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El sistema Ter-Llobregat torna a l’escenari 
d’excepcionalitat 1 després de les pluges del mes de 
maig i l’increment de les reserves 

 
• El Decret de sequera continuarà activat fins a finals d’any 
 
• El Govern de la Generalitat demana al Govern central la derogació 

del Reial decret de mesures urgents i excepcionals per garantir 
l’abastament a Barcelona 

 
• La resta de mesures aprovades per via d’emergència, excepte el 

proveïment d’aigua en vaixells i la mesura de la canonada, 
continuarà el seu desenvolupament tal i com estava previst 

 
 

El Govern ha avaluat avui l’estat de la sequera i ha decidit retornar el sistema 
Ter-Llobregat a l’escenari d’excepcionalitat 1 després de les pluges del mes 
de maig i de l’increment de les reserves embassades. A dia d’avui, els 
embassaments del sistema Ter-Llobregat es troben al 53% de la seva 
capacitat. No obstant això, la conca de la Muga continuarà en l’escenari 
d’excepcionalitat 2, atès que ha estat la conca regulada que menys s’ha 
beneficiat de les pluges dels darrers dies. 
 
Tot i que la situació de sequera extrema ha quedat enrere -després 
d’encadenar 17 mesos sense pluges importants a les capçaleres dels rius i el 
descens lent però constant de les reserves embassades-, Catalunya continua 
en situació de sequera i, per aquest motiu, el Decret continuarà activat fins a 
final d’any, tret que abans es produeixi una recuperació total de les reserves 
embassades.  
 
Pel que fa a la resta de conques, l’embassament del Catllar i la conca del Cap 
de Creus i Costa Nord continuen en excepcionalitat 1, mentre que la resta de 
conques es troben en situació de normalitat.  
 
Es manté el desenvolupament de les obres emergència 
 
El Govern també ha decidit continuar el desenvolupament de les obres 
d’emergència previstes, tret del proveïment d’aigua en vaixells i la construcció 
de la canonada que connectaria el sistema del CAT amb la xarxa d’ATLL. 
Sobre aquesta darrera mesura, el Govern de la Generalitat ha demanat al 
Govern central que derogui el Reial decret de mesures urgents i excepcionals 
per garantir l’abastament a Barcelona. 
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D’altra banda, pel que fa al transport d’aigua en vaixells, aquesta mesura no 
es prorrogarà fins al 15 d’agost i s’està analitzant el cost-eficiència de rescindir 
el contracte vigent. A més, s’ha decidit anul·lar la línia Tarragona-Barcelona 
fins que no s’assoleixi un acord. 
 
Cal remarcar que aquesta sequera ha permès avançar infraestructures de 
caràcter estructural per valor de més de 328 milions d’euros i executar també 
actuacions d’emergència per valor de 194 milions d’euros que, 
majoritàriament, quedaran ja com a infraestructures definitives per garantir 
l’abastament i ampliar el marge de seguretat davant futurs episodis de 
sequera.  
 
Mesures per als regants 
 
Amb l'actual escenari de reserves embassades al Ter-Llobregat i l’acord de 
Govern de declaració de l'estat de les conques de Catalunya pel que fa al 
Decret de sequera, on se situa el Ter-Llobregat en excepcionalitat de nivell 1,  
la campanya de reg està garantida.  
 
Al Baix Ter les demandes de dotació mínima inicialment manifestades pel 
col·lectiu de comunitats de regants es poden satisfer amb aigua embassada al 
conjunt d'embassaments del Ter, oscil·lant el valor final a l'entorn dels 45  hm3.  
 
Pel que fa a les comunitats de regants del Llobregat, també veuran satisfetes 
les seves dotacions restringides segons l'escenari d'excepcionalitat 1 amb 
aigua regulada i, en el cas del Canal de la Dreta del Llobregat, aquesta aigua 
serà substituïda totalment o parcialment per aigua regenerada des del terciari 
de l'EDAR del Baix Llobregat. Es manté el calendari de poder satisfer tota la 
demanda d'aquest canal a finals de juny, amb la nova conducció d'aigua 
regenerada que s'està construint fins a l'assut de Molins de Rei. 
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EXCEPCIONALITATS  
 
 

Conca o Sistema Escenari 

Embassament de Foix Normalitat 

Embassament del Catllar Excepcionalitat 1 

Sistema de la Muga Excepcionalitat 2 

Sistema Llobregat Excepcionalitat 1 

Sistema Siurana-Riudecanyes Normalitat 

Sistema Ter Excepcionalitat 1 

Sistema Ter-Llobregat Excepcionalitat 1 

Conca Besòs Normalitat 

Conca Cap de Creus i Costa Nord Excepcionalitat 1 

Conca Costa sud Normalitat 

Conca Daró Normalitat 

Conca de la Tordera Normalitat 

Conca Fluvià Normalitat 

Conca Foix Normalitat 

Conca Gaià - Francolí Normalitat 

Conca Garraf i riera de Ribes Normalitat 

Conca Maresme Normalitat 

Conca Ridaura Normalitat 

Conca Riera de la Bisbal Normalitat 

Conca Siurana - Riudecanyes Normalitat 

Conca Ebre Normalitat 

Conca Garona Normalitat 
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Mesures durant la vigència del Decret  
 
L'apartat de mesures generals (Cap II) contempla les disposicions destinades 
a la racionalització i contenció d'usos, optimització de l'aprofitament i a la 
minimització d'afectacions ambientals, i són obligades a tot el territori català 
des del moment d'entrada en vigor del Decret. En resum: 
 
Abastament urbà 
 
Les entitats subministradores de municipis de més de 2.000 habitants i els 
industrials de consum major a 1.000 m3/dia hauran de declarar les seves 
captacions i consums amb una freqüència que pot arribar a ser diària. Es 
minimitzaran la utilització de l'aigua per les entitats locals amb finalitats no 
domiciliàries. 
 
Règim de cabals de continuïtat fluvial 
 
Per preservar els cabals i làmines d'aigua al riu per a les captacions 
d'abastament els usuaris de l'aigua hauran d'adaptar l'explotació dels seu 
aprofitaments i complir el cabal de continuïtat fluvial fixats a l'annex 4 del 
Decret. (art. 16) 
 
Aprofitaments hidroelèctrics 
 
Els aprofitaments hidroelèctrics que no siguin de peu de presa i que, d'acord 
amb la seva concessió, puguin embassar aigua i no disposin de 
contraembassament, funcionaran en règim estrictament fluent sense provocar 
oscil·lacions en el règim de cabals circulants del riu. Les derivacions de cabal 
per a ús hidroelèctric garantiran sempre el cabal fluent igual o superior al 
cabals de la concessió, complint sempre el cabal de continuïtat fixats a l'annex 
4 del Decret.  
 
Usos agrícoles i ramaders 
 
L'Agència pot substituir tots o part dels cabals destinats a reg agrícola, per 
aigües regenerades d'acord amb allò disposat a l'art 12.8. L'Agència podrà 
autoritzar derivacions o captacions d'aigua d'emergència i la realització de les 
obres associades per atendre l'abastament d'aigua per bestiar. El sol·licitant 
justificarà que l'ajuntament corresponent no disposa de recursos hídrics 
suficients per a cobrir la demanda. 
 
Usos recreatius 
 
Només s'autoritzarà la celebració de proves esportives que impliquin 
desembassaments en trams regulats sempre que aquests no afectin ni 
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quantitativament ni qualitativament els recursos extrets per les captacions 
d'aigua dels embassaments.  Els camps de golf que emprin pel reg aigües no 
procedents d'una estació depuradora d'aigües queden subjectes a presentar 
davant l'Agència un programa de millora de l'estalvi i l'eficiència. 
 
A continuació es presenten les mesures específiques de cada escenari 
d’excepcionalitat detallades al decret, tot recordant que els municipis són 
competents per decidir d’acord amb els seus propis plans de contingència les 
mesures específiques en el seu terme municipal. 
 
 
Excepcionalitat 1: mesures de caràcter general i específiques 
 

1. Està prohibit l’ús d’aigua potable per al funcionament de fonts 
ornamentals. 

 
2. Les administracions locals vetllaran per l’ús racional i l’estalvi i, a 

aquests efectes, promouran dins els seus àmbits de competència 
mesures de sensibilització i foment de l’estalvi. 

 
3. En aquest sentit, les administracions locals vetllaran per reduir i 

minimitzar els regs a parcs i jardins públics, mantenir i reaprofitar 
l’aigua de piscines d’ús públic i privat, optimitzar l’ús de l’aigua a parcs 
aquàtics i altres instal·lacions lúdiques i reduir la utilització d’aigua de 
boca per a neteja viària , entre altres mesures.  

 
4. Reducció d’un 15% de les dotacions de reg a sistemes regulats.  

 
5. Anul·lació dels desembassaments per a ús exclusivament hidroelèctric. 
 

 
Excepcionalitat 2: mesures de caràcter general i específiques 
 

• Reducció d’un 45% de les dotacions de reg a sistemes regulats  i reducció de 
cabals als rius, als mínims que preveu el decret. 
 

• Com a mesures de caràcter general en les xarxes d’abastament, cal remarcar 
que els ajuntaments dels municipis de les conques en situació 
d’excepcionalitat de nivell 2 han de preveure, mitjançant les seves 
disposicions locals, la prohibició de destinar aigua potable per a la pràctica 
d’aquells usos que no siguin l’abastament domèstic, com ara l’aigua de les 
piscines públiques i privades, el reg de jardins particulars i els usos de l’aigua 
en els parcs aquàtics i d’altres instal·lacions de caràcter lúdic. No obstant, en 
alguns casos es permetrà l’ús d’aigua potable per a la neteja de carrers per 
raons higiènicosanitàries. 
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Per tant, l’Excepcionalitat 2 no permet l’ús d’aigua potable per:  

1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o 
privat. 

2. Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o 
privat. 

3. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.  

4. Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de 
tancament.  

5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per una 
empresa dedicada a aquesta activitat. 
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El Govern aprova els comptes de l’Institut Català de 
Finances de l’exercici 2007 
 

 
• L’ICF obté uns guanys de 700.000 euros i un balanç consolidat de 

2.820 milions, un 25,4% més que l’any anterior 
 
• L’activitat de l’entitat s’ha incrementat en un 9% respecte al 2006 i 

supera els 1.000 milions d’euros d’activitat 
 
• ICF Equipaments consolida la seva activitat i ja ha lliurat un total 

de 122 escoles i centres de salut en tres anys 
 

• Continua la línia de millora del sanejament de l’entitat amb una 
reducció de l’índex de morositat del 0,6 % respecte al 2006 

 
 
El Govern ha aprovat avui la memòria, el balanç i els comptes de l’Institut 
Català de Finances (ICF) corresponents a l’exercici 2007. L’ICF ha tancat 
l’exercici amb un resultat positiu de 700.000 euros i un balanç consolidat de 
2.820 milions, un 25,4% més que l’any anterior. En aquest període l’entitat ha 
incrementat l’activitat un 9% respecte al 2006 fins a arribar als 1.060 milions 
d’euros. Aquest increment de l’activitat s’ha fet realitat alhora que s’ha 
mantingut la línia de millora del sanejament de l’entitat ja iniciada els darrers 
anys. L’índex de morositat s’ha situat en l’1,4%, sis dècimes per sota del 
registrat el 2006.  
 
En els comptes aprovats avui pel Govern destaca l’activitat d’ICF 
Equipaments, que ha lliurat un total de 76 nous equipaments l’any 2007 –entre 
escoles i centres de salut- i la línia de finançament a llarg termini ICFcrèdit, 
que ha tancat el tercer tram esgotant els 250 milions d’euros posats a 
disposició de pimes i autònoms. Aquesta societat mercantil, creada l’any 2005 
amb la finalitat de buscar el millor finançament per construir aquelles 
infraestructures que li encarregui el Govern, ha lliurat un total de 67 escoles i 9 
centres de salut, amb una inversió de 276 milions d’euros. Així, en tres anys, 
s’han construït un total de 122 equipaments amb un pressupost de 1.021 
milions d’euros.  
 
Un total de 1.060 milions d’euros d’activitat 
 
L’any 2007 l’ICF ha incrementat la seva activitat un 9% respecte al 2006, fins 
a un import total de 1.060 milions d’euros, 96 milions més que l’any anterior i 
supera per primera vegada els 1.000 milions d’euros d’activitat. Aquesta fita 
s’ha assolit al mateix temps que s’ha mantingut el sanejament de l’entitat, tot 
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millorant la qualitat del risc. Així, i continuant amb la línia endegada els darrers 
anys, aquest exercici s’ha tornat a reduir l’índex de morositat fins a situar-lo en 
l’1,4%, inferior al del 2006, i lluny del 5,4% del 2004. Aquest 2007 també han 
disminuït els actius dubtosos fins a un 19%.  
 
La cobertura de provisions i la ràtio de solvència, que s’han situat en el 149% i 
el 13,7%, respectivament, són altres indicadors que avalen la millora dels 
estats financers de l’Institut durant el passat exercici. Aquest 2007 també s’ha 
fet un esforç per capitalitzar l’entitat amb una aportació de 45 milions d’euros 
al fons patrimonial, fins a arribar als 307 milions, molt per sobre dels 97 
milions amb els quals comptava el fons l’any 2003.   
 
 
Més ajudes per a les empreses 
 
L’augment de l’activitat de l’ICF s’explica, en part, per la bona acceptació de 
l’oferta de productes dirigits a cobrir les necessitats de finançament de les 
empreses i de les polítiques del Govern. La línia de finançament a llarg termini 
ICFcrèdit ha tingut una bona acollida i, en tan sols cinc mesos, ha esgotat els 
250 milions posats a disposició de les petites i mitjanes empreses i 
treballadors autònoms aquest 2007. Així, s’han destinat 675 milions d’euros a 
aquesta línia des de la seva creació al setembre del 2005. En total ICFcrèdit 
ha finançat més de 9.300 operacions, principalment per a projectes d’inversió 
d’empreses joves de menys de deu treballadors i en sectors com la indústria, 
el comerç, el turisme i l’hostaleria. L’Institut també ha concedit préstecs –
sindicats i bilaterals- per un import de 565 milions d’euros i ha formalitzat un 
total de 442 operacions. Els projectes de creixement i les operacions de línies 
conveniades, com ara Equipaments culturals, Equipaments Esportius, i 
projectes del sector audiovisual, entre altres, són els que han generat més 
operacions. 
 
L’ICF també ha signat dues noves línies de préstecs amb l’objectiu d’innovar 
en l’oferta de productes dirigits especialment a cobrir les necessitats de 
finançament de les empreses: la Línia ICF-Copca per potenciar i facilitar les 
inversions de les pimes catalanes a l’estranger en el seu procés 
d’internacionalització; i la línia ICF-Cidem per finançar projectes d’R+D+I. 
 
L’Institut, a través de la seva filial ICFHolding, ha mantingut la seva activitat 
d’inversió amb la participació en nous instruments de Capital Risc: Caixa 
Capital Pyme Innovación, Ingenia Capital, i Highgrowth Innovació. Així, els 
compromisos totals d'inversió han augmentat un 16,7% fins a 62,8 milions 
d'euros, amb un total de recursos dels instruments on participa de 334,7 
milions d'euros. D'altra banda, cal destacar la creació de la Societat d’Inversió 
Cooperativa (SICOOP), destinada a la inversió i la generació de nous 
projectes de creixement d’entitats de l’economia cooperativa. Juntament amb 
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l’ICFHolding, també formen part d’aquesta societat el Grup Clade, Caixa 
Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell i els grups francesos Crédit 
Coopératif i Esfin/Ides. SICOOP és un projecte pioner a Catalunya i a 
Espanya, ja que és la primera ocasió en què el sector cooperatiu és l’objecte 
d’inversió d’una societat d’aquestes característiques, fruit del consens entre el 
sector públic i privat. 
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El Govern millora l’abastament d’aigua als dos 
Vallesos i al Baix Llobregat 

 
• Les actuacions es desenvoluparan a Cerdanyola del Vallès, Abrera, 

Sant Pere de Vilamajor i Cànoves i Samalús 
 
• El cost total d’aquestes obres és superior als 7 milions d’euros 

 
El Govern ha aprovat avui l’execució de diverses actuacions per a millorar 
l’abastament a les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental i el 
Baix Llobregat, concretament als municipis de Cerdanyola del Vallès, Abrera, 
Sant Pere de Vilamajor i Cànoves i Samalús. En total, aquestes actuacions 
tindran un cost superior als 7 milions d’euros.  
 
Pel que fa a la primera actuació, aquesta se centrarà en millorar l’abastament 
a Cerdanyola del Vallès, concretament al sector del Centre Direccional. El cost 
d’aquesta obra serà superior als 3,4 milions d’euros i consistirà en la 
construcció de dos dipòsits (Nord i Sud) de 6.000 metres cúbics de capacitat,  
i de la instal·lació de les canonades pertinents per a subministrar l’aigua.  
 
Aquesta actuació que executarà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) permetrà 
millorar l’abastament a la zona del Centre Direccional i de forma indirecta 
beneficiarà a tota la població de la ciutat, uns 57.000 habitants. El Centre 
Direccional de Cerdanyola és un nou assentament urbà que acull activitats 
científiques i tecnològiques, a més d’una zona residencial d’habitatge lliure i 
protegit que dóna resposta al creixement que està experimentant la ciutat.  
 
Millores al Baix Llobregat i al Vallès Oriental  
 
Pel que fa a les actuacions a Abrera, aquestes consisteixen en millorar el 
subministrament a la zona de les Carpes i augmentar la capacitat a tot l’àmbit 
de Santa Maria de Vilalba. Concretament, es realitzarà una obra alternativa a 
la de la presa directa que uneix la planta de tractament del Llobregat amb un 
dipòsit ubicat a Sant Quirze del Vallès. Aquesta actuació, que executarà 
Aigües Ter Llobregat, garantirà el subministrament d’aigua a gairebé 11.000 
persones i té un cost de prop de 765.500 euros. 
  
Finalment, es construirà un dipòsit i s’instal·laran les corresponents 
conduccions per a millorar el subministrament a la població de Sant Pere de 
Vilamajor i Cànoves i Samalús, més de 6.000 persones. Aigües Ter Llobregat 
executarà aquestes obres que permetran donar garanties de subministrament 
a aquestes localitats. Aquesta actuació preveu una inversió superior als 2,8 
milions d’euros.  
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El Govern concedeix més d’1 milió d’euros a les 
organitzacions agràries catalanes 
 
• Les subvencions serveixen per sufragar les despeses de 

representativitat i es donen d’acord amb els resultats a les eleccions 
a cambres  

 
El Govern ha aprovat avui les subvencions a concedir a les organitzacions 
professionals agràries, que s’eleven a 1.080.554 euros, concedides per 
sufragar part de les despeses de representativitat de les seves organitzacions, 
i per tant de forma proporcional amb el resultat de les eleccions a cambres 
agràries a Catalunya del 25 de febrer de 2007. 
  
Així, l’executiu ha autoritzat atorgar subvencions a Unió de Pagesos (UP), per 
un import de 691.027 euros; a Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC), per un import de 255.352 euros; i a l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors (ASAJA), per un valor de 134.174 euros.  
 
 

ENTITAT VOTS REPRESENTANTS IMPORT 
UP 11.006 63 691.027 � 
JARC 4.067 23 255.353 � 
ASAJA 2.137 11 134.174 � 
TOTAL   1.080.554  � 

 
 
D’acord amb el que preveu la legislació, l’import de la subvenció atorgada no 
pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 
 



 

�

����������	�
���������.06.2008 13 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern impulsa les obres de la variant de la B-224 
al municipi de Piera, a l’Anoia 
 

• Es construirà una via d’1,4 quilòmetres que permetrà evitar el pas 
dels vehicles per l’interior del nucli urbà 

 
• Els treballs compten amb una inversió de 2’6 milions d’euros, 

començaran la tardor vinent i tindran un termini d’execució d’11 
mesos 

 
El Govern construirà una variant d’1,4 quilòmetres de longitud a la B-224 a 
Piera (Anoia). Amb aquest objectiu ha aprovat avui l’ocupació de béns i drets 
afectats per aquestes obres. Aquesta actuació, molt reclamada pel territori, 
evitarà el pas dels vehicles per l’interior del nucli urbà i oferirà una connexió 
més directa entre els Hostalets de Pierola i la B-224.   
 
Millora de la mobilitat i la seguretat 
 
La travessera de la B-224 a Piera registra actualment un alt percentatge de 
trànsit de vehicles pesants com a conseqüència de la seva proximitat amb 
l’abocador de Can Mata, al terme dels Hostalets de Pierola. Per tal de millorar 
la seguretat viària i alleugerir el trànsit en aquesta zona, el Govern ha previst 
la construcció d’una variant. La nova via oferirà una alternativa més directa 
entre els Hostalets de Pierola i la B-224, sense haver de passar per l’interior 
de Piera. 
 
Els treballs es troben actualment en fase de licitació per un import de 2,6 
milions d’euros. Es preveu que les obres s’adjudiquin el proper mes de juliol 
per tal que puguin començar després de l’estiu. El termini de construcció de la 
nova variant serà d’11 mesos.  
 
La nova variant 
 
La variant que es construirà té una longitud d’1,4 quilòmetres i anirà des de la 
rotonda existent a l’encreuament de les carreteres B-231 (cap a Esparreguera) 
i BV-2243 (cap als Hostalets de Pierola) fins a l’actual rotonda de la B-224 que 
dóna accés a les urbanitzacions de Can Bonastre i Can Claramunt, amb un 
traçat paral·lel al camí Fondo. La nova via comptarà amb dos carrils per a la 
circulació de 3,5 metres d’amplada cadascun i vorals d’1,50 metres.  
 
El projecte preveu la construcció d’un pas inferior, de 14,4 metres de longitud, 
per tal de mantenir la connexió entre dos camins a ambdós costats de la nova 
variant. Les obres es completaran amb la implantació dels elements de 
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drenatge de la carretera, la senyalització i la col·locació de barreres de 
seguretat.  
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Ripollès 
 
��

• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès és 
un pas més en la descentralització del sistema sanitari català, que ja 
ha formalitzat 16 consorcis i en té previst un total de 37 

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

local en l'ordenació, priorització i coordinació del sistema sanitari i es 
vol contribuir a la millora de la salut de la seva població 

  
 
El Govern ha aprovat avui la constitució del Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Ripollès i n’ha aprovat els Estatuts. La creació d’aquest consorci és 
un pas més en la descentralització del sistema sanitari català, que té previst 
formalitzar un total de 37 Governs Territorials. Amb aquest, ja són 16 els ens 
constituïts (Osona; la Garrotxa; el Baix Vallès; el Garraf; l’Alt Urgell; Lleida; el 
Baix Llobregat Litoral; el Baix Empordà; el Baix Camp, el Montsià;  Bages-
Solsonès, Berguedà, Baix Llobregat Nord, Baix Montseny, Alta Ribagorça), i al 
llarg d’aquest any s’enllestirà la resta. 
  
Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la 
participació del món local en l'ordenació, priorització i coordinació del sistema 
sanitari, creant un marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat 
i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, 
aquests consorcis donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i 
per això tenen una composició equilibrada que garanteix la paritat en l'adopció 
de decisions entre els membres designats per les entitats locals i els designats 
pel Departament de Salut. 
  
Amb la creació d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora 
de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions 
bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la 
millor prestació dels serveis sanitaris. 
  
Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, 
de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les 
comarques, i d'un dimensionat que inclogui com a mínim l'atenció primària, 
l'hospitalària i la sociosanitària. El Govern Territorial de Salut del Ripollès 
comprèn una població de 25.956�habitants. 
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El Pacte per a la Salut del Ripollès es va signar el 20 d’abril de 2007 entre el 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els ajuntaments de 
Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, Molló, 
Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Fresser, Ripoll, Sant Joan de 
les Abadesses, Sant Pau de Seguries, Setcases, Toses, Vallfogona de 
Ripollès, Vilallonga de Ter i el Consell Comarcal del Ripollès. 
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Altres acords 
 
 

• Modificació de la delimitació del Conjunt arqueològic d’Ullastret 
 
El Govern ha aprovat modificar la delimitació de l'entorn de protecció del 
Conjunt arqueològic d'Ullastret. Aquesta modificació té com a finalitat la 
redefinició de l’entorn d’aquest jaciment arqueològic, catalogat com a bé 
cultural d'interès nacional (BCIN), en la categoria de zona arqueològica, amb 
l’objectiu de protegir i preservar l’ espai. 
 
El Conjunt arqueològic d'Ullastret és un dels conjunts arqueològics més 
significatius de la cultura ibèrica. Està situat als municipis d’Ullastret, Serra de 
Daró, Forallac i Fontanilles (Baix Empordà). S’hi conserven restes 
arqueològiques de gran singularitat geològica i històrica i de gran interès 
científic i patrimonial. 
 

• Nomenaments  
 
El Govern ha aprovat el nomenament de Josep Maria Rañé Blasco com a nou 
president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), 
després que el ple d’aquest òrgan d'assessorament del Govern en matèria 
socioeconòmica i laboral l’hagi escollit per unanimitat. 
 
Josep Maria Rañé Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya (CTESC)  
 
Nascut a Sant Just Desvern (Barcelona), el 15 de juny de 1954. 
 
Ha cursat estudis superiors d’enginyeria industrial. Ha estat regidor de 
Joventut i Treball de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, i també ha estat 
regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.  
 
Ha format part de la Comissió Executiva del Consell de Treball, del Consell 
General de l'Institut Català de la Salut, del Consell Català de la Salut, del 
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, del Plenari de l'Institut 
d'Estudis Laborals de la Universitat de Barcelona, del Consell Econòmic i 
Social de l'Ajuntament de Barcelona i del Consell General de l'Institut Nacional 
de la Salut (INSALUD). 
 
Afiliat a la Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya des del 1976, és 
militant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) des del 1984 i 
actualment és membre de l'Executiva del Baix Llobregat. 
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Rañé ha estat diputat del Parlament de Catalunya durant quatre legislatures 
(1988-2003) i entre el desembre de 2003 i l’abril de 2006 va ser conseller de 
Treball i Indústria de la Generalitat (2003-2006).  
 
Actualment és diputat del Parlament de Catalunya, on presideix la Comissió 
d’Economia i Finances i quart tinent d’alcalde de Sant Feliu de Llobregat. 


