i preveuen estar enllestits durant el primer trimestre del 2009, 
contemplen un edifici de serveis de nova planta, aparcament en el seu subsòl, 
rehabilitació de l’edifici existent i urbanització interior a l’illa d’equipaments de 
l’Hospital de Santa Caterina, i un aparcament soterrat i urbanització a les 
places Pompeu Fabra i Hospital.  
 
Per tal de coordinar el nou model funcional i organitzatiu, el Consell de Govern 
ha acordat la constitució del Programa i el nomenament d'un director, que 
dependrà orgànicament de la Delegació del Govern i que tindrà les funcions 
de dirigir el procés d’implantació dels organismes a l’edifici, coordinar les fases 
de finalització de la construcció amb les tasques d’equipament del nou edifici i 
dissenyar una proposta de model funcional i organitzatiu que inclourà les 
previsions de modificació de la normativa estructural així com la reassignació 
d’efectius i recursos que se’n derivin.  
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern subvenciona amb 16,6 milions d’euros set entitats de lleure 
per finançar actuacions destinades a infants i joves 
 
El Govern ha aprovat subvencionar amb 16.627.355 euros set entitats juvenils 
de lleure per desenvolupar actuacions de caràcter social, formatiu, cívic i 
associatiu adreçades a infants i joves. Aquests ajuts, que abasten fins el 2010, 
els aportaran els departaments d’Acció Social i Ciutadania, Governació i 
Administracions Públiques, Salut, Educació i Medi Ambient i Habitatge. 
 
Les entitats destinatàries de les ajudes són la Fundació Catalana de l’Esplai, 
que rebrà 4.657.017 euros; la Fundació Pere Tarrés i la Coordinadora 
Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, 4.445.043 euros; Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi, 2.980.633 euros; el Moviment Laic i Progressista, 
2.897.379 euros; i Escoltes Catalans i la Fundació Josep Carol, 1.647.283 
euros. 
 
 
El Govern destina 700.000 euros a la creació del Centre d’Interpretació 
del Cogul, seu d’un dels conjunts d’art rupestre peninsular més 
destacats 
 
El Govern concedirà una subvenció de 700.000 euros a l’Ajuntament de Cogul 
(Garrigues) per a la creació del Centre d’Interpretació del Cogul. Aquest centre 
permetrà als seus visitants descobrir i interpretar les pintures rupestres de la 
Roca dels Moros, situades a aquest municipi i considerades com el conjunt 
d’art rupestre més significatiu i emblemàtic de Catalunya. La Roca dels Moros 
figura entre els murals prehistòrics més divulgats de la bibliografia 
arqueològica peninsular. Enguany se celebra el centenari de la incorporació 
de les pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul a la bibliografia 
científica nacional i internacional.  
 
És previst que les obres de construcció del centre comencin a finals de 
setembre. El projecte del Centre d’Interpretació proposa una organització en 
diferents zones: àrea d’accés, pàrquing, edifici de serveis i el conjunt 
patrimonial de les pintures. L’edifici acollirà diversos serveis, així com la 
rèplica de l’art rupestre i respectarà i s’adaptarà a l’entorn a nivell urbanístic i 
arquitectònic. La concessió d’aquesta subvenció es durà a terme mitjançant la 
signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Cogul i el 
Consell Comarcal de les Garrigues. Està previst que s’inverteixi un total 
d’1.300.000 euros en la creació del Centre d’Interpretació del Cogul, dels 
quals 700.000 corresponen al Departament de Cultura i Mitjans de 
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Comunicació; 300.000, a la Diputació de Lleida, i els 300.000 restants, a 
l’Ajuntament de Cogul, que els ha rebut del Ministeri de Cultura.  
 
 
El Govern inverteix 360.000 euros per a la realització d’activitats al 
Centre d’Art La Panera, de Lleida  
 
El Govern concedirà una subvenció de 360.000 euros a l’Institut Municipal 
d’Acció Cultural de Lleida per a la realització d’activitats al Centre d’Art La 
Panera durant l’any 2008.  
 
La concessió d’aquesta subvenció es durà a terme mitjançant la signatura 
d’un conveni de col·laboració entre l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural i 
l’Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida. El conveni entre les dues 
administracions estipula la programació 2008 i compromet la realització de 
cinc o sis exposicions individuals o col·lectives de producció pròpia. El conveni 
també inclou la celebració de la Biennal Leandre Cristòfol, que es realitza des 
de 1997. L’acord pretén fomentar les activitats i programes del servei educatiu 
amb la finalitat de crear nous públics i d’apropar l’art contemporani a la 
ciutadania. 
 
 
El Govern destina 320.000 euros a potenciar el centre de creació de circ 
La Vela de Vilanova i la Geltrú 
 
El Govern ha aprovat avui concedir una subvenció de 320.000 euros a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per potenciar el projecte La Vela, Centre 
de creació i residència per a companyies de circ i de creació per a artistes.  
 
La concessió d’aquesta subvenció es durà a terme mitjançant la signatura 
d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El conveni preveu oferir 
una programació d’espectacles de circ produïts a l’espai de La Vela durant el 
2008, i donar suport a les activitats del Circ de Nadal, del Festivalet de 
Primavera i del Festival de Tardor. Així mateix, el conveni inclou la participació 
en la xarxa d’equipaments i de difusió de circ a nivell nacional i internacional 
per potenciar els artistes catalans a fora i la coordinació del treball de La Vela 
en els àmbits de creació, producció i exhibició amb el Centre d’Arts 
Escèniques de Reus i el Festival Trapezi de Reus. 
 
La subvenció al centre La Vela és una de les mesures previstes en el Pla 
Integral del Circ, fruit del consens entre el Govern i el sector. Aquest Pla, que 
preveu una inversió de 2,4 milions d’euros per al 2008, aborda des de 
diverses vessants la millora i l’impuls del sector del circ i proposa les polítiques 



 

�

����������	�
���������08.2008 30 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

a seguir perquè la formació, la creació, la difusió, la producció i la projecció 
internacional del circ es puguin desenvolupar en condicions adequades. 
 
 
El Govern concedeix préstecs als propietaris d’explotacions de planter 
ornamental i professionals de jardineria afectats pel Decret de sequera 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari a atorgar préstecs als 
propietaris de les explotacions de planter ornamental i professionals de 
jardineria que hagin vist reduïdes les seves vendes o la seva activitat 
econòmica per les mesures excepcionals i d’emergència imposades pel 
Govern arran del Decret de sequera. 
 
Amb aquest préstecs, l’import màxim dels quals serà de 100.000 euros, el 
Govern vol evitar que les dificultats financeres dels responsables de les 
explotacions agrícoles puguin reduir la seva competitivitat o l’abandonament 
de l’activitat agrícola per part dels titulars més joves que han realitzat 
inversions per a la seva modernització. El període per presentar les sol·licituds 
de préstec finalitzarà el 30 de setembre de 2008. 
 
 
El Govern prorroga l’entrada en vigor de la prohibició de sacrificar gats i 
gossos a Sant Boi de Llobregat 
 
El Govern ha acordat atorgar una pròrroga, fins a finals d’any, per a l'entrada 
en vigor de la prohibició de sacrificar gats i gossos a les instal·lacions per al 
manteniment d'animals de companyia a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat).  
 
La Llei de protecció dels animals contempla aquesta prohibició de sacrifici 
però la Llei de mesures en matèria de Medi Ambient diu que el Govern pot 
prorrogar el termini per a l'entrada en vigor d'aquesta prohibició, fins a un 
màxim d'un any. 
 
La Comissió Tècnica d'avaluació de la pròrroga per al sacrifici d'animals de 
companyia ha valorat favorablement l'atorgament d'una pròrroga a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat fins a finals d’any en considerar 
suficientment justificada la dificultat de complir la Llei de protecció dels 
animals tenint en compte l'increment en l'evolució de recollida d'animals 
malgrat les actuacions efectuades, i després d'haver presentat un pla que 
compromet l'assoliment en aquest període de temps dels objectius exigits. 
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El Govern completa la reestructuració del Departament de Justícia  
 
El Govern completa la reestructuració del Departament de Justícia que va 
iniciar el gener de l’any passat amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves 
necessitats de l’Administració de justícia i del sistema penitenciari català, i 
garantir la prestació d’un servei públic eficient. El nou Decret de 
reestructuració afecta la Secretaria General del Departament i la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.  
 
Els canvis responen a la necessitat de gestionar el creixent nombre 
d’infraestructures al servei de l’Administració de justícia i les noves 
competències, i en l’àmbit dels serveis penitenciaris, es potencia la 
coordinació entre centres penitenciaris i l’execució de les mesures penals 
alternatives a la presó. 
 
Pel que fa a la Secretaria General, el Decret modifica l’estructura de la 
Direcció General d’Infraestructures, i separa les àrees de manteniment i 
serveis i la d’obres, amb la voluntat de mantenir una gestió eficient del conjunt 
creixent d’infraestructures que depenen del Departament de Justícia. D’altra 
banda, els canvis també doten la Secretaria General d’una unitat de suport 
única, centralitzada en el Gabinet Tècnic, que agrupa les funcions que fins ara 
assumien les àrees d’Auditoria de Gestió i de Projectes de Desenvolupament 
Organitzatiu.  
 
Per últim, l’assumpció per part del Departament de Justícia de noves 
competències en matèria de notaries i registres públics de la propietat, 
mercantils i de béns mobles, i d’associacions i fundacions, fa necessari 
reforçar l’estructura de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, amb la 
Subdirecció General d’Entitats Jurídiques i el Servei de Coordinació Tècnica i 
Assessorament d’Entitats de Dret Públic. 
 
Pel que fa a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, són tres els canvis que modifiquen la seva estructura. El primer 
distingeix, amb la creació de dues subdireccions generals, l’àmbit de la 
Justícia Juvenil i el de Reparació i Execució Penal a la Comunitat. Aquesta 
última subdirecció ha de servir per reforçar les capacitats del departament que 
han de permetre un augment significatiu de les mesures penals alternatives a 
la presó.  La segona de les modificacions que afecten la secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil la dota d’una àrea específica –la 
Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària-  per fer més operativa 
la coordinació entre la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari i els 
equips directius dels diferents centres penitenciaris. Per últim, les estructures 
de suport, com ara les que s’encarreguen de la gestió econòmica i dels 
recursos humans dels diferents àmbits, dependran directament de la 
secretaria. 
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NOMENAMENT 
 
 
Josep Villarreal i Moreno, secretari general del Departament de Justícia 
 
Nascut a Barcelona l’any 1956, és llicenciat en Ciències Econòmiques, en 
l’especialitat de Teoria Política, per la Universitat de Barcelona. Actualment 
cursa estudis de doctorat en la Univesitat Politècnica de Catalunya, on ja ha 
presentat el treball de recerca.  
 
Funcionari de la Generalitat, des del 1983 ha ocupat diversos càrrecs al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, 
a la Corporació Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona i a 
l’Escola Industrial de Barcelona. Ha participat com a ponent i conferenciant en 
nombrosos cursos, jornades i seminaris sobre economia, organització, política 
sectorial, gestió econòmicofinancera, etc. 
 
Des del febrer de l’any 2007 i fins l’actualitat ha exercit com a director del 
Programa per a la posada en funcionament de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat del mateix Departament de Justícia.  
 
El nou secretari general del Departament de Justícia substitueix Joan Mauri i 
Majós, que ha ocupat aquest càrrec des de desembre de 2006 i que ha cessat 
a petició pròpia. 
 


