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El Govern aprova el Projecte de llei de salut pública de 
Catalunya 
 
 

• La norma donarà resposta als nous reptes plantejats per la 
globalització, com el canvi climàtic, les pandèmies o l’obesitat 

 
• La Llei permetrà treballar contra les desigualtats en salut per raó 

de gènere, classe social i grup ètnic 
 

• Es tracta de la primera Llei de salut pública de l’Estat que 
incorpora les tendències internacionals més innovadores 

 
• Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya  

 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de salut pública de Catalunya, la 
primera normativa d’aquestes característiques de tot l’Estat espanyol que 
incorpora les principals tendències internacionals en la vigilància de la salut 
pública, la promoció de la salut individual i col·lectiva, la prevenció de la 
malaltia i la protecció de la salut. 
 
Amb aquesta llei, el Govern es compromet a fer de les accions i els serveis de 
salut pública, un dret dels ciutadans, alhora que situa la salut pública al 
capdavant de les prioritats de l’acció de govern, d’acord amb el Pla de Govern 
2007-2010, per abordar la salut, no només des de l’atenció a la malaltia, sinó 
de manera integral incloent-hi la prevenció i la promoció de la salut. 
 
La salut pública s’ocupa de protegir i millorar la salut de la població a través 
del control dels riscos per a la salut presents en el medi i en els aliments, de la 
promoció d’estils de vida saludables. Són exemples d’actuacions en salut 
pública les inspeccions que fan els veterinaris als escorxadors abans i després 
del sacrifici dels animals; les inspeccions perquè es compleixi la llei del tabac, 
o el programa de vacunes.  
 
Prestacions i serveis reconeguts a la llei  
 
La nova norma reconeix les prestacions i els serveis que, en matèria de salut 
pública ha de prestar el sistema sanitari públic a Catalunya, i incorpora dins 
del seu catàleg les prestacions adreçades a les persones de forma individual 
(com el suport per deixar de fumar) i els serveis adreçats a les col·lectivitats 
(com els plans de promoció de l’exercici físic i de l’alimentació saludable) i als 
riscos ambientals (promoció d’entorns saludables). 
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Entre les prestacions incloses a la cartera de serveis de salut pública 
reconeguts en aquesta Llei, hi destaquen –en l’àmbit de la protecció i la 
vigilància– la salut alimentària i ambiental, la gestió dels riscos sanitaris 
(vigilància i control dels establiments alimentaris, de les aigües de consum 
humà, del risc de legionel·losi, brots epidèmics i alertes sanitàries), els plans 
de prevenció a l’hivern –els de la grip, per exemple-, les actuacions davant 
l’onada de calor, etc. 
 
Àmbit de prevenció i millora de la salut 
 
Al catàleg de prestacions també s’han inclòs les actuacions adreçades a 
prevenir i millorar la salut. Entre aquestes actuacions tenen especial 
rellevància totes les destinades a prevenir el tabaquisme; a reduir l’impacte de 
la pobresa en la salut (programa Salut als barris, que entre altres actuacions 
facilita fàrmacs a persones amb pocs recursos); a millorar la salut en la 
població vulnerable (nens, gent gran, discapacitats, minories ètniques, etc.); a 
millorar la salut laboral; a promoure l’exercici físic i l’alimentació saludable, i a 
prevenir l’aparició de malalties com el càncer, la diabetis, les malalties 
cardiovasculars, etc.  
 
Aquestes actuacions, a més de revertir en una millora de la salut individual i 
col·lectiva de la població i d’una millora de la qualitat de vida, també suposen 
un estalvi considerable a llarg termini. En efecte, diversos estudis 
internacionals demostren que cada euro invertit en accions de salut pública és 
cinquanta vegades més productiu en termes de salut que l’assistència 
sanitària a la malaltia, revertint en un major creixement econòmic i per tant en 
l’enfortiment de la sostenibilitat financera dels sistemes de salut i benestar. 
 
Entre les novetats més destacades d’aquesta llei hi ha el fet de preveure la 
possibilitat que qualsevol administració de Catalunya, abans de dur a terme 
alguna actuació, tingui la possibilitat de demanar que s’elabori un informe 
d’avaluació dels riscos per a la salut.  
 
Resposta contra la desigualtat i els efectes de la globalització en l’àmbit 
de la salut  
 
La Llei permetrà treballar de forma eficient contra les desigualtats que es 
produeixin en matèria de salut per raó de gènere, classe social o grup ètnic. 
També permetrà donar respostes a aquestes situacions de desnivell, 
especialment en el cas de les dones, i d’aquelles poblacions més vulnerables 
o l’entorn de les quals es concentren els riscos per a la salut i els problemes 
associats. 
 
La norma també ha estat pensada per donar resposta als nous reptes 
plantejats per la globalització, com el canvi climàtic o les diverses crisis de 
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salut pública a nivell internacional que s’han produït en els darrers anys, com 
la malaltia de les vaques boges o el risc de pandèmia gripal. 
 
En el seu àmbit d’actuació la Llei també inclou la salut laboral i la 
mediambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional i que requereixen una 
visió de salut pública per garantir la plena efectivitat del sistema sanitari. 
 
Creació de l’Agència Catalana de Salut Pública 
 
La llei preveu la creació de l’Agència Catalana de Salut Pública, que entrarà 
en funcionament al voltant de l’any 2010, i que integrarà dins del seu àmbit 
d’actuació les actuals agències de Protecció de la Salut i de Seguretat 
Alimentària. Això suposa una reforma integral de la salut pública, completant 
el conjunt de reformes del sistema de salut. 
 
L’Agència neix com una organització executiva interdepartamental amb una 
àmplia desconcentració que permetrà respondre a les necessitats en matèria 
de salut pública amb una atenció especial al territori i a l’àmbit local. Per això 
incorpora els elements de descentralització territorial, amb instruments que 
van des de la col·laboració amb els ens locals fins a la participació d’aquests 
en la titularitat de la pròpia Agència. 
 
La llei també introdueix el concepte de finançament múltiple i clarifica el 
d’autoritat sanitària −que serà exercida, en l’àmbit de les seves competències, 
per la mateixa Agència de Salut Pública de Catalunya− per protegir la població 
dels riscos relacionats amb els problemes de salut que l’afecten de forma 
col·lectiva  tot diferenciant-la de l’autoritat sobre el sistema de salut. L’autoritat 
sanitària s’ocuparà de gestionar les autoritzacions sanitàries, les mesures 
cautelars i els expedients sancionadors, facilitant un millor servei a ciutadans 
empreses i administracions. 
 
A nivell territorial, l’Agència de Salut Pública de Catalunya es vincula, a través 
dels seus serveis regionals, als governs territorials de salut, contribuint a 
potenciar la cooperació amb els ens locals i supralocals. 
 
Es crea també el Sistema d’Informació en Salut Pública, que estarà integrat en 
el Sistema d’Informació de Salut. Es tracta d’un sistema organitzat 
d’informació sanitària orientat a la vigilància i l’acció en salut pública, a la 
gestió del qual contribueix de manera decisiva l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. 
 
Estructura de la Llei 
 
La llei s’estructura en cinc títols. En el títol primer s’enuncien les disposicions 
generals que tracten l’objecte de la llei. En el segon, es recull el conjunt de 
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polítiques en matèria de salut pública, les prestacions, la formació, la  recerca, 
la informació i la comunicació. El títol tercer tracta sobre el sistema 
organitzatiu de la salut pública i recull la creació de l’Agencia de Salut Pública 
de Catalunya. El títol quart es refereix a la intervenció administrativa. I el 
cinquè s’ocupa del règim sancionador i tracta de les infraccions i les sancions. 
 
 
La salut pública en xifres 
 
Al llarg de 2007, el Departament de Salut va realitzar moltes activitats de salut 
pública destinades a preservar la salut de la població davant dels agents 
físics, químics i biològics presents en el medi i també per promoure la salut de 
la població. 
 
ACTUACIONS D’INSPECCIÓ 

1.800 Professionals de la salut pública, cada any, garanteixen... 

196.306 Inspeccions d’establiments alimentaris 

59.039  Inspeccions ambientals 

99.543 Determinacions analítiques 

163.356 Visites a la indústria alimentària 

30.950 Visites a menjadors col·lectius i a establiments de comerç minorista 

239.319.253 Actuacions de control de sacrificis als escorxadors 

59 Intervencions especials en toxiinfeccions alimentàries 

 
 
ACTUACIONS EN VACUNACIÓ 

1.800 Professionals de la salut pública, cada any, garanteixen... 

1.200.000 Adults vacunats anualment 

500.000 Infants vacunats anualment 

4.300.000 Dosis de vacunes administrades 

46.000.000 € Cost de la inversió anual en vacunes, que evita 35.000 casos de malalties cada 
any. 

215 € Cost de cada infant vacunat per 11 malalties transmissibles 

 
 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 

1.800 Professionals de la salut pública, cada any, garanteixen... 
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5.700 Persones grans participen en activitats de promoció de la salut (alimentació 
saludable i activitat física) desenvolupades en... 

140 Centres de gent gran de tot Catalunya 

31 Barris intervinguts en el programa de Salut als barris 

810 Escoles en les quals es fan revisions de menús escolars 

869 Escoles en les quals s’intervé en el programa salut i escola que cobreix a...  

108.543 Alumnes., el 89% de la població diana. 

75 Àrees Bàsiques de Salut que tenen un programa de promoció de l’activitat física 

6.200 Escolars que participen en programes de prevenció del tabaquisme en 85  
classes sense fum 

 
ACTUACIONS CONTRA EL TABAC 

1.800 Professionals de la salut pública, cada any, garanteixen... 

326 Àrees Bàsiques de Salut que en el programa Atenció Primària sense fum han 
aconseguit que...  

42.000 Persones hagin deixat de fumar 

4.358 Tractaments farmacològic per deixar de fumar especialment adreçat a col·lectius 
exemplars i col·lectius vulnerables 

23.652 Inspeccions de control a establiments en aplicació de la Llei del tabac amb... 

294 Expedients incoats dels quals... 

153 Han estat expedients amb sanció... 

48 Hospitals (el 78%) són membres de la xarxa catalana d’hospitals sense fum 
 
 
ACTUACIONS CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES ENTRE ELS JOVES 

1.800 Professionals de la salut pública, cada any, garanteixen... 

19.000 Alumnes participen en programes educatius front al consum d’alcohol i altres 
drogues en...  

293 Centres escolars amb la implicació de...  

888 Pares i mares, i... 

997 Professors 

6.000 Professionals de l’Atenció Primària de Salut s’han format en...  

350 Cursos per detectar precoçment el consum de risc d’alcohol i el consell 
 
 
ACTUACIONS CONTRA LA SIDA 

1.800 Professionals de la salut pública, cada any, garanteixen... 
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1.574.000 €  Destinats a entitats sense afany de lucre per intervencions preventives sobre el 
VIH/sida 

1.640.000 € Per abordar les infeccions de transmissió sexual a Catalunya. 

250.000  Tests diagnòstics del VIH realitzats a Catalunya 

525 Màquines expenedores de preservatius instal·lades a Catalunya 

2.100.000 Preservatius distribuïts anualment a Catalunya. 

2.016.500 Exemplars de material de divulgació sobre el VIH/sida i infeccions de transmissió 
sexual editats anualment. 
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El Govern destinarà 50,4 milions d’euros a la millora 
d’hospitals i Centres d’Atenció Primària 
 

• La construcció del nou hospital lleuger de Balaguer, i l’ampliació i 
la reforma de les urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona 
són les actuacions més destacades 

 
• També es milloraran les instal·lacions de quatre Centres d’Atenció 

Primària 
 
 
El Govern ha impulsat avui la reforma i la millora de vuit hospitals i quatre 
Centres d’Atenció Primària. Concretament, s’iniciaran les obres del nou 
hospital lleuger de Balaguer; l’ampliació i reforma de les urgències de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona; la reforma i ampliació de quatre Centres 
de Salut, i un important conjunt d’actuacions d’inversió als hospitals de 
l’Institut Català de la Salut.  
 
Les actuacions, que compten amb una inversió global de 50,4 milions d’euros, 
són les següents:  
 

Actuació Import 

Execució de les obres del CAP (hospital lleuger) de Balaguer.  12.138.287 

Execució de les obres de reforma i ampliació Serveis d'Urgències de 
l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona.  5.187.655 

Execució de les obres de Reforma de l'ala est de l'Hospital Santa 
Maria de Lleida.  8.199.110 

Execució de les obres complementàries núm. 1 de reforma i 
ampliació del servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, de 
Lleida.  

855.000 

Execució de les obres de reforma de l'àrea ambulatòria i assistencial 
a l'ICO, a l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona.  2.170.616 

Execució de les obres de remodelació del Servei de Psiquiatria a 
l'antiga escola d'infermeria de l'Hospital de Bellvitge, de l'Hospitalet 
de Llobregat.  

2.650.000 

Execució de les obres de Remodelació de l'Hospital de Dia i 
Reanimació postquirúrgic, de l'Hospital Dr. Trueta, de Girona.  2.516.614 

Execució de les obres d'adequació accessos a consulta externa de 
l'Àrea de Traumatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Barcelona.  400.000 

Execució de les obres complementàries núm. 1 d'ampliació del Bloc 
Quirúrgic de l'Àrea de Traumatologia i Rehabilitació de l'Hospital Vall 
d'Hebron, de Barcelona.  

695.000 

Execució de les obres de reforma de l'UCI Pediàtrica de l'Àrea 2.882.388 
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Maternoinfantil de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, de 
Barcelona.  

Execució de les obres del nou col.lector per a la climatització de 
l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona.  637.753,21 

Execució de les obres de la reforma i ampliació del CAP de l'Ametlla 
de Mar.  2.528.702 

Execució de les obres d'ampliació del CAP Cervera.  3.200.525 

Execució de les obres d'ampliació del CAP El Carmel, de Barcelona.  2.564.569 

Execució de les obres d'ampliació i reforma del CAP Dr. Pujol i 
Capçada, del Prat de Llobregat.  3.776.303 

TOTAL 50.402.522,21 
 
 
Actuacions de reforma i ampliació a hospitals  
 

• Construcció de l’hospital lleuger de Balaguer: consisteix en 
l’ampliació i la reforma del centre d’atenció primària ja existent per tal 
de donar suport estructural al nou hospital lleuger. Es passa d’una 
superfície de 2.333 m2 a una superfície construïda total de 7.956 m2. La 
inversió total serà de 12,1 milions d’euros.  

 
• El nou hospital lleuger oferirà serveis d’atenció primària, d’especialitats 

mèdiques i quirúrgiques, d’urgències, de cirurgia sense ingrés, de 
rehabilitació ambulatòria, d’hemodiàlisi, d’assistència i d’atenció 
ambulatòria a la salut mental d’adults i també infantojuvenil. 

 
• Ampliació i reforma de les urgències de l’Hospital Joan XXIII de 

Tarragona: les obres consisteixen en la construcció de l’estructura del 
nou edifici d’ampliació de l’hospital, ampliació i reforma de les urgències 
i espais dels metges de guàrdia, amb una superfície total d’actuació de 
5.768 m2. L’import previst és de 5,1 milions d’euros. 

 
• Hospital de Santa Maria de Lleida: reforma de l’ala est de l’Hospital 

per donar cabuda a una unitat de cirurgia de curta estada dotada amb 
20 llits, una unitat d’hospitalització de cirurgia dotada amb 24 llits, una 
unitat de cirurgia major ambulatòria de 13 places, una unitat de 
reanimació de 8 llits i una unitat de semicrítics de 8 llits. Import: 8.2 
milions d’euros.  

 
• Hospital Arnau de Vilanova de Lleida: obres complementàries de la 

reforma i ampliació del servei d’urgències. Import: 855.000 euros. 
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• Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona: reforma 
de l’àrea ambulatòria i assistencial de l’Institut Català d’Oncologia. 
Import: 2.1 milions d’euros. 

 
• Hospital de Bellvitge: millora del Servei de Psiquiatria. Import: 2,6 

milions d’euros.  
 

• Hospital Josep Trueta de Girona: remodelació de l’hospital de dia i 
dels espais de reanimació postquirúrgica. Import: 2,5 milions d’ euros. 

 
• Hospitals de la Vall d’Hebron:  

 
- Adequació dels accessos a consulta externa de l’àrea de 

traumatologia. Import: 400.000 euros. 
 

- Obres complementàries d’ampliació del bloc quirúrgic de l’àrea 
de traumatologia i rehabilitació. Import: 695.000 euros. 

 
- Reforma de l’UCI pediàtrica de l’àrea maternoinfantil. Import: 2,8 

milions d’euros.  
 

- Nou col·lector per a la climatització. Import: 637.753 euros. 
 
 
Reforma i ampliació de 4 Centres d’Atenció Primària de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) 
 

• CAP L’Ametlla de Mar. Les obres, amb un import de 2,5 milions 
d’euros, consisteixen en l’ampliació de l’edifici existent, per tal de donar 
resposta al creixement demogràfic. El CAP comptarà amb 6 sales de 
consulta de medicina general; 4 sales de consulta de pediatria; una 
sala de consulta d’odontologia; una sala de consulta de treball 
d’odontologia; dos sales de consulta polivalents; una àrea d’atenció 
continuada i una àrea d’educació sanitària. 

 
• L’actuació preveu la instal·lació de mòduls provisionals en un solar cedit 

per l’Ajuntament. La superfície d’ampliació és de 403,11 m2, i la de 
reforma abraça 785,45 m2, amb la qual cosa la superfície construïda 
total serà de 1.188,56 m2.  

 
• CAP Cervera. Les obres, amb un import de 3,2 milions d’euros, 

consisteixen en l’ampliació i la reforma del centre existent per tal 
d’adequar l’estructura assistencial a les noves necessitats. El nou CAP 
disposarà de 10 sales de consulta de medicina general; 4 sales de 
consulta de pediatria; una sala de consulta d’odontologia; una sala de 
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consulta de treball d’odontologia; 4 sales de consulta polivalents; una 
sala de consulta ASSIR; una àrea de centre d’urgències d’atenció 
primària; una àrea de diagnòstic per la imatge; una àrea d’educació 
sanitària; una àrea de personal sanitari i de transport sanitari, i una àrea 
de vehicles d’emergències i domicilis. 

 
• La superfície de reforma és de 961 m2, que sumada a la d’ampliació, 

de 1.514,34 m2, dóna una superfície total construïda de 2.475,34 m2 
 

• CAP El Carmel (Barcelona). Amb un import de 2,5 milions d’euros, 
l’ampliació del centre es fa perllongant l’edificació existent amb una 
construcció de soterrani i 3 plantes pis. El programa funcional aprovat 
permet que el centre creixi en les dotacions següents: 4 consultes de 
medicina general; 7 consultes polivalents; una consulta d’Atenció 
continuada i 4 boxos polivalents; una àrea d’Educació sanitària, i una 
àrea d’emmagatzematge i aparcament. La superfície d’obra nova serà 
de 1.170m2. 

 
• CAP Dr. Pujol i Capsada (El Prat de Llobregat). Import: 3,7 milions 

d’euros. S’amplia i es reforma el centre amb una edificació de planta 
baixa i un pis que es situa davant la nova gran plaça lúdica que tindrà el 
barri de Sant Cosme. El centre comptarà amb 10 consultes de medicina 
general; 4 consultes de pediatria; 5 consultes polivalents; 2 consultes 
PASSIR; una àrea d’atenció continuada; un centre de Rehabilitació; 
CASD; un centre de Salut Mental amb 4 consultes, i una àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament. La superfície d’obra nova és de 2.153 
m², i la de reforma de 1.345 m2 
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El Govern construirà set nous Centres d’Atenció 
Primària (CAP) que donaran servei a prop de 210.000 
persones 
 

• S’impulsa la construcció de set nous Centres d’Atenció Primària 
als municipis de Calafell, Molins de Rei, Palaudàries (Lliçà 
d’Amunt), Sant Vicenç de Castellet, Santa Perpètua de Mogoda, 
Tordera i Vilanova del Camí 

 
• L’import total de les actuacions és de 18,2 milions d’euros 

 
 
El Govern ha aprovat avui la construcció de set nous Centres d’Atenció 
Primària (CAP) als municipis de Calafell (Baix Penedès), Molins de Rei (Baix 
Llobregat), Palaudàries -Lliçà d’Amunt- (Vallès Oriental), Sant Vicenç de 
Castellet (Bages), Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), Tordera 
(Maresme) i Vilanova del Camí (Anoia) . Els nous equipaments substituiran els 
centres actuals i donaran servei a prop de 210.000 persones. El cost de 
construcció global dels edificis, que s’ubicaran en diversos solars cedits pels 
ajuntaments dels diferents municipis, serà de 18,2 milions d’euros. 
 
 
CAP Calafell: Amb una superfície construïda de 2.055 m², el nou centre 
comptarà amb 14 sales de consulta de medicina general, 4 sales de consulta 
de pediatria, 1 sala de consulta d’odontologia, 1 sala de consulta de treball 
d’odontologia, 3 sales de consulta polivalent, Àrea d’atenció sexual i 
reproductiva, Àrea d’atenció continuada, Àrea de rehabilitació, Àrea de 
diagnòstic per la imatge, Àrea de personal sanitari i Àrea de transport sanitari.  
 
 
CAP Molins de Rei: El nou edifici del CAP Molins de Rei tindrà una superfície 
construïda de 2.467 m². Comptarà amb 9 sales de consulta de medicina 
general, 3 sales de consulta de pediatria, 1 sala de consulta d’odontologia, 
una sala de consulta de treball d’odontologia, tres sales de consulta polivalent, 
una àrea d’atenció continuada, una àrea d’educació sanitària i un Centre de 
Dia de Malalts d’Alzheimer.  
 
CAP Palaudàries (Lliçà d’Amunt): El nou centre, amb una superfície 
construïda de 707 m², disposarà de 7 sales de consulta de medicina general, 
10 sales de consulta de pediatria i 13 sales de consulta polivalent.  
 
CAP Sant Vicenç de Castellet: El centre, amb una superfície construïda de 
1.170 m², tindrà 4 sales de consulta de medicina general, 2 sales de consulta 
de pediatria, 1 sala de consulta d’odontologia, 1 sala de consulta de treball 
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d’odontologia, 2 sales de consulta polivalent, una àrea d’atenció continuada i 
una àrea d’educació sanitària.  
 
CAP Santa Perpètua de la Mogoda: El nou CAP, que comptarà amb una 
superfície construïda de 1.274 m², amplia els serveis ja existents al municipi. 
El programa funcional del centre preveu 4 sales de consulta de medicina 
general, 2 sales de consulta de pediatria, 1 sala de consulta d’odontologia, 1 
sala de consulta de treball d’odontologia, 4 sales de consulta polivalent, 1 sala 
per a serveis socials, una àrea d’atenció continuada i una àrea d’educació 
sanitària.  
 
CAP Tordera: El nou edifici tindrà una superfície construïda de 1.600 m². 
Disposarà de 7 sales de consulta de medicina general, 2 sales de consulta de 
pediatria, 1 sala de consulta d’odontologia, 1 sala de consulta de treball 
d’odontologia, 2 sales de consulta polivalent, 1 sala de ginecologia, 1 sala de 
consulta llevadora, un àrea d’atenció continuada i una àrea d’educació 
sanitària.  
 
CAP Vilanova del Camí: Finalment, el nou edifici que allotjarà el CAP 
Vilanova del Camí comptarà amb una superfície construïda de 1.544 m². 
Disposarà de 4 sales de consulta de medicina general, 2 sales de consulta de 
pediatria, 1 sala de consulta d’odontologia, 1 sala de consulta de treball 
d’odontologia, 3 sales de consulta polivalent, una àrea de treball social, una 
àrea d’atenció continuada i una àrea d’educació sanitària.  
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El Govern destina més de 130 milions d’euros a 
construir i ampliar edificis educatius  
 

• Construirà 6 nous CEIP a Collbató, Sant Vicenç dels Horts, 
l’Hospitalet de Llobregat, Olèrdola, Mas de Barberans i 
Riudarenes 

 
• El Govern també aprova construir 13 edificis nous de centres ja 

existents que permetran acabar amb situacions com 
l’existència de mòduls o l’ensenyament en locals provisionals 

 
• L’actuació preveu la l’ampliació o adequació de 15 centres 

educatius a través d’adjudicacions a GISA  
 
• Totes aquestes actuacions permetran habilitar 12.575 places en 

diferents centres educatius 
 

El Govern ha aprovat avui un seguit d’actuacions que permetran la 
construcció, l’ampliació i la creació de 34 edificis escolars i que sumen un 
import total de 130.622.369 euros. Les obres permetran habilitar 12.575 
places en els diferents centres educatius. 
 
Aquestes actuacions permetran la construcció de 6 nous Centres d’Educació 
Infantil i Primària (CEIP) a municipis que fins ara no disposaven d’aquests 
centres. La suma d’aquestes actuacions és de 26.995.077 euros. Els centres 
de nova creació són els següents: 
 
 

Centres Municipis Actuacions Pressupost 

CEIP Sant Josep Sant Vicenç 
dels Horts 

Nova construcció 2 línies 
d’infantil i primària amb 6 
aules d’infantil, 1 de 
psicomotricitat, 12 de 
primària, 1 de plàstica, 1 
d’informàtica, 1 de música i 
audiovisual, 1 de suport, 
gimnàs, vestidor, menjador i 
cuina 

5.581.481 
euros 

CEIP Màrius Torres L’Hospitalet de 
Llobregat 

Nova construcció 2 línies 
d’infantil i primària amb 6 
aules d’infantil, 1 de 
psicomotricitat, 12 de 
primària, 1 de plàstica, 1 
d’informàtica, 1 de música i 
audiovisual, 1 de suport, 1 
gimnàs, vestidor, menjador i 
cuina 

6.358.598 
euros 
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CEIP Rossend Montané Olèrdola 

Nova construcció d’un 
centre d’una línia d’infantil i 
primària. 3 aules d’infantil, 
una de psicomotricitat, 6 de 
primària, una de plàstica, 
una de musica i audiovisual, 
una d’informàtica, una de 
suport, gimnàs, vestidor, 
menjador, cuina 

5.004.816 
euros 

CEIP Teresa Subirats 
Mestre 

Mas de 
Barberans 

Nova construcció de cinc 
unitats d’infantil i primària 
amb 2 aules d’infantil i 3 de 
primària 

1.980.000 
euros 

CEIP Joan Boada Riudarenes 

Nova construcció de dues 
línies d’infantil i una de 
primària. 6 aules d’infantil, 6 
de primària, menjador i 
cuina.  

4.127.432 
euros 

CEIP Collbató Collbató Nou centre d’una línia de 
primària 

3.942.750 
euros 

 
 
Ampliació de centres ja existents 
 
El Govern també ha aprovat encarregar a GISA l’ampliació i adequació de 15 
centres educatius arreu del país per un pressupost total de 56.390.987 euros. 
Aquests són els centres on s’executaran les obres: 
 

Centres Municipi Actuacions Pressupost 

IES Milà i Fontanals Igualada 

Ampliació i reforma d’un IES 
de 4 línies d’ESO i 3 de 
Batxillerat. Inclourà diferents 
aules: taller d’informàtica, 
taller d’instal·lacions, taller 
d’equips electrònics, 
laboratoris i una aula 
polivalent 

7.218.460 euros 

CEIP Garcia i Fossas Igualada 
Adequació a 2 línies 
d’infantil i primària amb 
gimnàs i vestidors 

3.600.000 euros 

CEIP Montnegre Sant Celoni 

Ampliació a 2 línies d’infantil 
i primària amb 3 aules 
d’infantil, 6 de primària, 2 
aules de petit grup 1 una 
aula de suport 

6.021.388 euros 

CEIP Vallmanya Sant Esteve de 
Palautordera 

Ampliació a 2 línies d’infantil 
i primària amb gimnàs, 
vestidors, biblioteca, 
menjador i cuina, sala de 
professors, 9 aules de 
primària, 2 aules 
específiques i 2 aules per a 

5.043.114 euros 
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petit grup 

CEIP Cal Música Mollet del Vallès 

Ampliació a 2 línies de 
primària amb 12 aules de 
primària, 1 de plàstica, 1 
d’informàtica, 1 de música, 1 
de suport, gimnàs i vestidors 

5.488.192 euros 

CEIP Mossèn Cinto Folgueroles 

Ampliació i reforma a 2 línies 
d’infantil i primària amb 
menjador, tutories, aules de 
plàstica i música, 5 aules de 
primària, 2 d’infantil, 5 per a 
petit grup i 1 de 
psicomotricitat 

3.347.082 euros 

CEIP Giroi La Garriga 

Ampliació i reforma 2 línies 
d’infantil i primària amb 2 
aules d’infantil, 4 de 
primària, 1 de suport, 2 per a 
petit grup, sala de professors 
i menjador 

3.347.082 euros 

CEIP Els Ametllers Sant Joan de 
Vilatorrada 

Ampliació a 2 línies d’infantil 
i primària amb 12 aules de 
primària, 1 de plàstica, 1 
d’informàtica, 1 de música i 
audiovisuals, 1 de suport, 
gimnàs i vestidors 

4.142.000 euros 

CEIP Daniel Mangrané i 
Escardó Tortosa 

Ampliació i reforma 2 línies 
d’infantil i primària amb 6 
aules de primària, 1 de 
suport, 2 de petit grup, 1 
gimnàs i vestidor 

1.791.540 euros 

CEIP Annexa-Joan 
Puigbert Girona 

Reforma i ampliació 2 línies 
d’infantil i primària amb 1 
aula de plàstica, 1 
d’informàtica, 1 de música, 
biblioteca, bloc 
d’administració, gimnàs i 
vestidors 

3.500.000 euros 

CEIP Can Puig Banyoles 

Ampliació i reforma 2 línies 
d’infantil i primària amb 3 
aules d’infantil, 5 de 
primària, 1 d’informàtica, 
biblioteca, 3 tutories, gimnàs 
i vestidors 

5.431.628 euros 

CEIP La Muntanyeta Bellvei 

Ampliació 2 línes d’infantil i 
primària amb 3 aules 
d’infantil, 1 per a petit grup i 
5 de primària 

1.994.330 euros 

CEIP Guillem de 
Claramunt La Secuita 

Ampliació 1 línia d’infantil i 
primària amb 3 aules 
d’infantil, 4 de primària, 
gimnàs i vestidors 

3.207.301 euros 

CEIP Cor de Roure Santa Coloma de 
Queralt 

Ampliació 1,5 línia d’infantil i 
primària amb 3 aules 
d’infantil, 8 de primària i un 

4.035.261 euros 
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bloc per a l’administració 

CEIP Bisbat Egara Terrassa 
Ampliació 3 línies de 
primària amb 8 aules, 2 per 
a petit grup i 1 tutoria 

3.330.000 euros 

 
 
 
Construcció de nous edificis escolars de centres ja existents 
 
Finalment, el Govern ha aprovat l’adjudicació a ICF Equipaments d’un seguit 
d’actuacions que suposen la construcció d’edificis nous en centres ja 
existents, que fins ara estaven pendents de construcció. Aquestes actuacions 
es realitzen en casos en què fins ara s’havien detectat un seguit de 
mancances com ara els mòduls escolars –en la major part dels casos-, la 
coexistència del centre dins d’un altre o bé en un local provisional. El 
pressupost aprovat per a aquestes construccions és de 49.367.933 euros. 
Aquests nous edificis habilitaran a més de 4.000 alumnes. 
 

Centre Municipi Actuació Pressupost 

CEIP Consol Ferré Amposta 
Nova construcció d’un edifici 
amb 2 línies de primària (2a 
fase) 

3.972.750 euros 

IES Baix Penedès 
Nord 

La Bisbal del 
Penedès 

Nova construcció d’un edifici 
amb 4 línies d’ESO i 3 de 
batxillerat (2a fase) 

1.597.750 euros 

CEIP Les Savines Cervera Nova construcció d’un edifici 
amb 1 línia de primària 3.942.750 euros 

CEIP Cubelles II Cubelles Nova construcció d’un edifici 
amb 1 línia de primària 3.942.750 euros 

CEIP de Fogars de la 
Selva 

Fogars de la 
Selva 

Nova construcció d’un edifici 
amb 1 línia de primària 3.757.183 euros 

CEIP Les 
Franqueses II 

Les 
Franqueses 
del Vallès 

Nova construcció d’un edifici 
amb 1 línia de primària 3.942.759 euros 

CEIP Domeny-
Devesa Girona Nova construcció d’un edifici 

amb 2 línia de primària 4.983.000 euros 

CEIP Can Periquet Palau de 
Plegamans 

Nova construcció d’un edifici 
amb 2 línies d’infantil 2.020.500 euros 

CEIP Sant Bernat 
Calvó Reus Nova construcció d’un edifici 

amb 2 línies de primària 4.983.000 euros 

CEIP Arrels 
Santa 
Margarida i els 
Monjos 

Nova construcció d’un edifici 
amb 1 línia de primària (2a 
fase) 

3.327.000 euros 

CEIP Maria Mercè 
Marçal Tàrrega Nova construcció d’un edifici 

amb 1 línia de primària 3.942.750 euros 

CEIP Roc Alabern Terrassa Nova construcció d’un edifici 
amb 2 línies de primària 4.983.000 euros 

CEIP de Torrelles de 
Llobregat 

Torrelles de 
Llobregat 

Nova construcció d’un edifici 
amb 1 línia de primària (2a 
fase) 

3.972.750 euros 
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El Govern comença els tràmits per a la construcció de 
l’Eix Diagonal entre Vilanova i la Geltrú i Manresa 
 

• El nou eix viari millorarà l’accés al litoral des de les comarques de 
la Catalunya central  

 
• L’Eix Diagonal tindrà 67 quilòmetres de longitud i inclourà 35 

quilòmetres de nova carretera, 13 dels quals seran autovia 
 

• Les obres suposaran una inversió estimada en 423 milions d’euros 
 

• Els treballs començaran esglaonadament a partir del primer 
semestre de 2009 i finalitzaran l’any 2012 

 
 
El Govern ha encarregat avui a l’empresa pública GISA els tràmits necessaris 
per a la licitació i adjudicació de les obres de l’Eix Diagonal entre Vilanova i la 
Geltrú i Manresa. Aquesta actuació permetrà completar aquest eix viari, de 67 
quilòmetres de longitud total, que es recolza en bona part sobre les actuals C-
37 i C-15. 
 
Es preveu que les obres comencin esglaonadament a partir del primer 
trimestre de 2009 i concloguin entre el 2011 i el 2012. La inversió estimada 
d’aquesta via que unirà el Bages, l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf és de 423 
milions d’euros. L’actuació es finançarà mitjançant el sistema de concessió 
d’obra pública. La licitació de la concessió s’obrirà la segona quinzena 
d’aquest mes i s’adjudicarà després de l’estiu. 
 
Eix entre la costa i la Catalunya Central  
 
En el marc del pla d’eixos viaris, el Govern impulsa la construcció de l’Eix 
Diagonal, entre Vilanova i la Geltrú i Manresa, amb l’objectiu de millorar la 
connexió entre el litoral i les comarques centrals, a més de potenciar les 
comunicacions a les comarques del Bages, l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf.    
 
L’Eix Diagonal tindrà una longitud de 67 quilòmetres i unirà els municipis de 
Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de 
Riudebitlles, Capellades, Igualada, Sant Salvador de Guardiola i Manresa. 
Actualment, està construït prop del 50% d’aquest eix viari; en concret, un tram  
entre Puigdàlber i Igualada (C-15) i un altre entre Castellfollit del Boix i Sant 
Salvador de Guardiola (C-37).  
 
L’actuació que ara s’impulsa inclourà la formació d’una autovia entre Vilanova 
i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, la construcció de les variants de Vilafranca 
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del Penedès i Canyelles i diferents trams de nova carretera, així com 
l’adaptació de la resta del recorregut fins a Manresa a les característiques i 
funcionalitat del nou eix viari. 
 
L’Eix Diagonal permetrà unir el Garraf i l’Alt Penedès mitjançant una nova 
autovia que connectarà amb les autopistes C-32 i AP-7. Paral·lelament, 
representarà una connexió més directa entre la costa i l’Eix Transversal, que 
en el futur estarà desdoblat, i permetrà millorar les connexions entre l’Anoia i 
el Bages. 
 
Al llarg dels 67 quilòmetres de l’Eix Diagonal, es poden remarcar, doncs, les 
actuacions següents: 
 

• Construcció de 35 quilòmetres de nova carretera, que es divideixen 
en tres trams: entre Vilanova i la Geltrú i Puigdàlber; entre Igualada i 
Castellfollit del Boix i entre Sant Salvador de Guardiola i l’Eix 
Transversal a Manresa.  

 
• 13 quilòmetres tindran les característiques d’autovia, segons les 

previsions de trànsit; en concret, entre Vilanova i la Geltrú i la connexió 
amb l’AP-7 a Vilafranca del Penedès.  

 
• 22 quilòmetres tindran les característiques d’una via preferent de dos 

carrils, d’altes prestacions, amb enllaços a diferent nivell i 
canalització d’accessos. 

 
• Adaptació a la funcionalitat del nou eix viari en els 32 quilòmetres 

restants, segons les necessitats de cada tram; amb actuacions com el 
reforçament del ferm i les millores en la senyalització i els elements de 
seguretat viària. 

 
• Construcció de 16 enllaços, 7 túnels i 3 dobles túnels i 16 ponts. 
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El traçat, per trams 
 
Al llarg de l’Eix Diagonal, es poden distingir els trams següents: 
 
Vilanova i la Geltrú – Puigdàlber 
 

 
 

• Vilanova i la Geltrú – Canyelles (7,3 quilòmetres): Un primer tram té 
característiques urbanes, ja que discorre per una zona de polígons 
industrials dels afores de Vilanova i la Geltrú, entre l’enllaç amb la 
variant de Vilanova i la Geltrú i l’enllaç amb l’autopista C-32. En aquest 
tram, l’actual C-15 es desdobla, es manté la rotonda inicial existent i 
se’n construeix una de nova fora del tronc central. També es preveu la 
formació de l’enllaç amb el sector Marquès. 

 
A continuació, el traçat se separa de l’actual C-15 i passa a seguir 
l’autopista C-32 cap a Sant Pere de Ribes. Al llarg d’un quilòmetre, es 
formen unes calçades laterals de l’autopista. Es preveu un enllaç inicial 
amb la C-32 i l’antiga C-15 i un enllaç final a la C-32, a la zona del 
Montgròs.  

 
A poca distància d’aquest enllaç, s’inicia el doble túnel del Montgròs, de 
1.500 metres de longitud, per tal d’evitar l’afectació en aquesta zona 
protegida pel Pla d’Espais d’Interès Natural. Després del túnel, l’autovia 
continua fins al nord-est del nucli urbà de Canyelles, on se situa l’enllaç 
“Canyelles”, que també permetrà la connexió amb la carretera de Sant 
Pere de Ribes, C-15b.  
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Pel que fa a estructures, cal destacar el pont de 215 metres de longitud 
que es construirà a l’enllaç sobre la C-32. 
 
Les millores introduïdes en el traçat de l’Eix al seu pas pel terme de 
Canyelles per tal de minimitzar afectacions seran sotmeses a informació 
pública i recollides en el projecte constructiu corresponent. Aquests canvis 
suposen la construcció de dos túnels, de 495 i de 146 metres de longitud, 
respectivament, a la zona de Costa Bernada, i la reconstrucció d’un tram 
de 600 metres de la C-15b.  

 
• Canyelles – Vilafranca del Penedès (5,7 km): Correspon al 

desdoblament de l’actual C-15 entre la connexió amb la C-15b 
(carretera de Sant Pere de Ribes) i l’enllaç amb l’AP-7, a Vilafranca. En 
general s’aprofita la carretera existent, que es desdobla, excepte en un 
tram situat a cavall dels termes municipals de Canyelles i Olèrdola, en 
el qual el traçat de la futura autovia se separa de la carretera actual fent 
una variant. En aquest tram, es construirà un túnel doble, d’uns 650 
metres de longitud. A més dels enllaços inicial i final, es preveu la 
construcció de diverses incorporacions i sortides al tronc de l’autovia, 
juntament amb la formació de calçades laterals a la zona de Sant 
Miquel d’Olèrdola. 

 
Es projecta la construcció de 7 ponts o viaductes, el més llarg dels 
quals té 42 metres i correspon a la connexió amb la BV-2443. També 
es preveu la formació d’un altre túnel, de 142 metres de longitud, que 
se situa al terme d’Olèrdola, a la zona on ja existeix un túnel per a la 
carretera actual. 

 
 

• Variant de Vilafranca del Penedès (5,6 km): Té característiques de 
carretera convencional. Un primer tram de 2,4 quilòmetres discorre 
entre l’enllaç de l’autopista AP-7 (Vilafranca centre) fins a l’enllaç amb 
l’N-340, en gran part paral·lel i aprofitant el corredor de pas de 
l’autopista AP-7. A partir de l’enllaç amb la N-340, continua la variant de 
Vilafranca fins a trobar l’actual C-15 i en segueix el traçat fins a l’enllaç 
de la Granada. Aquest segon tram té una longitud de 3,2 quilòmetres.  

 
Els enllaços previstos són tots a diferents nivell: el de Vilafranca-centre, 
l’enllaç amb l’N-340, l’enllaç amb la C-243 (carretera de Vilafranca del 
Penedès a Sant Sadurní d’Anoia) i l’enllaç final o enllaç de la Granada. 
 
En aquest tram es preveu la construcció de 4 passos superiors i 11 
passos inferiors. Entre els ponts, destaca el que es formarà sobre la 
línia ferroviària, de 65 metres de longitud. 
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      Vilafranca del Penedès – Puigdàlber (4,1 km): L’actuació prevista en 

aquest tram és el condicionament de la carretera actual (C-15), per 
adaptar-la a les característiques d’una via preferent d’una calçada. El tram 
s’inicia a l’enllaç de la Granada i finalitza poc després de l’enllaç de 
Puigdàlber, que es remodela. 

 
En alguns trams, es formaran calçades laterals o camins de servei amb la 
finalitat de proporcionar més connectivitat a la carretera. Es construiran 
cinc passos superiors per formar els enllaços i donar continuïtat a camins i 
es preveu la formació d’un viaducte de 42 metres sobre la riera Romaní.  
 

 
Puigdàlber – Igualada  
 

 
 

Aquest tram, que té uns 21,3 quilòmetres de longitud, ja està en servei i té les 
característiques de via preferent d’una calçada.  
 
 
Igualada – Manresa  
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• Igualada – Castellfollit del Boix (6,9 quilòmetres): La carretera serà 
de nova construcció, independent de la C-37 actual. El projecte s’inicia 
al punt on finalitza la C-15, a l’enllaç amb l’antiga N-IIa. Després 
d’enllaçar amb l’autovia A-2, el traçat continua per l’est del Puig 
d’Aguilera i culmina a l’enllaç de Castellfollit del Boix (Maians). La 
carretera té les característiques d’una via preferent, d’altes prestacions, 
a la qual s’accedeix a través d’enllaços a diferent nivell.  

 
La carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals 
d’1,5 metres. En alguns trams, s’executarà un tercer carril per a 
l’avançament de vehicles lents, que sumen una longitud total de 4 
quilòmetres. La carretera abasta els termes municipals d’Òdena, 
Castellolí, Castellfollit del Boix i Vilanova del Camí. 
 
Es preveu la formació de tres enllaços: a Igualada (amb l’N-IIa), amb 
l’autovia A-2 i a Castellolí. Les obres inclouran la construcció de 4 
viaductes, entre els quals cal remarcar-ne un de 180 metres de longitud 
al terme de Castellolí. D’altra banda, en aquest tram també es 
construirà  un  túnel de 163 metres i un túnel artificial de 61,5 metres a 
la zona de Can Jorba.  

 
• Castellfollit – Sant Salvador de Guardiola (10,6 km): Aquest tram  

està en servei des de finals de 2005.  
 
• Sant Salvador de Guardiola - Eix Transversal (5,5 km): Aquest tram 

s’inicia a l’enllaç de Sant Salvador de Guardiola i finalitza a l’Eix 
Transversal (C-25), al terme de Manresa. En un petit tram inicial de 600 
metres, la via se superposa a la carretera construïda recentment entre 
el primer enllaç i la rotonda al nord del nucli de Sant Salvador de 
Guardiola. Es mantindrà el ramal de sortida actual de la C-37 a Sant 
Salvador en direcció a Igualada. 

 
Es preveu la construcció de tres túnels: un a la zona de Salelles, de 260 
metres de longitud; un túnel artificial al límit entre els termes de Sant 
Salvador de Guardiola i Manresa, de 190 metres; i un doble túnel 
artificial de 170 metres pròxim a l’enllaç final amb l’Eix Tranversal. 
 
D’altra banda, cal destacar la formació d’un gran viaducte, d’uns 850 
metres de longitud, que permetrà evitar l’afectació a la riera de Rajadell 
i la plana propera, al terme municipal de Manresa. També es construirà 
un viaducte, d’uns 100 metres, sobre el torrent de la Por, al terme de 
Sant Salvador de Guardiola. 
 
Pel que fa a enllaços, es preveu la formació d’un semienllaç inicial a 
Sant Salvador de Guardiola, un semienllaç a Salelles i un enllaç final 
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amb l’Eix Transversal, a Manresa, a uns dos quilòmetres de l’actual 
enllaç de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
 

Planificació de les obres 
 
La concessió de l’Eix Diagonal està formada per un conjunt d’actuacions de 
diferents característiques que s’executaran de forma individualitzada entre el 
primer semestre de 2009 i l’any 2012. En aquest sentit, la planificació de les 
obres serà la següent: 
 

• Tram Igualada – Sant Salvador de Guardiola/Castellfollit del Boix: 
Els treballs en aquest tram s’iniciaran durant el primer semestre de 
2009 i finalitzaran el primer trimestre de 2011. 

 
• Tram Vilafranca del Penedès – Igualada: Les obres s’iniciaran el 

primer trimestre de 2009 i conclouran l’estiu de 2011. 
 

• Trams Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès i Sant Salvador 
de Guardiola – Manresa: En els trams extrems de l’Eix Diagonal, les 
obres començaran l’estiu de 2009 i conclouran durant el 2012. Abans 
de l’estiu de 2009, s’iniciaran els treballs d’una primera actuació, 
corresponent a la construcció d’un pas inferior sota l’autopista AP-7, a 
Vilafranca del Penedès. 
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El Govern aprova les mesures per fomentar l’extensió 
d’infraestructures de telecomunicacions 
 

• Les mesures s’emmarquen dins el Pla Catalunya Connecta, que 
assegurarà l’accés de totes les poblacions de més de 50 habitants 
a la  banda ampla, telefonia mòbil i televisió digital terrestre 

 
 
El Govern ha aprovat avui les mesures per fomentar l’extensió 
d’infraestructures de telecomunicacions a Catalunya. Aquestes mesures, que 
s’emmarquen dins el Pla Catalunya Connecta, volen impulsar la construcció 
d’infraestructures de suport a les comunicacions electròniques. Dins d’aquest 
acord s’inclouen les obres públiques que són competència de la Generalitat, 
exercida directament o mitjançant els seus organismes, entitats i empreses 
públiques, o bé mitjançant els consorcis en què participa majoritàriament.  
 
L’acord estableix les accions a realitzar en cadascuna de les fases previstes 
de les actuacions a dur a terme: 
 
1. Fase d’estudi informatiu o avantprojecte: el promotor de l’obra evacuarà 

consulta a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
(STSI) prèviament  a l’aprovació tècnica de l’avantprojecte. 

2. Fase de projecte: el projecte de l’obra pública incorporarà la documentació 
necessària per definir les obres de les canalitzacions i reserves d’espais 
relatius als serveis de telecomunicacions. 

3. Fase de desplegament: les obres s’executaran d’acord amb el projecte i el 
promotor haurà de lliurar a l’STSI tota la documentació tècnica de les 
infraestructures de telecomunicacions objecte d’aquest acord. 

4. Fase d’explotació: el titular de la infraestructura i l’STSI establiran un 
protocol amb relació al règim de les infraestructures de telecomunicacions 
resultants de l’aplicació d’aquest acord. 

 
El Pla Catalunya Connecta, amb una dotació de  110 milions d’euros i un 
horitzó d’actuacions fins al 2010, assegurarà l’accés de tots els nuclis de 
població de més de 50 habitants als serveis de banda ampla, telefonia mòbil i 
televisió digital terrestre. Al mateix temps, el Pla també permetrà donar 
cobertura de banda ampla i telefonia mòbil a la totalitat dels polígons 
industrials del país.El Pla pretén donar respostes específiques a les diferents 
tipologies de dificultats orogràfiques i de transmissió de senyal radioelèctric en 
zones com el Pirineu, les Terres de l’Ebre o la Catalunya Central.  
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El Govern impulsa les obres per millorar la 
canalització de la riera de Calonge  
 

• L'actuació permetrà millorar la capacitat de desguàs d’aquesta 
riera, reduint el risc d’inundacions en cas d’avingudes importants 

 
• El pressupost d’execució de les obres és superior als 15, 3 milions 

d’euros 
 
El Govern ha impulsat avui l’adequació d’un tram de més de dos quilòmetres 
de la riera de Calonge, al terme municipal de Calonge (Baix Empordà). 
Aquesta actuació té per objectiu millorar la capacitat de desguàs d’aquesta 
riera, reduint notablement el risc d’inundacions en cas d’avingudes importants.  
 
L’inici de les obres està previst al llarg de l’any 2008 i la duració estimada per 
a l’execució és d’entre 10 i 14 mesos. El pressupost d’aquesta actuació és 
superior als 15,3 milions d’euros. La millora de la canalització de la riera 
permetrà que aquesta suporti un cabal de 570 m3/s.  
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El Govern impulsa les obres per a la reutilització 
d’aigua regenerada destinada al reg del Baix Llobregat 
 

• El pressupost d’execució de les obres és superior als 4,4 milions 
d’euros 

 
• L'actuació permetrà el reg amb cabals depurats per als regants del 

canal de la dreta del Llobregat 
 
 
El Govern ha impulsat avui la construcció de les infraestructures necessàries 
per a reutilitzar l’aigua destinada al reg agrícola del canal de la dreta del 
Llobregat. Aquest recurs provindrà de la futura planta dessalinitzadora d’aigua 
salobre –dessalobradora- de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) que 
entrarà en funcionament a mitjans del 2009.  
 
Aquesta actuació permetrà ampliar la zona regable amb aigua procedent de la 
dessalobradora. Aquesta instal·lació dessalarà  aigua dolça i aportarà aigua 
regenerada de manera permanent als regants del canal de la dreta del 
Llobregat per tal d’alliberar els cabals del riu. 
 
El projecte contempla la construcció d’una estació de bombament a la sortida de 
l’efluent de la futura planta dessalobradora, que impulsarà un cabal de 500 l/s a 
la capçalera del canal del marge dret, on s’ha de construir una bassa de 
regulació d’una capacitat de prop de 33.000m³, que permetrà el subministrament 
de forma gradual al canal. A més, s’instal·laran més de sis quilòmetres de 
canonada que permetran regar una superfície de prop de 200 hectàrees a la 
zona de la Vall Baixa. L’obra que s’iniciarà durant les properes setmanes té un 
termini d’execució de vuit mesos i un  pressupost superior als 4,4 milions 
d’euros. 
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El Govern atorga prop de 12 milions d’euros a entitats 
sociosanitàries per valorar el grau de discapacitat 
 

• Aquestes valoracions són necessàries per acollir-se a les diferents 
ajudes per a persones amb discapacitat que ofereix 
l’Administració 

 
• Les valoracions tenen en compte el grau de disminució, la 

necessitat d’assistència d’una tercera persona i l’existència de 
dificultats per utilitzar transports públics col·lectius 

 
• Es preveu que unes 85.000 persones sol·licitaran la valoració del 

seu grau de discapacitat en els pròxims dos anys 
 
 
El Govern atorgarà durant el període 2008-2009 un total d’11.875.500 euros a 
11 entitats de l’àmbit sociosanitari i dels serveis socials (consorcis, instituts, 
etc.) per atendre les valoracions del grau de discapacitat. Aquestes 
valoracions són necessàries per tal que les persones amb discapacitat puguin 
acollir-se a les diferents ajudes previstes per l’administració. 
 
El Departament d’Acció Social i Ciutadania calcula que els pròxims dos anys 
unes 85.000 persones demanaran la valoració del seu grau de discapacitat. 
Aquest volum i la importància d’oferir aquest servei a les persones 
interessades amb la màxima qualitat, celeritat i eficàcia fa necessari reforçar el 
suport per a la prestació del servei de valoració de la discapacitat per al 
reconeixement del grau de minusvalidesa. 
 
Les resolucions de reconeixement del grau de disminució inclouen tres 
aspectes: el grau de disminució, la superació o no del barem que determina la 
necessitat d’assistència d’una tercera persona i la superació o no del barem 
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics 
col·lectius. 
 
El detall de la distribució de les ajudes previstes és aquest: 
 

Entitat Zona d’actuació Previsió 
valoracions 

Import 

Consorci d’Atenció Primària de 
Salut de l’Eixample (CAPSE) 

Barcelona ciutat 10.000 1.583.400 

Institut de Prestacions 
d’Assistència Mèdica al Personal 
Municipal (PAMEM) 

Barcelona ciutat 10.000 1.583.400 

Consorci Sanitari Integral (CSI) L’Hospitalet, Baix 
Llobregat, Garraf, Alt 

10.000 1.583.400 
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Penedès 
Consorci Sanitari del Maresme Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià de 
Besòs, Maresme, Vallès 
Oriental 

12.000 1.900.080 

Corporació Sanitària Parc Taulí Vallès Occidental, 
Bages, Berguedà 

15.000 2.375.100 

Consorci Hospitalari de Vic Osona 2.000 316.680 
Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GIPSS) 

Tarragonès, Alt Camp, 
Baix Penedès 

5.000 791.700 

Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa (Grup SAGESSA) 

Priorat, Baix Camp, 
Conca de Barberà 

2.000 316.680 

Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa, SAM 

Terres de l’Ebre 3.000 475.020 

Consorci Sant Gergori Comarques gironines 3.000 475.020 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) Comarques de Ponent 3.000 475.020 
TOTAL  85.000 11.875.500 
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Altres acords 
 
 

• Construcció de nous edificis a la Universitat Pompeu Fabra i 
la Universitat Rovira i Virgili  

  

El Govern ha aprovat avui les inversions en els edificis universitaris del 
Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i de la 
Facultat de Lletres i l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV). 
 
En el cas dels nous edificis del Campus de la Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb seu a Barcelona i ubicat a Ca l’Aranyó, el Govern 
destinarà 108.492.270 euros pel període 2009-2033.  
 
A Tarragona, els nous edificis de la Facultat de Lletres i l’Escola Universitària 
d’Infermeria del Campus de l’Avinguda Catalunya de la Universitat Rovira i 
Virgili, comptaran amb una inversió de 59.436.806 euros per al període 2009-
2034. 

 
 
• Convocatòria de 506 places del cos administratiu de la Generalitat 

 
El Govern ha aprovat avui l’oferta d’ocupació pública de 506 places del cos 
administratiu de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu reduir la 
temporalitat actual de l’ocupació pública. La convocatòria es publicarà 
previsiblement la segona quinzena del mes de juny i el calendari de les fases 
del procés de selecció es podran consultar al web del Departament de 
Governació i Administracions Públiques. L’última convocatòria d’aquest cos va 
tenir lloc l’any 2004, amb l’oferta de 258 places. Fins aleshores, s’havia fet una 
amb anterioritat el 1999, en què es van ofertar 50 places. 
 
Aquesta oferta pública pretén reduir la temporalitat actual de l’ocupació 
pública, segons recull l’Acord general de 10 d’octubre de 2005 sobre 
condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de 
Negociació de l’Administració de la Generalitat per als anys 2005-2008. Cal 
recordar que aquest Acord determina que l’Administració de la Generalitat 
adoptarà les mesures necessàries per reduir la temporalitat fins assolir la 
màxima estabilitat possible del personal que hi presta serveis. 
 
 

• Convocatòria d’eleccions sindicals del personal facultatiu i tècnic 
de Mossos d'Esquadra 

 
El Govern ha aprovat avui la convocatòria d’eleccions sindicals parcials al 
Consell de la Policia per escollir el representant de l’escala de suport del cos 
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de Mossos d’Esquadra a les categories de facultatius i tècnics. Aquestes 
eleccions, que la Mesa va acordar ahir que se celebraran el proper 16 de 
juliol, serviran per escollir per primer cop un representant de l’escala de suport 
al Consell de la Policia, òrgan de representació paritària de la Generalitat i 
dels Mossos d’Esquadra. 
 
Actualment més d’un centenar de facultatius i tècnics treballen al cos de 
Mossos d’Esquadra. La normativa estableix la necessitat d’elegir un 
representant sindical d’aquesta categoria, que fins ara no tenia representació, 
atès que n’hi ha d’haver un per cada 250 funcionaris o fracció. El 8 de maig 
passat l’Associació Professional de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos 
d’Esquadra (AFITCME) va promoure la convocatòria  d’eleccions sindicals 
parcials, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, i avui el Govern n’ha 
aprovat el projecte de decret de convocatòria. 
 
La nova escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra, formada per 
facultatius i tècnics, dóna cobertura i suport a la funció policial. La creació 
d’aquesta escala és fruit d’una modificació de la llei policia de la Generalitat-
Mossos d'Esquadra aprovada al Parlament de Catalunya el passat mes d’abril. 
 

• Subvenció de 3 milions d’euros a la passarel·la Gaudí Novia 
España-Barcelona Bridal Week  

 
El Govern ha aprovat avui una subvenció de 3 milions d’euros fins al 2010 per 
a la passarel·la Gaudí Novia España-Barcelona Bridal Week. Amb aquest 
acord es garanteix la continuïtat de l’esdeveniment durant els propers tres 
anys. Per a l’edició de 2008, l’aportació pública és d’1,2 milions d’euros; per al 
2009, d’1 milió d’euros, i de 800.000 euros per al 2010. 
 
El conveni acordat avui és un pas més cap al model de cofinançament públic-
privat i d’autogestió que inspira el Pla de Dinamització de la Moda 2007-2010 
per tal de fomentar la competitivitat i la implicació del sector privat. L’acord 
respon a la doble voluntat d’atorgar la màxima estabilitat al sector i alhora 
aconseguir que els esdeveniments de moda obtinguin la major part del seu 
finançament de capital privat, tal i com succeeix als salons i passarel·les 
homologables d’Europa i EUA. D’aquesta manera, se supera un model del 
passat fortament subvencionat i amb poques possibilitats de sobreviure sense 
l‘Administració pública. 
 

• Publicació al DOGC de l’índex de preus percebuts agraris 2007 
 
El Govern ha aprovat la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) de l’índex de preus percebuts agraris a efectes de 
l’actualització de les rendes de contractes de conreu d’acord amb la nova Llei 
de contractes de conreu aprovada a principis d’any. Aquest text estableix que 
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la renda dels contractes s’actualitzi cada any agrícola (de l’1 de novembre al 
31 d’octubre) d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris (IPPA) o bé 
d’acord amb el sistema que fixin les parts. 
 
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural va iniciar la recollida i 
elaboració de l’estadística denominada Preus percebuts pel pagès l’any 1983. 
D’aquesta manera, es pretén mesurar l’evolució del nivell de preus que 
perceben els agricultors i els ramaders per la venda dels productes agraris. A 
diferència de l’índex de preus al consum, és un indicador directament 
relacionat amb el nivell d’ingressos dels agricultors i ramaders i la seva 
evolució al llarg dels anys.  
 

• El Govern aprova el finançament del Pla Catalunya Connecta per al 
2008-2010 

 
El Govern ha acordat sol·licitar el finançament per les actuacions del Pla 
Catalunya Connecta per al termini 2008-2010, per valor de 97 milions d’euros. 
L’objectiu d’aquest Pla és que tots els nuclis de població de més de 50 
habitants tinguin accés als serveis de banda ampla, telefonia mòbil i televisió 
digital terrestre. A més, el Pla, que compta amb el finançament del Govern de 
l’Estat, permetrà donar cobertura de banda ampla i telefonia mòbil a la totalitat 
dels polígons industrials del país.  
 
El Pla preveu unes 2.000 actuacions fins al 2010 que permetran l’extensió 
dels serveis de comunicacions electròniques. El 19 de febrer passat el Govern 
va aprovar una inversió de 110 milions d’euros per a l’extensió dels serveis de 
comunicacions electròniques a aquells punts que actualment presenten 
deficiències a través del Pla Catalunya Connecta. Entre les actuacions 
previstes en aquest Pla hi ha la realització d’estudis radioelèctrics, la 
construcció i compartició d’infraestructures i instal·lació d’equips. El Pla vol 
donar respostes específiques a les diferents tipologies de dificultats 
orogràfiques i de transmissió de senyal radioelèctric en zones com els 
Pirineus, les Terres de l’Ebre o la Catalunya Central. 
 


