
 

 

Acords de 
Govern 

  
Acords de Govern 
16 de setembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Acords de Govern . 16.09.2008 2 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

El Govern impulsa la inserció laboral de les persones 
en atur i reforça la funció de les oficines de Treball  
 

• A principis d’octubre s’incorporaran 184 orientadors laborals i es 
buscaran de forma proactiva ofertes de treball entre les empreses 

 
• Ja s’han posat en marxa les primeres Aules de Recerca Intensiva 

de Feina adreçades a les persones aturades inscrites a les 
Oficines de Treball  

 
• Entra en funcionament el primer Centre del Pla FPcat de formació 

professional integrada (inicial, ocupacional i contínua) d’atenció a 
les persones amb dependència  

 
 
El Govern impulsa un conjunt de mesures per facilitar la inserció laboral de les 
persones en atur amb programes de formació, promoció de l’ocupació i més 
orientació i intermediació a les oficines de Treball. La consellera de Treball, 
Mar Serna, ha presentat avui al Consell Executiu els eixos bàsics del conjunt 
de mesures de suport a les persones en atur amb l’objectiu de fer front al nou 
context econòmic. 
 
Aquestes polítiques, que es concreten en tot un seguit de mesures que en 
bona part ja s’han començat a aplicar, persegueixen l’objectiu de millorar 
l’atenció a les persones en atur i a les empreses que busquen personal.  
 
Així, els eixos bàsics d’aquesta iniciativa passen per oferir informació, 
assessorament i acompanyament a les persones en el seu procés de recerca 
de feina, aconsellar i orientar sobre les oportunitats de formació i, pel que fa a 
les empreses, buscar de forma proactiva atraure el major nombre d’ofertes de 
treball possibles i ajudar-les a trobar el perfil de treballador que necessiten. 
 
Més i millor intermediació i orientació 
 
El Departament de Treball ha invertit enguany més d’13.500.000 euros en 
accions destinades a la transformació de les 70 oficines de Treball de la 
Generalitat en centres de referència dirigits a l’orientació professional i la 
recerca de l’ocupació al servei de les persones en atur i de les empreses de 
Catalunya. Durant el període 2008 - 2010 s’hauran invertit 45 milions d’euros.  
 
En aquest sentit, s’incorporaran a partir del mes d’octubre 184 nous 
orientadors laborals. Aquestes incorporacions permetran posar en marxa 
plans d’assessorament personalitzats que al desembre ja estaran en 
funcionament a les 70 oficines que té el SOC arreu de Catalunya. L’objectiu és 
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que les persones aturades rebin informació personalitzada sobre l’oferta 
formativa i d’ocupació. 
 
Seguint aquesta línia, ja s’han posat en marxa les primeres Aules de Recerca 
Intensiva de Feina per ajudar a les persones en atur mitjançant un 
ensenyament intensiu de tècniques per a la recerca de feina. Es tracta d’una 
prova pilot que s’està duent a terme en algunes oficines de Treball de la 
Generalitat i als Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO’s). 
 
Les persones a qui s’adreça aquesta iniciativa són aquelles que estiguin en 
situació d’atur i vulguin treballar, amb independència de la seva procedència i 
que s’hagin registrat a les Oficines de Treball de la Generalitat com a 
demandants d’ocupació. 
 
Les persones seleccionades per participar en la prova pilot disposaran de 
dilluns a dijous d’ordinadors amb connexió a Internet, línies telefòniques i una 
plataforma web que els oferirà accés directe als diferents portals de feina del 
mercat adaptat a les seves ocupacions sol·licitades. 
 
Les Aules estaran dirigides per tècnics orientadors com a responsables de 
portar a la pràctica la metodologia dissenyada per a buscar i trobar feina amb 
més probabilitats d’èxit amb l’objectiu d’accelerar la reinserció laboral de les 
persones en atur.  
 
Dels tràmits de l’atur, a les oficines de Treball 
 
Per millorar el servei que s’ofereix a les Oficines de Treball de la Generalitat  
s’estan introduint tot un seguit de canvis tant en l’aspecte i l’organització de les 
oficines, com en la formació i les tasques que duu a terme el seu personal. 
També s’està incrementant el nombre de gestions que es poden fer de forma 
telemàtica, alliberant temps que els professionals de les Oficines poden 
dedicar a oferir una atenció personalitzada a les persones en atur. 
 
La reconversió de les Oficines de Treball iniciada a principis de la legislatura, 
ha tingut per objectiu reduir al màxim els tràmits que no aporten valor –i que 
es poden realitzar mitjançant les TIC- per convertir-les en autèntiques 
intermediàries del mercat laboral. I això passa per utilitzar les noves 
tecnologies per reduir el temps que dedica el personal a tasques com la 
renovació de la demanda d’ocupació o l’expedició de certificats, així com la 
inscripció a l’atur de les persones que s’han quedat sense feina i la inscripció 
d’ofertes.  
 
Així, en els primers 4 mesos de 2008, el 012 ha absorbit 5.000 trucades que 
abans s’atenien a les oficines. Pel que fa a la renovació trimestral de la 
demanda de prestació d’atur –tràmit obligatori per llei si es vol percebre la 
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prestació que es duu a terme a les oficines de Treball fruit de l’acord de 
traspàs de les polítiques actives d’ocupació a la Generalitat– actualment un 
21% es fa automàticament per Internet i està previst arribar a un 80% el 
proper any. 
 
També s’ha facilitat que les empreses puguin presentar els contractes i les 
còpies bàsiques que realitzen als seus treballadors a través d’internet, fet que 
ha possibilitat que el 95% dels 2,2 milions de contractes anuals es registrin 
telemàticament i a finals d’any es faran per Internet el 100% dels registres. I 
s’estan instal·lant gestors de fluxos d’usuaris a 52 oficines per millorar la 
planificació i gestió de les visites. A finals d’any, totes les Oficines de Treball 
comptaran amb aquests dispositius. 
 
Per racionalitzar i simplificar els processos administratius s’han unificat els 
programes de subvencions, agrupant el nombre de convocatòries, augmentant 
el seu impacte i nombre de beneficiaris, de manera que es redueixin els 
tràmits burocràtics, simplificant-los i estandarditzant-los. També s’ha reduït la 
documentació que es demana per determinades convocatòries de 
subvencions. 
 
A l’inici de 2009 es posarà en marxa el nou Portal de l’Ocupació, que 
comportarà una intermediació automàtica entre les empreses i les persones 
que cerquen feina, garantint assessorament a través de les oficines de 
Treball. Més de 300 punts d’autoservei quedaran instal·lats a les oficines de 
Treball el primer semestre de 2009 per permetre als ciutadans obtenir 
certificats, consultar i optar a ofertes de feina i a cursos de formació 
disponibles, entre d’altres serveis.  
 
Un altre aspecte que és essencial per a la millora del servei que ofereix el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tant als ciutadans com a les empreses 
és l’atracció de més ofertes de treball al sistema públic d’ocupació. En aquest 
sentit, el primer trimestre de 2009 es crearà un Àrea d’Empresa, que 
s’especialitzarà en prospecció d’ofertes, mitjançant l’assessorament 
especialitzat a empreses amb projectes de contractació i també formació 
especialitzada del seu personal en funció de les necessitats de les empreses. 
Es tracta d’oferir a les empreses que busquen persones per contractar, els 
perfils que més s’ajustin mitjançant formació a mida i gratuïta que correrà a 
càrrec del SOC.  
 
Aposta per a la formació 
 
La millora de la formació per a l’ocupació és un dels objectius estratègics del 
Govern de la Generalitat, i per aquesta raó s’està treballant en la implantació 
d’un model de formació al llarg de la vida, que permeti a les persones adaptar-
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se a les necessitats del teixit productiu a mesura que aquestes es van 
modificant. 
 
En aquest sentit s’està avançant cap a la integració efectiva dels tres 
subsistemes de la formació professional: la formació inicial o reglada, la 
formació ocupacional –adreçada a persones en atur- i la formació continua –
per a aquells que ja tenen una feina– en el marc del Programa FPcat que 
impulsen els Departaments de Treball i Educació. L’objectiu és avançar cap a 
la integració progressiva dels tres subsistemes. 
 
Obertura del primer centre d’excel·lència de formació 
 
Així, el proper més d’octubre –coincidint amb l’inici de curs- s’inaugurarà el 
primer centre FPcat, l’IES Bonanova, que integrarà en un mateix espai els tres 
subsistemes de la formació professional –inicial o reglada, ocupacional i 
contínua- especialitzada en el sector dels serveis socials a persones 
dependents, un sector en creixement que genera nous llocs de treball. Aquest 
nou centre comptarà amb uns 1.000 alumnes en el seu primer curs de 
funcionament 2008-2009. 
 
Aquest primer centre és pioner a tot l’Estat i dóna compliment al que recull 
l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana 2008–2011 de crear una xarxa de 
centres d’excel·lència que integrin els 3 subsistemes de la formació 
professional. 
 
En total, d’aquí a 2010 es posaran en marxa diferents centres FPcat de 16 
especialitats professionals. Als centres FPcat, a banda d’activitats formatives, 
s’expediran titulacions i certificacions de reconeixement de l’experiència 
professional per a 10 especialitats formatives. 
 
100% de la formació adreçada a sectors que creen llocs de treball 
 
Una de les prioritats del Govern és ajudar a les persones en atur a trobar una 
feina, per això s’estan integrant les diverses tipologies de formació adreçada 
al treball. Així, es facilita a les persones en atur ocupar places en cursos de 
formació contínua que no quedin cobertes, fins a un 40% de les places. En 
aquest sentit, també s’augmentarà en un 50% les persones que fan formació 
ocupacional. La intenció, en resum, és oferir més oportunitats de formació a 
les persones en atur. 
 
El Govern garanteix que hi hagi oferta formativa al llarg de tot l’any i s’ha 
augmentat el nombre de persones beneficiàries. A més, el 100% de l’oferta 
formativa es vincula a sectors amb capacitat de crear llocs de treball. Pel 
període 2008-2009 s’ha posat en marxa un Pla de suport a les persones en 
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atur, dotat amb 53 milions d’euros, que posa a disposició prop de 1.700 cursos 
amb un total de 500.000 hores formatives en especialitats professionals de 
sectors emergents que generen ocupació a curt i a mig termini com poden ser 
els serveis a la dependència, la logística, i el medi ambient, entre d’altres. 
 
Cal afegir, l’oferta formativa que es porta a terme a la xarxa pública de 8 
Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Catalunya. En aquests 
centres s’estan formant gairebé 4.500 persones en atur amb un pressupost de 
5,3 milions d’euros per aquest any. D’altra banda, s’augmentarà en 1.000 
persones, un 50% més, el nombre de persones beneficiàries dels programes 
de formació amb compromís de contractació. 
 
A banda de la formació per a tasques específiques de cada activitat 
professional, el Departament ja va posar en marxa el 2007 el programa 
Forma’t, dotat amb 27 milions d’euros, per cobrir mancances en competències 
com l’anglès o la prevenció de riscos laborals.  
 
115 milions d’euros per a la promoció de l’ocupació  
 
A més de l’aposta per la formació i nous serveis personalitzats per orientar 
professionalment i ajudar a trobar feina des de les oficines de Treball, la 
Generalitat de Catalunya impulsa aquest any 2008, de forma directa o 
mitjançant ajuts a administracions locals i entitats sense ànim de lucre, la 
contractació de prop de 13.000 persones en atur. En el bienni 2007-2008 més 
de 25.000 persones hauran aconseguit una feina gràcies a aquesta mena de 
programes. 
 
Les contractacions es duen a terme a través d’instruments com els Plans 
d’Ocupació, ja siguin de diversos Departaments de la Generalitat de 
Catalunya –Interior, Justícia, Medi Ambient- o bé d’entitats locals o sense 
ànim de lucre. Així, aquest estiu s’ha fet possible la contractació de prop de 
3.000 persones en atur -463 dels quals eren recluses- per fer tasques 
d’auxiliars forestals, de millora i manteniment d’equipaments públics, de 
protecció d’espais naturals, de realització d’activitats culturals, esportives i de 
lleure infantil, així com de dinamització turística. En el conjunt de l’any, la 
previsió és que es contractin a través de Plans d’Ocupació més de 8.000 
persones en el marc d’aquests programes. 
 
El Plans d’Ocupació aniran vinculats a la formació i a la orientació dels aturats 
que els desenvolupin. És a dir que les persones en atur que siguin contractats 
per les Administracions a través de plans d’Ocupació prèviament hauran rebut 
orientació des de les oficines de Treball i la formació corresponent. 
 
A més dels Plans d’Ocupació, també cal destacar les Escoles Taller i Cases 
d’Ofici -programes d’ocupació i formació per a aturats menors de 25 anys-,  
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els Tallers d’Ocupació -adreçats a persones majors de 25 anys: 
majoritàriament aturats de llarga durada, persones de més de 45 anys o amb 
dificultats per inserir-se al mercat laboral- i els Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local, persones en atur però que compten amb un perfil 
tècnic que els permet actuar com a dinamitzadors del teixit econòmic local. En 
conjunt aquestes actuacions de promoció de l’ocupació suposen una inversió 
per al Departament de Treball de 115 milions d’euros durant aquest any 2008.  
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El Govern aprova definitivament els plans territorials 
de les Comarques Centrals, la Garrotxa i l’Alt Penedès 
 
 

• Els plans ordenaran el creixement urbanístic de les tres àrees, 
protegiran els espais oberts i garantiran el desenvolupament de 
les infraestructures de comunicació del futur, pel 2026 

 
• El pla territorial parcial de les Comarques Centrals és el tercer en 

aprovar-se dels set grans plans territorials en què s’articula el 
territori de Catalunya 

 
• Els plans directors territorials de la Garrotxa i de l’Alt Penedès són 

figures de planejament de rang comarcal que concreten, per als 
seus respectius àmbits, directrius similars a les dels plans 
territorials parcials 

 
El Govern ha aprovat avui definitivament el Pla territorial de les Comarques 
Centrals, el Pla director territorial de la Garrotxa i el Pla director territorial del 
Penedès. Els tres documents són instruments de planejament que detallen les 
àrees més aptes per al desenvolupament urbanístic, les que es proposa 
protegir per raons ambientals, econòmiques i paisatgístiques, així com les 
previsions d’infraestructures de cada àrea en concret. Els tres plans tenen 
com a objectius principals: 
 

 Garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible. 
 Ordenar les implantacions sobre el territori. 
 Localitzar l’activitat econòmica als espais idonis. 

 
Amb la voluntat que els instruments que han de regir la planificació territorial 
de cada àrea fins el 2026 siguin fruit del màxim consens amb el territori, el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) ha sotmès 
cada pla a consulta dues vegades, prèviament a cada preceptiu període 
d’informació pública. 
 
El Govern ja ha donat el vistiplau definitiu a tres plans territorials parcials i a 
tres plans directors territorials, comptant-hi els tres aprovats. Així, dels set 
grans plans territorials parcials que ordenaran les grans àrees de planejament, 
el Govern ha aprovat definitivament els de l’Alt Pirineu i Aran (juliol 2006) i el 
de les Terres de Lleida (juliol 2007), als quals s’afegeix avui el de les 
Comarques Centrals. 
 
La resta de plans territorials parcials es troben també en una fase avançada. 
Així, l’Avantprojecte del Pla territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
es va fer públic el passat mes d’abril, ha estat sotmès a una primera consulta 
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pública i ja s’està elaborant el document que rebrà l’aprovació inicial. D’altra 
banda, el DPTOP va aprovar inicialment el Pla territorial del Camp de 
Tarragona el passat mes de juliol, el qual es troba ara en ple procés 
d’informació pública. Així mateix, el Pla territorial de les Terres de l’Ebre se 
sotmetrà a consulta pública aquest mateix mes de setembre i el de les 
comarques Gironines dins de l’any que ve. Amb aquestes previsions es 
confirma que el conjunt de plans territorials quedaran aprovats dins d’aquesta 
legislatura. 
 
 
Un pla fonamental pel futur de les Comarques Centrals 
 
El Govern ha aprovat avui definitivament el Pla territorial de les Comarques 
Centrals. El Pla ordenarà el creixement urbanístic de les comarques de 
l’Anoia, el Bages, Osona, el Solsonès i el Berguedà amb els objectius 
següents: 
 

• Potenciar la centralitat territorial i econòmica i l’accessibilitat 
d’aquestes comarques, que tenen una posició estratègica en els eixos 
sud-nord i est-oest de Catalunya. 

 
• Ordenar el creixement econòmic i demogràfic que es pugui produir 

els propers vint anys i que pot incrementar de manera destacada el pes 
d’aquesta àrea sobre el conjunt de Catalunya. 

 
• Fomentar el desenvolupament d’àrees urbanes potents al voltant 

d’Igualada, Manresa i Vic i considerar també polaritats susceptibles de 
tenir un creixement important ciutats com Solsona, Cardona, Berga, 
Torelló o Manlleu, entre d’altres. 

 
• Potenciar els eixos de comunicació verticals, com la C-16 i el tren 

de Puigcerdà, i horitzontals, com els eixos transversals viari i 
ferroviari, amb l’objectiu d’assegurar una estructura nodal que vertebri 
tot el territori i faciliti l’activitat econòmica. 

 
• Preservar el sistema d’espais oberts i el paisatge tot connectant i 

integrant els espais lliures d’urbanització. 
 

Per a assolir aquests objectius, el Pla se centra en els tres sistemes bàsics de 
l’estructura i la funcionalitat del territori:  
 

A. Assentaments urbans. 
B. Espais oberts. 
C. Infraestructures de mobilitat. 
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A. Assentaments urbans 
 
Es plantegen tres objectius estratègics: reforçar la xarxa urbana i ordenar el 
creixement urbanístic, potenciar i diversificar l’activitat econòmica, i limitar la 
dispersió de la urbanització. 
 
La primera línia d’actuació suposa orientar els desenvolupaments urbanístics 
cap a les viles i ciutats amb major i millor capacitat d’acollida. Així, orientant 
els creixements urbans cap a un model més compacte i que reforci la xarxa 
urbana del territori, serà possible dur a terme polítiques d’habitatge eficaces i 
urbanísticament integrades, propiciar la convivència d’activitats i habitatge a 
les àrees urbanes, reduir la mobilitat obligada i facilitar el transport públic 
mitjançant, precisament, la polarització i la raonable compacitat dels 
assentaments. 
 
El Pla també vol orientar la cooperació intermunicipal en la gestió del territori 
principalment per a la creació de sòl per a activitat econòmica i per a habitatge 
protegit, mitjançant la definició de dinou àmbits caracteritzats per la presència 
d’un sistema urbà. Així, proposa d’articular el territori en els següents sistemes 
urbans: 
 

• Anoia: àmbit de la Conca d’Òdena, àmbit dels Hostalets de Pierola-
Piera-Masquefa, àmbit de Calaf, àmbit de ponent de l’Anoia. 

• Bages: àmbit del Pla de Bages, àmbit de Mura-Talamanca, àmbit del 
Moianès, àmbit de Cardona, àmbit de Sant Feliu Sasserra. 

• Berguedà: àmbit del sistema urbà de Berga, àmbit de l’Alt Berguedà, 
àmbit del Baix Berguedà 

• Osona: àmbit de la Plana de Vic, àmbit del Lluçanès, àmbit de les 
Guilleries-Collsacabra, àmbit de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

• Solsonès: àmbit del sistema urbà de Solsona, àmbit de la Vall de Lord, 
àmbit dels municipis rurals del Solsonès  
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El Pla defineix unes polaritats principals en les àrees urbanes que exerceixen 
una funció de capitalitat, que tenen un pes demogràfic rellevant i unes bones 
condicions de connectivitat en el territori.  
 
Les estratègies proposades pel Pla fomenten la protecció del patrimoni 
urbanístic, vertebren el territori i restringeixen la dispersió dels creixements 
urbans i la implantació d’edificacions aïllades. Paral·lelament, estableix les 
estratègies de desenvolupament que han d’orientar l’evolució urbanística dels 
nuclis històrics i les àrees urbanes i la regulació de les condicions de 
transformació del sòl no urbanitzable. 
 
Pel que fa als diferents tipus de creixement, el Pla té en compte les 
característiques de cada municipi i la seva potencialitat futura. Així, es 
proposen diferents tipus de creixement : el potenciat, el mitjà i el moderat.   
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B. Espais oberts  
 
El Pla distingeix diversos tipus de protecció del sòl no urbanitzable segons el 
seu valor i funció territorial i estableix la normativa de protecció i les directrius 
de gestió de cadascun d’aquests. Els objectius són: 
 
• Protegir els espais naturals i garantir la connectivitat ecològica. 
• Protegir les àrees de valor agrícola. 

 
En aquest sentit el Pla estableix tres categories de sòl – totes amb el règim 
jurídic de no urbanitzable – en el sistema dels espais oberts: sòl de protecció 
especial, de protecció territorial i de protecció preventiva, per a cadascuna de 
les quals es modulen les possibilitats futures, les condicions de transformació i 
les condicions d’admissió de noves edificacions.  
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C. Infraestructures de mobilitat  
El Pla tracta les infraestructures de mobilitat com a elements bàsics de 
l’ordenació del territori des de la perspectiva funcional i geogràfica de les 
comarques centrals.  
 
Els objectius principals que el Pla pretén en aquesta matèria són els següents: 
preveure les infraestructures necessàries per a l’accessibilitat exterior i la 
connectivitat interior del territori; establir la correcta articulació entre les 
infraestructures de mobilitat i les àrees urbanes i propiciar la integració de les 
infraestructures en el paisatge. 
 
Xarxa viària 
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El Pla incorpora projectes viaris de gran importància estratègica com són, 
entre d’altres: 
 

• El nou tram de la C-16 entre Berga i Bagà 
• El desdoblament de la C-17, de Vic-nord fins a Ripoll i la millora del 

tram Ripoll-Puigcerdà 
• El desdoblament de la C-25, que ha de millorar la mobilitat transversal 

dins de l’àmbit 
 
Xarxa ferroviària 
 
El Pla fa del projecte de l’Eix Transversal Ferroviari de Catalunya un dels seus 
elements principals. A banda destaca : 
 

• A la Conca d’Òdena, reconversió de la línia de FGC a un sistema tren 
tramvia 

• Al Pla del Bages, consolidació d’un metro regional articulat entorn 
l’estació intermodal de Manresa-Cardener  

• A la Plana de Vic, constitució del Metro regional d’Osona gràcies als 
projectes de condicionament i desdoblament de la línia de tren 

 
 
El Pla territorial de la Garrotxa 
 
El Govern ha aprovat també avui el Pla territorial de la Garrotxa, l’instrument 
que ha de guiar el desenvolupament urbanístic, la preservació del territori i 
l’encaix de les infraestructures a la comarca fins l’any 2026. El Pla té com a 
objectius: 
 

• Potenciar el paper central d’Olot i el desenvolupament de Besalú 
com a pols d’atracció comarcal 

 
• Ordenar el creixement urbanístic, evitar la consolidació de continus 

urbans sobre els principals eixos viaris i contribuir al manteniment 
de l’equilibri i la qualitat de vida al territori 

 
• Garantir l’execució de les infraestructures d’accessibilitat exterior i 

mobilitat interior de la comarca, tot vetllant per minimitzar-ne 
l’impacte ambiental 

 
• Protegir el paisatge singular de la Garrotxa, emfasitzar els corredors 

ecològics de la zona volcànica i preservar els sòls agrícoles 
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El Pla territorial de la Garrotxa ordena l’àmbit dels 21 municipis de la comarca: 
Castellfollit de la Roca, Olot, les Preses, Riudaura, Sant Jaume de Llierca, 
Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas, Montagut i Oix, 
Mieres, Santa Pau, Agelaguer, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, 
Tortellà, Sales de Llierca, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols i Sant 
Aniol de Finestres. 
 
Per tal d’ordenar el creixement de la Garrotxa, el Pla se centra en els tres 
sistemes bàsics de l’estructura i la funcionalitat del territori:  
 

A. Assentaments 
B. Espais oberts 
C. Infraestructures de mobilitat 

 
A. Assentaments 
 
Actualment, tot i el pes demogràfic d’Olot, es detecta un augment del 
creixement en els municipis de les corones urbanes més properes a la capital 
de la comarca. En paral·lel, la Garrotxa és una de les comarques amb més 
pes de les construccions unifamiliars, amb un 47% dels habitatges construïts 
els darrers anys, dibuixant un panorama d’urbanització poc densa. 
 
El Pla territorial de la Garrotxa neix amb la voluntat d’ordenar el creixement 
urbanístic futur de la comarca. En aquest sentit es plantegen una sèrie 
d’objectius estratègics:  
 

1. Reforçar la vertebració urbana dels municipis tot evitant la consolidació 
de continus urbans sobre els principals eixos viaris 

2. Impulsar la planificació supramunicipal en els nous espais de 
creixement 

3. Fomentar la diversificació de l’activitat econòmica i del turisme 
 
Per tal d’aconseguir-ho, el Pla articula la comarca en quatre sistemes 
d’assentaments, cadascun amb un pol d’atracció central: la conca alta del 
Fluvià, amb l’epicentre a Olot, que es considera el principal nus de vertebració 
del territori; l’àmbit de Besalú, que es beneficia d’unes creixents relacions amb 
Figueres i Girona, i les àrees de la vall d’Hostoles i de la vall del Llierca, que 
han de jugar un paper important en la vertebració urbana de la comarca.  
 
Per altra banda, el Pla assigna a cada nucli urbà del territori una estratègia de 
creixement: potenciat, moderat, de millora urbana o de manteniment del 
caràcter rural.  
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B. Espais oberts  
 
La Garrotxa és una comarca de muntanya. Per causa dels condicionants 
orogràfics, el 97,2% del sòl de la comarca és no urbanitzable, segons el 
planejament urbanístic vigent, i el 50,91% d’aquest tipus de sòl gaudeix 
d’algun règim de protecció.  
 
El Pla diferencia diversos tipus de protecció del sòl no urbanitzable segons el 
seu valor i funció territorial i n’estableix la normativa de protecció i les 
directrius de gestió respectives. Els objectius són: 
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1. Protegir els espais naturals i garantir la connectivitat ecològica entre els 
PEIN 

2. Protegir els sòls d’especial valor agrícola 
3. Preservar el paisatge com a valor patrimonial i identitari 
 

Per a això, el Pla estableix tres categories de sòl – totes amb el règim jurídic 
de no urbanitzable – en el sistema d’espais oberts: sòl de protecció especial, 
de protecció territorial i de protecció preventiva, per a cada una de les quals 
modula les possibilitats futures, les condicions de transformació i les 
condicions d’admissió de noves edificacions.  
 

 
 
 
C.- Infraestructures de mobilitat 
 
El Pla territorial opta per un model en matèria d’infraestructures que faci 
compatibles la singularitat dels valors naturals de la comarca i el paper 
estratègic que ha de jugar el sistema urbà d’Olot com a node de comunicació 
entre les comarques costaneres i les de l’interior i pirinenques. 
 
Els objectius principals que el Pla pretén en aquesta matèria són els següents: 
 

1. Completar la xarxa d’infraestructures de mobilitat garantint 
l’accessibilitat exterior al territori. 
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2. Millorar la integració del sistema urbà de la comarca amb la xarxa 
bàsica de mobilitat. 

3. Afavorir la integració territorial de les infraestructures. 
 

En aquest sentit, el Pla inclou entre d’altres els projectes viaris següents: 
 

• Eix Vic-Olot per Bracons (C-37) 

o Variant Olot nord-les Preses 

o Variant de les Preses 
 

• Connexió Olot-Ripoll per Capsacosta 
• Connexió Olot-Santa Coloma de Farners 

 
 
El Pla director territorial de l’Alt Penedès  
 
Finalment, el Govern ha aprovat el Pla director territorial de l’Alt Penedès. 
Aquest pla avança, entre d’altres qüestions, les àrees més aptes per al 
desenvolupament urbanístic, les que es proposa protegir especialment per 
raons de paisatge i les de reserva d’infraestructures.  
 
L’elaboració del Pla director territorial de l’Alt Penedès és fruit d’un acord entre 
el Govern de la Generalitat i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per tal que 
la comarca disposi d’un instrument específic de planificació comprès dins 
l’àmbit del Pla territorial metropolità de Barcelona. El Pla ha estat elaborat de 
manera consensuada entre el DPTOP i els ajuntaments de la comarca.  
 
El Pla director territorial de l’Alt Penedès abasta els 27 municipis de la 
comarca, que són: Avinyonet del Penedès, Castellet i la Gornal, Castellví de la 
Marca, Font-rubí, Gelida, la Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de 
Bonesvalls, Pacs del Penedès, Pla del Penedès, el Pontons, Puigdàlber, Sant 
Cugat de Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere 
de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del 
Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, 
Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès. 
 
Aquest Pla se centra en els tres sistemes bàsics de l’estructura i la 
funcionalitat del territori: assentaments urbans, espais oberts i infraestructures 
de mobilitat. 
 

A. Assentaments urbans 
 

Una de les primeres línies d’actuació del Pla és l’enfortiment de l’estructura 
comarcal del territori penedesenc i reforçar els llaços entre les diferents 
poblacions. El document recull dades de població, equipaments, 
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infraestructures i activitat econòmica per analitzar quines són les actuals 
relacions entre els nuclis de la comarca.  
 
El Pla determina també una estratègia específica per a cadascun dels 
assentaments. Per fer-ho pren com a punt de partida l’anàlisi i la classificació 
dels assentaments, la valoració de la seva capacitat de transformació, el 
potencial de creixement, així com les limitacions derivades de la seva posició, 
accessibilitat o estructura física.  

 
 

B. Espais oberts 
 

El sistema d’espais oberts comprèn el sòl sotmès al règim del sòl no 
urbanitzable. La mostra de la importància que el Pla dóna a aquests espais és 
que cobreixen el 93% del territori de la comarca. El conjunt de directrius i 
estratègies proposades en el sistema d’espais oberts van encaminades a 
protegir els espais d’interès natural o agrari, moderar el consum de sòl i, 
especialment, a protegir el paisatge de la vinya, en tant que és factor identitari 
d’especial rellevància de l’Alt Penedès i actiu potencial de la comarca pel que 
fa a l’economia, l’ús social i la qualitat ambiental.  
El planejament estableix dos tipus de sòl de protecció especial:  
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 Sòls de protecció especial per raó dels valors naturals o ambientals  
 
 Sòls de protecció especial de la vinya 

 

 
 
C. Ordenació de les infraestructures de comunicacions 
 
El Pla proposa una xarxa viària i ferroviària que acompleixi les dues funcions 
bàsiques: garantir les condicions d’accessibilitat exterior de la comarca i 
assegurar la seva connectivitat interior. El Pla estableix una diferenciació clara 
de les vies que han de servir el trànsit de llarg recorregut i aquelles que han 
de servir sobretot per la vertebració de la comarca. Igualment, fa una aposta 
decidida pel transport públic amb la potenciació del ferrocarril.   
Així, estableix les següents previsions, que tenen diversos horitzons temporals 
segons la seva naturalesa: 
 

 Xarxa viària.  
 

o Nous laterals de l’autopista AP-7 al seu pas per Vilafranca del 
Penedès, 
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o Nova via de l’eix central, de nou traçat, que uneix els laterals 
anteriors amb els límits de la comarca i amb la xarxa 
metropolitana prevista 

o L’enllaç entre la BP-2121, anomenada l’eix del Foix, i la C-15, 
per darrere de les muntanyes de Sant Pau i Sant Jaume. 

 
• Potenciació del ferrocarril 
 

o El Pla recull el traçat proposat pel ferrocarril orbital  
o Dotació de serveis regionals ràpids entre l’Alt Penedès i l’àrea 

metropolitana utilitzant la línia d’alta velocitat. 
o Millora del servei de Rodalies de la comarca. 
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El Govern aprova els ajuts per a la vacunació 
obligatòria de llengua blava 
 

• La vacunació és l’única eina per a l’eradicació d’aquesta malaltia 
al bestiar boví 

 
 
El Govern ha aprovat avui l’autorització la despesa que comportarà la 
concessió dels ajuts per la vacuna obligatòria de la llengua blava en el bestiar 
boví i la corresponent campanya de vacunació en boví, oví i cabrum de 
Catalunya per al 2008 per prevenir aquesta malaltia. En breu s’aprovaran les 
bases reguladores d’aquests ajuts i les normes tècniques per al 
desenvolupament de la campanya de vacunació.  
 
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) promou una 
línia d'ajuts a la vacunació de llengua blava com a mesura preventiva, en el 
marc de l’obligatorietat de la vacunació d’aquest tipus de bestiar contra el virus 
que causa aquesta malaltia a Catalunya. La vacunació és l’única eina per a 
l’eradicació de la llengua blava en el bestiar boví. És una patologia de 
declaració obligatòria a la Unió Europea. 
 
La llengua blava està avançant ràpidament als altres estats membres de la UE 
i també a l’Estat espanyol. Aquest avanç i l'elevat nombre de moviments 
d'entrada a les nostres explotacions, sobretot de bestiar boví procedent de 
mercats del nord de l’Estat i de països com França, ha determinat que s’hagi 
pres la decisió de vacunar el bestiar boví, oví i cabrum per tal de protegir-lo 
contra aquesta malaltia. 
 
Aquests ajuts es destinen a les agrupacions de ramaders de vaquí que tinguin 
establerts concerts de sanejament amb el DAR, i a les agrupacions de 
defensa sanitària de bestiar boví que duguin a terme el programa de 
vacunació de llengua blava i estiguin reconegudes pel Departament. L’import 
màxim de l’ajut és de 2,14 euros per cap en el cas de bovins reproductors de 
més de dotze mesos, i d’1,28 euros per a bovins reproductors de menys de 
dotze mesos i bovins d’engreix, amb un mínim per explotació de 53,50 euros.  
 
En el cas del bestiar oví i cabrum, el finançament de l’aplicació de la vacuna 
s’inclou dins del contracte de servei d’assistència veterinària per a l’execució 
de la campanya de sanejament ramader a Catalunya. L'import màxim de l'ajut 
per cap de bestiar d’oví i cabrum reproductor serà de 0,80 euros amb un 
mínim per explotació de 32,10 euros. 
 
. 
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Nomenaments 
 
Josep Maria Monfort, nou director general de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
 
El Govern ha nomenat avui Josep maria Montfort nou director de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’institut d'investigació científica 
i de transferència tecnològica en l'àmbit de l'agricultura, aqüicultura i la 
indústria agroalimentària de la Generalitat de Catalunya, vinculat al 
Departament d’Agricultura i Acció Rural. 
 
Josep Maria Montfort va néixer a Barcelona en 1954. És llicenciat en Ciències 
Biològiques i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dedicat 
gairebé tota la seva activitat professional al camp de la recerca i investigació 
en les ciències alimentàries.  
 
Entre altres tasques de responsabilitat, ha estat director-coordinador del 
Centre de Referència en Tecnologia dels Aliments–CeRTA, de la Generalitat 
de Catalunya, actualment anomenat XARTA (Xarxa de Referència en 
Tecnologia dels Aliments); director del Centre de Competència Científic 
Tecnològic en Productes Transformats de la Carn (CECOC-PTC) del Pla 
estatal de R+D; vicepresident del Patronat de la Fundació Privada del Centre 
de Noves Tecnologies Alimentàries (CENTA), i vicepresident de l’Associació 
Catalana de Ciències de l’Alimentació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC). 
 
Actualment ocupava el càrrec de director de Tecnologia dels Aliments al 
centre de l’IRTA a Monells (el Baix Empordà).  
 
El càrrec de director general de l’IRTA l’ocupava fins ara Josep Tarragó i 
Colominas, que ha cessat a petició pròpia. Josep Tarragó ha ocupat la 
direcció general d’aquest ens des de la seva creació, l’any 1985, després 
d’haver estat protagonista de la seva definició i impuls des del seu càrrec de 
secretari general de l’aleshores Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. 
 
Joaquim Prats, nou president de l’Agència de Qualitat Universitària de 
Catalunya (AQU Catalunya) 

El Govern ha nomenat avui Joaquim Prats com a nou president de l’Agència 
de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU Catalunya), a proposta del 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. L’AQU Catalunya 
és la institució destinada a l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la 
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qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de 
Catalunya.  

Joaquim Prats i Cuevas és doctor en Història Moderna i catedràtic de la 
Universitat de Barcelona, especialitzat en la didàctica de la història, en l'estudi 
dels sistemes educatius i en la història de les universitats.  

Actualment és director del Programa de Doctorat de Didàctica de les Ciències 
Socials i del Patrimoni de la Universitat de Barcelona de la Universitat de 
Barcelona. També és president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema 
Educatiu i president de la Comissió d'Innovació de l’Institut de Formació 
Contínua de la Universitat de Barcelona.  

A més és membre de la Comissió Nacional d'Acreditació de professors 
Titulars d'Universitat de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques, constituïda 
a la ANECA, i avaluador extern de projectes d'investigació (ANEP, AGAUR, 
COLCIENCIAS de Colòmbia, ANPCT d'Argentina, IBE-UNESCO, i altres 
institucions i universitats). També ha publicat diferents llibres sobre temàtica 
històrica. 

Joaquim Prats substitueix Antoni Serra Ramoneda, que és catedràtic 
d’Economia de l’Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’on fou 
rector de 1980 a 1986. Ha estat president de la Caixa de Catalunya i de la 
Fundació Caixa de Catalunya. 

 


