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El Govern aprova el seu primer Decret Llei, que preveu 
mesures urgents en matèria urbanística 

 
• El Decret estableix mesures per obtenir sòl per a habitatge 

assequible i adapta la normativa vigent a la Ley de Suelo estatal 
 
• És el primer Decret Llei que s’elabora en virtut de les 

competències establertes pel nou Estatut 
 
El Govern ha aprovat avui un Decret Llei de mesures urgents en matèria 
urbanística, que té com a objectiu dotar les administracions catalanes 
d’instruments per tal d’obtenir de manera immediata sòl per a la construcció 
d’habitatge assequible. 
 
Així mateix, el nou Decret recull diverses disposicions referents a la valoració 
del sòl, les reserves obligatòries d’habitatge protegit, les cessions de sòl 
urbanitzat a l’administració actuant, els supòsits constitutius de revisió del 
planejament i les exigències de publicitat, documentació i participació en els 
processos de planejament i de gestió derivades de la necessitat d’adaptar el 
text refós de la Llei d’urbanisme (1/2005, de 26 de juliol) a la situació creada 
per l’aprovació de la Ley de Suelo estatal (8/2007, de 28 de maig). 
 
Amb aquesta disposició, el Govern recorre per primera vegada a la possibilitat 
d’aprovar disposicions legals a través d’un Decret Llei, prevista pel nou Estatut 
de Catalunya per a casos extraordinaris i urgents. La mesura, que entrarà en 
vigor de manera immediata, haurà de ser ratificada pel Parlament en un 
termini de 30 dies. 
 
Sòl més assequible 
 
El Decret estableix les oportunes equivalències per a l’aplicació del nou marc 
de valoració del sòl establert per la Llei de sòl estatal, que en faci més fàcil la 
seva obtenció per part de la col·lectivitat i més assequible el seu cost.  
 
Així, pel què fa al sòl urbanitzable d’acord amb la Llei de sòl estatal, el seu 
valor s’establirà en funció de la situació en que es trobi el sòl en el moment de 
fer-ne la valoració i no del previst en el planejament, com fins ara. Pel que fa 
al sòl no urbanitzable, es tindrà en compte el valor de les rendes agrícoles i no 
el seu valor comparatiu amb terres veïnes o de característiques similars.  
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Més habitatge protegit  
 
El Decret també introdueix modificacions a la legislació actual per potenciar 
l’obtenció d’habitatge amb diferents graus de protecció, tot augmentant les 
reserves obligatòries d’habitatge protegit ja previstes en la legislació vigent. 
 
Així, estableix que en els municipis de més de 10.000 habitants i capitals de 
comarca caldrà reservar el sòl necessari per ubicar el sostre destinat a 
habitatge protegit en les següents quantitats: un 20 % del sostre de nova 
implantació destinat a règim general i règim especial, un  10%  del sostre de 
nova implantació a règim de preu concertat i un 10% de sòl addicional per a 
una nova tipologia d’habitatge protegit català, quan la legislació sectorial així 
ho prevegi. 
 
D’altra banda en els municipis de menys de 10.000 habitants, el decret 
contempla, reservar el sòl necessari per ubicar el sostre destinat a habitatge 
protegit en les següents quantitats: un 20% de sostre de nova implantació a 
règim de protecció general i especial i un 10% addicional de sostre de nova 
implantació per habitatge de preu concertat.  
 
Noves àrees residencials estratègiques 
 
D’altra banda, el Decret Llei, per tal de fer possible l’assoliment dels objectius 
del Pacte Nacional per a l’Habitatge, estableix un nou procediment per 
qualificar de manera expedita sòl per a usos residencials. Així, el decret 
preveu l’elaboració per part del Govern de la Generalitat d’un conjunt de plans 
directors urbanístics que permetran desenvolupar àrees residencials 
estratègiques de nova creació a bona part de les principals localitats de 
Catalunya. 
 
Aquestes àrees residencials es caracteritzaran per la seva densitat mitjana 
(mínima de 50 habitatges per hectàrea), el seu equilibri entre l’habitatge lliure i 
el protegit (que serà d’un mínim del 50% del total de les unitats), la seva 
integració en la ciutat preexistent, la seva dotació de serveis i la connexió amb 
transport públic. 
 
Els plans directors urbanístics per les àrees estratègiques residencials seran 
elaborats pel Govern prèvia consulta als ajuntaments, d’acord amb les 
necessitats definides en el Pacte Nacional per a l’Habitatge, signat el passat 8 
d’octubre, i en coherència amb les determinacions del planejament territorial. 
Es preveu que en el termini màxim de 16 mesos, a comptar des de l’entrada 
en vigor del Decret Llei, es disposarà de planejament aprovat que permeti, 
com a mínim, la construcció de la meitat dels habitatges previstos. 
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Garantia d’equipaments per als ajuntaments 
 
El Decret preveu que els ajuntaments rebin els sectors que conformen les 
àrees residencials estratègiques amb l’obra d’urbanització finalitzada i els 
equipaments necessaris construïts. 
 
El desenvolupament d’aquests sectors serà impulsat a través de consorcis 
integrats per l’Institut Català del Sòl i els mateixos ajuntaments. 
 
Modificacions del planejament 
 
El nou Decret contempla així mateix que caldrà revisar el conjunt del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) quan es vulgui impulsar una 
modificació del planejament que comporti (per si mateixa o amb les 
modificacions aprovades els darrers tres anys) un increment del sòl 
urbanitzable superior al 20% del sòl ja classificat com urbà o urbanitzable que 
ja disposi de les obres d’urbanització executades. 
 
Altres mesures  
 
Finalment, el Decret contempla altres mesures com l’obligació d’elaborar un 
informe de sostenibilitat econòmica en el nou planejament i altres precisions 
de caràcter tècnic destinades  a facilitar l’actuació de les administracions en 
matèria urbanística. 
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Acció Social posa en marxa una nova unitat per 
prevenir els maltractaments infantils  
 

• També s’inicia el nou servei INFÀNCIA RESPON, un telèfon que 
funcionarà les 24 hores i els 365 dies de l’any  

 
La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), adscrita al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, posarà en marxa una nova oficina 
per millorar l’atenció immediata sobre infants i adolescents que funcionarà les 
24 hores al dia i els 365 dies a l’any.  Es tracta de la Unitat de Detecció i 
Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI), amb capacitat per rebre de tot 
Catalunya les demandes d’atenció immediata i, conseqüentment, d’activació 
dels diversos serveis existents en el territori. L’objectiu és garantir una 
valoració, diagnosi o intervenció urgent, segons el cas.  
 
La nova unitat contribuirà a millorar la coordinació entre administracions i 
institucions i incidirà en la prevenció del maltractament infantil. La UDEPMI 
permetrà donar una resposta ràpida en tot moment, en tot el territori i amb 
capacitat per activar els recursos i equips corresponents, com els Equips de 
Valoració de Maltractament Infantil o els serveis especialitzats d’atenció a la 
infància d’àmbit local.   
 
Des de la nova Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil es 
donaran els següents serveis:  
 

• Informació, assessorament i detecció de situacions problemàtiques pels 
infants i adolescents amb l’objectiu de prevenir conseqüències de risc. 

 
• Recepció de les notificacions de possibles maltractaments infantils, 

facilitant la intervenció més adequada al cas. 
 

• Activació dels protocols establerts per la protecció dels maltractaments 
infantils, proporcionant la necessària coordinació i comunicació 
interinstitucional per a una resposta ràpida i experta davant el 
maltractament infantil. 

 
• Consulta i control del Registre Unificat de Maltractaments Infantils 

(RUMI) i del Sistema d’Informació de la Infància i l’Adolescència 
(Sini@). 

 
• Activació dels Equips de Valoració de Maltractament Infantil i dels altres 

equips especialitzats (Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 
Equips Tècnics dels Centres d’Acollida, etc). 
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• Adopció de mesures de protecció immediata i activació dels recursos 
necessaris per fer-les efectives. 

 
• Servei d’Orientació i Mediació de la Infància i l’Adolescència (SOMIA), 

per atendre situacions conflictives entre l’infant i l’adolescent i el seu 
entorn familiar.  

 
Amb la creació de la UDEPMI, des de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència es vol donar resposta a l’augment de les situacions 
d’urgències provocades per casos d’infants i adolescents maltractats i/o en 
risc social greu. Un increment que s’ha produït no perquè la societat estigui 
generant més casos de maltractament que abans, sinó perquè ha crescut la 
sensibilitat dels professionals del sector vers aquest fenomen. I això fa que es 
detectin molts casos que abans passaven desapercebuts.  
 
INFÀNCIA RESPON, el nou telèfon 24 hores 
 
Una de les eines principals de les quals disposarà la nova unitat és el telèfon 
900 300 777, batejat amb el nom d’INFÀNCIA RESPON. Aquest nou servei 
neix de la unificació dels dos telèfons que fins ara hi havia operatius: el 
Telèfon de la Infància i l’Adolescència, que té la mateixa numeració que el nou 
telèfon i, el Telèfon d’Urgències (93 552 45 05).  
 
El telèfon INFÀNCIA RESPON donarà servei a tot Catalunya les 24 hores del 
dia i tots els dies de l’any. Permetrà atendre tots els casos de menors en 
situació de risc social  greu i de crisi familiar i social, sigui on sigui el lloc on es 
produeixin. Des d’aquest servei es pretén donar així una atenció telefònica de 
qualitat, puntual, amplia, contrastada i eficient, de manera que les situacions 
de maltractament i risc social greu rebin una resposta immediata.   
 
El telèfon serà atès per personal especialitzat de la nova Unitat de Detecció i 
Prevenció de Maltractaments Infantils, que gestiona la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en col·laboració amb personal extern 
especialitzat en tasques de mediació.  
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El Govern promou la contractació de 60 Agents per a 
la Igualtat a la demarcació de Barcelona 

 
• El Departament de Treball destina més de 4 milions d’euros per al 

foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit 
laboral 

 
• La iniciativa forma part del programa impulsat per Treball i la 

Diputació de Barcelona 
 
El Govern destinarà més de 4 milions d’euros per contractar 60 Agents per a 
la Igualtat per part de diferents entitats locals de la demarcació de Barcelona. 
Aquesta iniciativa es fa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i 
s’emmarca en el programa que ha posat en marxa el Departament de Treball 
per contractar 100 Agents per a la Igualtat per part d’ajuntaments, consells 
comarcals, mancomunitats i diputacions d’arreu de Catalunya. Al conjunt 
d’aquesta acció es destinen 6 milions d’euros. 
 
La tasca d’aquests Agents és analitzar, planificar, aplicar i avaluar plans 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, no només en 
les respectives administracions, sinó en el seu entorn –municipi, comarca, etc. 
–, assessorant, si és necessari, les empreses del territori a l’hora d’elaborar 
els seus plans d’igualtat.  
 
A més, han de dissenyar i tirar endavant iniciatives per integrar al mercat 
laboral a dones en atur, fomentar l’ús del llenguatge no sexista, la conciliació 
entre vida personal i laboral i combatre la segregació horitzontal i vertical 
(dificultat per accedir a certes professions o a càrrecs de responsabilitat). 
També han de promoure la igualtat retributiva entre homes i dones, i prevenir 
l’assetjament sexual, psicològic o moral a la feina, entre d’altres.  
 
Aquest programa tindrà vigència del 2007 al 2010. Així, durant els dos primers 
anys, el Departament assumirà el 100% del cost salarial i de cotitzacions i el 
tercer any el Departament assumirà els costos de formació dels 60 agents 
esmentats.  
 
Plans d’igualtat 
 
El Departament de Treball també dóna suport a les empreses per a que les 
empreses puguin elaborar plans d’igualtat que permetin fer una anàlisi de la 
situació actual de la companyia i establir possibles alternatives per millorar en 
l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. Cal recordar que la Llei estatal d’Igualtat, 
aprovada recentment pel Congrés dels Diputats, obliga a totes les empreses 
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de més de 250 treballadors a comptar amb un pla d’igualtat, mitjançant la 
negociació col·lectiva. 
 
El Govern aposta clarament per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
a la feina. És per això que ha posat en marxa diverses iniciatives per millorar 
els resultats respecte a la igualtat en tots els nivells, tant en l’àmbit públic com 
a les empreses privades.  
 
Actualment, el nombre de dones ocupades és d’1.478.000 i la taxa d’ocupació 
femenina a Catalunya se situa en el 62,1%, 5 punts per sobre de l’objectiu 
fixat per la Unió Europea per a l’any 2005 (57%) i superant en 2 punts el 
previst per a l’any 2010 (60%). Això significa que ara a Catalunya 6 de cada 
10 dones en edat laboral (16-64 anys) estan treballant. Pel que fa als homes 
la taxa d’ocupació és del 80,3%, el que implica que 8 de cada 10 tenen feina.  
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El Govern aprova el Pla anual de cooperació 2007 amb 
un pressupost de més de 65 milions d’euros 
 

• El Pla suposa la consolidació de les grans línies de treball 
iniciades els anys anteriors i apunta les orientacions que marcaran 
les accions futures 

 
• El pressupost creix un 15% respecte a l’any anterior 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla anual de Cooperació al desenvolupament per 
al 2007, que preveu un pressupost global de 65.611.405 euros per a la 
cooperació i l’acció humanitària. D’aquesta xifra, 52.060.000 euros estaran 
gestionats per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
i 13.551.405 pels diversos departaments i organismes autònoms de la 
Generalitat. Aquestes xifres suposen un increment del 15% respecte al 
període de 2006. El Pla anual fixa els primers passos per desenvolupar el Pla 
Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010, aprovat al Parlament 
el mes de juliol passat.  
 
El Pla anual es basa en la voluntat de concentració sectorial de la cooperació 
per al desenvolupament com a eina indispensable per a garantir l’eficàcia i la 
qualitat de l’ajut. Aquesta concentració es tradueix en la reducció dels 
objectius estratègics i en la identificació d’objectius específics als que haurà 
d’adreçar-se la cooperació en cadascun dels sectors. S’estableixen dos nivells 
diferenciats de priorització: els objectius transversals i les línies estratègiques.  
 
Objectius transversals:  
 

o Promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la 
governança i l’enfortiment del teixit social. 

 
o Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de 

la perspectiva de gènere. 
 

o Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple 
dimensió: social, econòmica i ambiental.  

 
Línies estratègiques:  
 

o Línia de desenvolupament: concentrarà entre el 75 i el 78% dels 
recursos  

 
o Línia d’acció humanitària: concentrarà entre el 7 i el 10% dels recursos 
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o Línia d’educació i capacitats: concentrarà entre el 13 i el 17% dels 
recursos 

 
Pel que fa als sectors sobre els quals s’incidirà són el dret a la salut i l’aigua, 
l’educació, les capacitats productives, l’ocupació i els drets laborals, els drets 
humans, la governança democràtica i l’enfortiment del teixit social, 
l’apoderament de les dones, la sostenibilitat i la construcció de la pau al món.  
 
Pel que fa a la distribució territorial, el recursos corresponents a la cooperació 
al desenvolupament i l’acció humanitària es destinaran als següents països, 
separats entre prioritaris i preferents:  
 
 
 Prioritaris Preferents 

Mediterrània Marroc, Palestina, Sàhara 
Occidental 

Algèria*, Líban** 

Àfrica subsahariana Moçambic, Senegal Gàmbia, Camerun, Etiòpia 

Amèrica del Sud Bolívia, Colòmbia, Equador Brasil***, Perú 

Amèrica Central Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador 

 

 
*Es prioritzarà el treball en els sectors referents a drets humans, governança 
democràtica i enfortiment del teixit social, construcció de pau, apoderament de les 
dones. 
 
**Es prioritzarà el treball en els sectors que contribueixin a la millora de la situació de 
les persones desplaçades internes i dels refugiats palestins. 
 
***Es prioritzaran geogràficament els Estats del país amb percentatges més alts de 
pobresa i nivells d’IDH més baixos. 
 
D’altra banda, el Govern millorarà la seva capacitat de resposta davant de les 
crisis humanitàries mitjançant, entre d’altres, el desplegament de recursos 
materials i logístics propis, els convenis i les convocatòries de l’ACCD i la 
participació en el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE).  
 
El Govern, seguint el mandat de la Llei de Cooperació al Desenvolupament, 
se serveix d’aquest nou Pla com aun instrument de programació anual per a 
desenvolupar els objectius del Pla Director 2007-2010, aprovat per unanimitat 
al Parlament el 5 de juliol pasat. Així, es defineixen els primers passos que 
s’han de donar en l’assoliment de qualitat de l’ajut, la concentració geogràfica i 
sectorial, el perfeccionament o posada en funcionament de les modalitats i els 
instruments de la Cooperació Catalana i la millora de les capacitats de la 
Generalitat per a donar una resposta adequada a aquests reptes.  
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L’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) avaluarà dues actuacions a 
Palestina i Amèrica Central que reben el seu suport  

 
• La mesura és el producte de l’esforç de l’ACCD fet en els darrers 

anys per a incorporar la cultura de l’avaluació en totes les 
actuacions impulsades 

 
• S’inclou l’avaluació dins el procés de planificació i execució dels 

projectes 
 

El Govern ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a contractar estudis d’avaluació de dues de les 
actuacions a les quals dóna suport: l’expansió del centre mèdic de Beit Sahour 
(Palestina, 2004-2006) i el Programa Regional de la  “Plataforma Sindical 
Común Centroamericana” (2001-2006).  
 
Producte de l’esforç fet en els darrers anys per a incorporar la cultura de 
l’avaluació en les actuacions de l’ACCD, aquests estudis es demanen amb els 
següents objectius:  
 

o Avaluar l’execució de les actuacions, que aportarà informació sobre 
l’execució de les activitats plantejades i del pressupost, així com dels 
procediments i fòrmules de coordinació institucionals dutes a terme.  

 
o Avaluar els resultats de les actuacions, és a dir, analitzar els resultats i 

els efectes del desplegament de les actuacions en funció dels objectius 
plantejats, dels recursos utilitzats i dels factors contextuals i socio-
econòmics.  

 
o Valorar el disseny de les actuacions de cara a orientar-ne el seu futur 

desenvolupament, entenent que descriuran tant les necessitats socials i 
institucionals actuals com els plantejaments dels objectius de les 
pròpies actuacions.  

 
o Elaborar conclusions i recomanacions sobre la orientació i gestió futura 

de les actuacions.  
 
Val a dir que aquestes actuacions responen a una voluntat clara d’incloure els 
exercicis d’avaluació dins el cicle de planificació i execució dels projectes als 
quals es dóna suport des de Catalunya i en concret des de l’ACCD. És així 
que queda contemplat en els darrers plans anuals i director de Cooperació al 
Desenvolupament com una de les principals línies d’actuació. 
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La Generalitat impulsa l’estudi del Pla Director de 
mobilitat de les Comarques Centrals 
 

• El Pla Director planificarà la millora de l’accessibilitat i promourà 
una mobilitat més sostenible i integrada en el medi ambient 
 

• El programa regularà el transport de viatgers i mercaderies, les 
xarxes viàries, ferroviàries, els serveis de transport i l’aparcament 
 

• El Pla també fomentarà l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a 
peu 

 
El Govern ha acordat encarregar l’estudi tècnic per a l’elaboració del Pla 
director de mobilitat de les Comarques Centrals, amb una dotació de 225.504 
euros. L’objectiu del Govern és que en el termini d’un any es pugui redactar el 
Pla, per poder-lo aprovar i sotmetre’l a informació pública a partir del setembre 
de 2008. 
 
La Llei de mobilitat 9/2003, de 15 juny, estableix la necessitat de redactar els 
plans directors de mobilitat com a instruments per a l’aplicació territorial de les 
Directrius nacionals de mobilitat, vigents des del 3 d’octubre de 2006. 
 
El Govern ja ha iniciat enguany els estudis corresponents als Plans directors 
de mobilitat de l’Alt Pirineu i Aran, les Comarques Gironines i Ponent i té en 
tràmit de contractació el corresponent a les Terres de l’Ebre. D’altra banda, 
recentment s’ha iniciat el procés d’informació pública del Pla director de 
mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona, redactat per l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM). Per la seva part, el Consorci de Transports de 
Camp de Tarragona realitzarà el Pla Director d’aquest àmbit territorial. 
 
 
Ordenació de la mobilitat 
 
Segons la Llei de mobilitat, els plans directors són la aplicació concreta a cada 
àmbit territorial d’allò que disposen les Directrius Nacionals de Mobilitat i han 
de recollir, principalment, els aspectes següents: 
 

• Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona  
• Ordenació del trànsit interurbà  
• Promoció del transport públic col·lectiu 
• Foment de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu  
• Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona  
• Organització de l’aparcament  
• Transport i distribució de mercaderies  
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En el procés d’elaboració dels plans es garantirà la participació dels ens locals 
i de les entitats representatives en l’àmbit de la mobilitat.  Aquests plans es 
revisaran cada sis anys o quan es modifiquin les Directrius nacionals de 
mobilitat. 
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El Govern aprova una modificació del Pla general 
metropolità de Tiana que en rebaixa el sòl urbanitzable  
 

• La modificació afecta els àmbits de Can Masdeu, Camí de 
l’Alegria-Cementiri, Can Cirera, riera d’en Font i Casa Alta del 
municipi del Maresme 

 
• S’incrementa en més del doble la superfície de sòl no 

urbanitzable previst a la zona, es desclassifica sòl urbanitzable 
i es qualifica sòl rústic protegit agrícola 

 
El Govern ha aprovat la modificació puntual del Pla general metropolità als 
àmbits de Can Masdeu, Camí de l’Alegria-Cementiri, Can Cirera, riera d’en 
Font i Casa Alta, tots ells situats a Tiana (el Maresme), amb l’objecte de 
preservar la imatge actual d’aquesta localitat, millorar en l'equació espais 
lliures i densitat de població, i assolir una ordenació més congruent amb les 
finalitats de desenvolupament sostenibles afirmades per la legislació 
urbanística. 
 
La modificació altera profundament les previsions sobre la classificació del sòl 
de la zona: incrementa en més del doble la superfície de sòl no urbanitzable, 
alhora que elimina les previsions de sòl urbanitzable. Concretament, es 
desclassifiquen 198.263 metres quadrats de sòl urbanitzable, fet que 
disminueix l’aprofitament urbanístic i d’usos residencials a la zona, i 
s’incrementa la superfíce de sòl no urbanitzable, que passa de 194.994 
metres quadrats a 411.534 metres quadrats. D’altra banda la modificació 
també preveu la qualificació de 180.275 metres quadrats com a sòl rústic 
protegit agrícola. 
 
L’àmbit del projecte comprèn 515.710 metres quadrats i s’estén des del sòl no 
urbanitzable pel nord, fins als parcs de Montgat pel sud, a la carena del 
municipi de Tiana per l’oest i a l’eix ample residencial i al límit del parc de la 
serralada de la Marina per l’est.  
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El Govern crea un Grup de Treball per coordinar les 
actuacions al barri de l’Estació de Sallent 
 
El delegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Jordi Fàbrega, 
presidirà el Grup de Treball que el Govern ha aprovat de crear avui per 
coordinar les actuacions en relació als defectes estructurals apareguts a 
diversos habitatges del barri de l’Estació de Sallent, al Bages. 
 
Aquest grup estarà integrat per un representat de cadascun dels 
departaments implicats: Presidència, Vicepresidència, Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, Economia i Finances, Governació i 
Administracions Públiques, Política Territorial i Obres Públiques i Medi 
Ambient i Habitatge. 
 
En nom de la Generalitat, Fàbrega farà d’interlocutor amb l’Ajuntament de 
Sallent, l’Associació de Veïns del Barri de l’Estació de Sallent i les persones 
afectades pels defectes estructurals detectats al carrer de Comamala Poal. 
L’objectiu del grup de Treball és, doncs, cercar conjuntament la millor solució 
per resoldre els problemes existents al barri de l’Estació de Sallent, mitjançant 
la coordinació dels diversos departaments de la Generalitat i la resta de parts 
afectades. La figura d’un únic interlocutor clar pretén aportar els mecanismes i 
els mitjans necessaris per assolir una solució satisfactòria per a tothom. 
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El Govern estudiarà els efectes del canvi climàtic al 
Delta de l’Ebre 
 

• L’horitzó temporal d’aquest estudi se situa a l’any 2100 
 
• L’Agència Catalana de Residus impulsa també l'adequació del 

dipòsit controlat de Beuda i altres millores en les infraestructures 
de tractament de lixiviats 

 
El Govern encarregarà un estudi per preveure els efectes del canvi climàtic al 
Delta de l’Ebre i analitzar quines mesures d’adaptació i de prevenció s’hi 
poden aplicar. Per la seva especial situació a la costa, les característiques 
geomorfològiques i els valors ambientals, socials i econòmics, la plana 
deltaica de l’Ebre és una de les àrees més vulnerables de Catalunya pel que 
fa als efectes de l’escalfament global. Per la pujada previsible del nivell del 
mar, es pot considerar el Delta de l’Ebre com una zona prioritària a Catalunya 
per a l’adaptació al canvi climàtic. L’horitzó temporal d’aquest estudi ha de ser 
l’any 2100.  
 
L’estudi té un pressupost de 150.000 euros i s’adjudicarà per concurs públic. 
Amb aquest treball es pretén, d’una banda, dissenyar mesures d’adaptació i 
prevenció per al Delta de l’Ebre i, de l’altra, establir les bases analítiques i 
metodològiques per a d’altres àrees vulnerables i per a un futur pla 
d’adaptació i prevenció per a Catalunya.  
 
L’estudi ha de dividir-se en cinc parts relacionades entre sí, però distingibles 
des d’un punt de vista metodològic:  
 

o Catàleg d’episodis, estudis i projectes d’interès per a l’adaptació al 
canvi climàtic 

o Anàlisi evolutiva de les variables climàtiques i els seus efectes  
o Estudi de la vulnerabilitat del delta davant dels efectes del canvi climàtic 
o Anàlisi del risc sobre béns econòmics, naturals i socials 
o Definició de mesures d’adaptació i prevenció   

 
La primera part consistirà a inventariar la informació que ja hi ha disponible 
sobre el Delta de l’Ebre. Especialment, caldrà estructurar aquest catàleg en 
tres parts fonamentals: episodis climàtics, estudis i projectes.   
 
La segona part farà referència al treball de projecció de variables climàtiques, 
com ara temperatures, pluviometria, vents, règim d’onatge, nivell del mar, 
cabals del riu, humitat relativa i altres. A partir de totes aquestes dades es 
determinaran, mitjançant una projecció a l’any 2100, els escenaris de canvi 
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climàtic més previsibles per a cadascuna de les variables esmentades o les 
que es puguin considerar significatives en aquest horitzó.   
 
La tercera part determinarà la predisposició dels sistemes físic, natural i humà 
del Delta de l’Ebre a patir danys causats pels fenòmens atribuïbles al canvi 
climàtic.  
 
La quarta part analitzarà els danys o les pèrdues a causa del canvi climàtic i la 
darrera part definirà les mesures que s’han d’aplicar per minimitzar-ne el risc.  
 
Subvenció al Consell Comarcal de la Garrotxa pel dipòsit de Beuda 
 
L'Agència de Residus de Catalunya subvencionarà directament el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per a l'adequació del dipòsit controlat de Beuda i 
millores en les infraestructures de tractament de lixiviats. La subvenció és de 
2.384.797 euros. 
 
Per a la millora de les infraestructures de tractament de lixiviats, es destinarà 
un import de 500.000 euros, i per a l’adequació del dipòsit controlat de Beuda, 
la quantitat d'1.884.797euros. 
 
L’acord respon al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i 
el Consell Comarcal de la Garrotxa per millorar la gestió dels residus de la 
comarca i donar millor servei per a la preservació del medi ambient. 
 
El dipòsit controlat ubicat al municipi de Beuda arriba al final de la seva vida 
útil i, per tant, cal l’adequació d’una nova cel·la per mantenir el servei de gestió 
del rebuig de la comarca. A més, cal millorar la gestió dels residus municipals 
dels lixiviats, que són els líquids resultants dels dipòsits controlats. 
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El Govern coordina la implantació de la nova Directiva 
de Serveis europea entre tots els departaments 
 

• La norma europea obliga a treure les barreres per la prestació 
transfronterera de serveis 

 
• El Govern vol aprofitar la Directiva per portar a terme canvis 

normatius que beneficiïn els ciutadans de Catalunya 
 
El Govern ha acordat avui crear un Grup de Treball interdepartamental per 
coordinar la transposició i implementació a Catalunya de la Directiva de 
Serveis en el Mercat Interior de la UE. Aquest organisme, que estarà presidit 
pel secretari general del Departament d’Economia i Finances, haurà de 
coordinar tots els treballs necessaris perquè aquesta normativa comunitària 
pugui començar a aplicar-se abans del 28 de desembre del 2009. La Directiva 
de Serveis elimina les barreres per l’exercici de la llibertat d’establiment dels 
prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis dins els països de la 
Unió. 
 
Aquest Grup de Treball estarà integrat per tots els departaments del Govern i 
haurà de revisar, juntament amb l’organisme anàleg que ja ha constituït el 
Ministeri d’Economia,  tota la normativa autonòmica i local per tal d’adaptar-la 
al nou marc legal comunitari. L’acord preveu que el grau de 
coresponsabilització i treball sigui especialment intens amb la Direcció 
General d’Administració Local, el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa i la Secretaria per a la Unió Europea. 
 
Amb la creació d’aquest organisme el Govern pretén aprofitar les sinèrgies 
d’alguns processos que engega la directiva comunitària i dur a terme canvis 
normatius que tinguin una incidència directa sobre els ciutadans de Catalunya. 
Per exemple, tot allò que té a veure amb la simplificació administrativa i la 
finestreta única. El Govern vol evitar que les millores que es produeixin en 
aquest àmbit beneficiïn només a ciutadans i empreses de països tercers i 
intercedirà perquè també tinguin efectes positius per a les empreses i els 
treballadors catalans.  
 
La Directiva obliga els estats membres a eliminar de la seva legislació els 
obstacles discriminatoris, és a dir aquelles barreres normatives que de forma 
directa o indirecta tracten diferent als prestadors de serveis depenent de si 
són nacionals o comunitaris. La norma europea s’aplica sobre les prestacions 
transfrontereres de serveis, que poden ser la creació d’un establiment 
permanent en un estat diferent al d’origen de l’empresa o el professional que 
presta el servei; el desplaçament del prestador al país del destinatari; el 
desplaçament del destinatari al país del prestador; el desplaçament del 
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destinatari i del prestador a un tercer país; i finalment, la prestació del servei a 
distància, inclosa per internet.  
 
Això no només permetrà que les empreses d’altres estats membres operin a 
Catalunya, sinó que també facilitarà que les companyies catalanes (inclosos 
els col·legis professionals) puguin oferir els seus serveis a la resta de països 
de la Unió sense cap mena de restricció i, en cas que se sentin discriminats, 
puguin reclamar davant dels tribunals.   
 
La Directiva de Serveis en el Mercat Interior va ser aprovada pel Parlament 
Europeu i el Consell el desembre del 2006 i s’inscriu en l’estratègia de Lisboa. 
L’objectiu d’aquesta llei és facilitar que els prestadors de serveis es puguin 
establir lliurement en qualsevol país de la UE i culminar així la creació del 
mercat únic.   
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El Govern aprova la creació del Comitè d'Ètica de la 
Policia per promoure bones pràctiques i garantir a la 
ciutadania i a la pròpia policia conductes ètiques 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de creació del Comitè d’Ètica de la Policia 
de Catalunya, un òrgan de caràcter consultiu en matèria de conducta ètica 
dels cossos de policia de les institucions pròpies de Catalunya, és a dir, de les 
policies locals i els Mossos d’Esquadra. 
 
Es tracta d’una iniciativa pionera a Espanya i que únicament té precedents en 
algunes policies locals d’alguns municipis, com el de Girona, i en uns pocs 
països, com ara Anglaterra i Canadà, on funcionen experiències semblants. 
 
La finalitat del Comitè d'Ètica és promoure les bones pràctiques i ajudar a la 
prevenció de les actituds i activitats contràries a l’ètica i al tracte correcte a les 
persones en l’àmbit policial. 
 
Donat que són els policies els primers interessats a controlar la qualitat i el 
bon fer de la seva feina, aquest òrgan s’encarregarà d’elaborar una proposta 
del futur Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, que farà propostes per a la 
millora de la conducta ètica policial i la imatge pública de les policies de 
Catalunya i per a la millora en la prestació del servei policial i les relacions 
amb la ciutadania. 
 
També analitzarà les denúncies i les informacions que puguin afectar a 
conductes relacionades amb la corrupció policial, l’abús de poder o altres 
infraccions del Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya o que puguin atemptar 
contra les bones pràctiques policials. 
 
El Decret de creació del Comitè d’Ètica de la Policia que ha aprovat avui el 
Govern de la Generalitat estableix, entre d’altres qüestions, els principis, les 
funcions, el funcionament  i la composició d’aquest nou òrgan. 
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Els interns de Brians 2 rebran formació reglada a la 
nova escola d’adults “Víctor Català” 

 
• El Govern aprova la creació del centre de formació de persones 

adultes ubicat al centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires 
 
• La formació d’adults als centres penitenciaris assoleix el 45’5% de 

la població reclusa amb disponibilitat per inscriure-s’hi 
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Centre de Formació de Persones 
Adultes “Víctor Català”, on els interns del centre penitenciari Brians 2, a Sant 
Esteve Sesrovires, podran rebre formació reglada. L’aprovació d’aquest 
Decret era necessària per tal de regular l’activitat formativa que s’impartirà al 
nou centre. 
 
Aquesta activitat docent està basada en el model educatiu que regeix els 
centres que existeixen a l’entorn comunitari, d’acord amb el conveni signat 
l’any 2006 pels departaments de Justícia i Educació. 
 
L’oferta educativa del centre inclou els estudis reglats, com ara els cursos 
d’alfabetització, ESO, universitat a distància i alguns cicles de formació 
professional. Està previst que l’escola incorpori la perspectiva de gènere en 
totes les seves activitats educatives i formatives.  
 
La formació d’adults als centres penitenciaris de Catalunya és una de les 
eines fonamentals per als processos de reinserció dels interns. Durant el 
primer semestre del 2007, els diferents programes escolars de formació 
d’adults dels equipaments penitenciaris van registrar una mitjana de 3.430 
matriculacions, una xifra que suposa el 45,5% de la població reclusa amb 
disponibilitat per inscriure’s en aquest cursos. 
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El Govern s’incorpora al Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat 

 
• El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural entra a 

formar part del Consorci 
 
• Se n’aproven els nous estatuts 

 
El Consell de Govern ha formalitzat avui la incorporació del Govern de la 
Generalitat en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, a través del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. A la sessió d’avui també 
s’han aprovat els Estatuts del Consorci. 
 
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, on el desenvolupament de 
l'activitat agrària, de la funció ambiental i de l'ús social es compatibilitzen amb 
la preservació dels recursos naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni cultural. 
 
Segons l’acord adoptat avui, aquest Consorci està integrat per la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos (UP) 
com a entitats promotores, conjuntament amb els Ajuntaments de Pallejà, el 
Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, 
Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
D’altra banda, l’aprovació dels nous Estatuts ha permès adaptar-se a la nova 
normativa urbanística vigent al Parc derivada de l'aprovació del Pla Especial 
de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com incorporar 
les modificacions normatives aprovades durant aquest període en matèria de 
règim local i en base a l'experiència adquirida durant aquests vuit anys de 
treball en la gestió de l'espai agrari de la Vall Baixa i el Delta del riu Llobregat. 
 
La decisió d’incorporar el Govern es va adoptar el 12 d’abril passat en el marc 
del Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i es va 
acordar sotmetre el text refós dels Estatuts a la ratificació dels ens 
consorciats. Per aquest motiu, avui s’ha acordat ratificar-ne el text, a proposta 
del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena. 
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Es destinaran dos milions d’euros a polítiques 
retributives als funcionaris per reforçar l’atenció al 
públic 
 
El Govern ha aprovat avui distribuir el fons addicional de modernització i 
racionalització, habilitat per a l’any 2006 i corresponent al personal funcionari i 
interí d’administració i tècnic, entre el personal que realitza tasques d’atenció 
presencial.  
 
El fons addicional de modernització i racionalització és un fons equivalent al 
0,3% de la massa salarial del personal de l’àmbit de la mesa general, que es 
destina a atendre polítiques retributives pròpies que contribueixin a la 
modernització, la racionalització i la millora de la productivitat de 
l’Administració de la Generalitat, i que comportin una millora en la prestació 
dels serveis públics pel que fa a la seva qualitat, eficàcia i eficiència. Enguany 
s’ha decidit que l’àmbit que cal reforçar és el del personal d’atenció al públic. 
 
El fons addicional a distribuir, en el cas del personal funcionari i interí 
d’administració i tècnic, és de 2.094.824 euros. Per tractar la distribució 
d’aquesta part del fons, la Mesa Sectorial de Negociació va acordar ara fa un 
any la constitució d’un grup de treball que va centrar la seva tasca en l’estudi 
dels llocs de treball de funcionaris que tenen com a funció principal l’atenció 
presencial a la ciutadania, en les condicions pactades, a les oficines de 
registre de documents o a les d’informació i d’atenció al ciutadà. 
 
L’estudi s’ha portat a terme a partir de la informació facilitada pels 
departaments i ha implicat l’anàlisi d’uns 1.700 llocs de treball en base als 
quals s’ha repartit linealment el fons assignat i s’ha calculat la quantia a afegir 
al complement específic mensual de cada lloc, que finalment serà de 102 
euros. 
 
La Direcció General d’Atenció Ciutadana ha de vetllar perquè l’horari 
d’obertura al públic de les oficines d’atenció presencial, especialment el de les 
oficines de registre de documents, doni resposta a les necessitats de la 
ciutadania d’adreçar-se presencialment a l’Administració, mitjançant la 
coordinació i l’homologació d’aquest horari, garantint una presència mínima en 
tot el territori en funció de la seva població.  
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha nomenat avui Mª Assumpció Benito com a nova directora 
general de Recursos Sanitaris de Departament de Salut, en substitució de 
Rafael Manzanera. Manzanera ha estat nomenat, així mateix, director de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. En l’àmbit del Departament 
d’Educació, Jaume Graells ha estat nomenat director general de l’Educació 
Bàsica i el Batxillerat. 
 
 
Jaume Graells, director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat 
 
Va néixer a Barcelona el 1959.  
 
És llicenciat en Geografia i Història, i professor d’ensenyament secundari amb 
aquesta especialitat. La seva ubicació definitiva és a l’IES Torres i Bages de 
l’Hospitalet. També és mestre de català. 
 
A més de l’activitat docent, Jaume Graells ha estat membre del Consell 
Escolar de Catalunya, membre del Consell de Formació Professional, membre 
del Consell Social de la Universitat de Barcelona, conseller del Consell de 
Treball Econòmic i Social i secretari general de FETE-UGT. 
 
 
Mª Assumpció Benito, directora general de Recursos Sanitaris  
 
Nascuda a Barcelona el 1959. 
 
És llicenciada en medicina general i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
Màster en Economia i Direcció d’Empreses IESE, per la Universitat de Navarra.  
 
Ha estat metge assistencial en l’especialitat de traumatologia i cirurgia 
ortopèdica a l’hospital Clínic i a l’Hospital de Palamós. També ha exercit com 
a adjunta a la gerència a l’Hospital de Traumatologia de la Vall d’Hebron. 
 
Ha desenvolupat tasques de gestió a la Quinta de Salut d’Aliança, a l’Hospital 
Central de Barcelona i al Sagrat Cor i va assumir la gerència dels hospitals 
fusionats de Barcelona de l’Aliança el 1994.  
 
Responsable de l’atenció primària pública d’Andorra i de l’Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell fins el febrer de 2000, després ocuparà el càrrec de 
sotsdirectora gerent de l’Hospital de Bellvitge de Barcelona, des d’on farà el 
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salt a l’Institut Català de la Salut, a la direcció d’atenció hospitalària i l’àrea de 
projectes i avaluació. Posteriorment, serà gerent de l’Institut de Recerca 
Oncològica, des d’on ha liderat la fusió amb l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Bellvitge.  
 
 
Rafael Manzanera, director de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
 
Doctor en Medicina (1984) per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
És especialista en medicina familiar i comunitària i en medicina preventiva i 
salut pública. Màster en Direcció d’Empreses i diplomat en Epidemiologia, 
Sanitat, Estadística i en Gestió Hospitalària. 
 
Ha desenvolupat diversos càrrecs professionals en l’àmbit de planificació 
(programes), gestió (hospitals, atenció primària i salut pública) i sistema 
sanitari (Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea). 
 
Va ser president de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria (SESPAS) durant els anys 2000 – 2004. 
 
Des del febrer del 2004 fins a l’actualitat ha estat director general de Recursos 
Sanitaris del Departament de Salut. 
 
 
 
 


