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El Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) 2008-2012 
augmenta en un 43% el suport econòmic al món local 
 

• El Govern hi destinarà 600 milions d’euros i preveu prop de 5.000 
actuacions als municipis catalans 

 
• El pla passa a tenir una durada quinquennal per afavorir la 

solidesa i planificació dels projectes 
 
• Inclou per primera vegada actuacions per afavorir el 

desenvolupament de les telecomunicacions  
 

 
El Govern ha aprovat aportar 600 milions d’euros al Pla únic d’obres i serveis 
(PUOSC) 2008-2012, xifra que representa un augment del 43% de la dotació 
mitjana anual respecte l’anterior PUOSC. Aquesta inversió finançarà al voltant 
de 5.000 actuacions municipals en els propers cinc anys, entre les quals, per 
primera vegada, s’inclouen les obres de suport a infraestructures de 
telecomunicacions, que passen a ser considerades serveis bàsics per a la 
població. L’objectiu del PUOSC 2008-2012 és fer un salt quantitatiu i qualitatiu 
i seguir impulsant les inversions en l’àmbit local per  millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans.  
 
El PUOSC 2008-2012, impulsat des del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, a través de la Direcció General d’Administració 
Local, aposta per seguir treballant per millorar l’equilibri territorial en la 
prestació dels serveis municipals,  i vol donar resposta a les diferents 
necessitats i adaptar els recursos disponibles a la realitat socioeconòmica de 
cada municipi. Així, el PUOSC subvencionarà actuacions destinades als 
serveis públics, obres de rehabilitació, obres i serveis que ampliïn el seu àmbit 
d’actuació i les adquisicions de béns que serveixin per al foment d’activitats de 
les entitats locals. 
 
Increment de les ajudes als municipis 
 
L’increment del PUOSC ha estat, i segueix sent, un dels punts forts de l’acció 
del Govern en l’àmbit del suport als municipis. En aquest sentit, ja en el 
quadrienni 2004-2007 el PUOSC es va incrementar en més d’un 60% 
respecte del PUOSC 2000-2003, i les dotacions van passar de 206 a 335 
milions d’euros. L’augment també es fa palès en l’assignació mitjana anual del 
PUOSC, ja que entre els anys 2004 i 2007 va ser de 83,7 milions i ara, amb el 
nou Pla 2008-2012, serà de 120 milions d’euros.  
 
Aquesta és la subvenció mínima garantida per al quinquenni 2008-2012: 
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PUOSC 2008-2012. 
Subvenció mínima garantida

Lleida
12,22%

Alt Pirineu i Aran
7,38%Tarragona

12,21%

Girona
19,69%

Catalunya Central
15,27%

Terres  de l'Ebre
5,53%

Barcelona
27,70%

   
 
Impuls a les telecomunicacions  
 
El Pla estrena un programa pilot per a corporacions locals de menys de 2.000 
habitants per afavorir el desenvolupament del sector de les telecomunicacions 
i, de retruc, el desenvolupament local i comarcal, garantint l’equilibri territorial, 
i donant suport als ajuntaments que no poden assumir les despeses derivades 
d’aquest desplegament.  
 
Així, per exemple, se subvencionarà la preinstal·lació de la xarxa de fibra 
òptica als municipis o l’accés rodat a les torres de telecomunicacions 
públiques existents o planificades actualment en els seus termes, i 
s’accelerarà el procés d’implantació dels diferents projectes que ja estan en 
marxa de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 
 
En el PUOSC s’inclou també un programa específic de Biblioteques que té 
com a  objectiu l’atorgament de subvencions per dotar els municipis i les 
comarques dels serveis bibliotecaris de competència municipal que preveu el 
Mapa de la Lectura Pública de Catalunya. Aquest programa es dota 
inicialment amb 35.000.000 euros i tant la gestió com el pressupost van a 
càrrec del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
 
PUOSC quinquennal 
 
Una altra de les novetats importants de la nova convocatòria és l’ampliació de 
la durada del Pla, que passa a ser quinquennal. Aquesta és una mesura que 
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afavorirà la solidesa dels projectes, ja que, en ampliar-ne la durada, es 
distancia el moment de presentació de sol·licituds de subvenció del moment 
de la celebració dels comicis locals. L’objectiu últim, doncs, és que els nous 
equips de govern puguin planificar millor les actuacions. 
 
Balanç del PUOSC 2004-2007 
 
Cal destacar la flexibilitat del Pla per atendre les diferents realitats municipals, 
com mostra la diversitat d’obres que ha subvencionat el PUOSC 2004-2007: 
 
 
Tipologies de les obres subvencionades pel PUOSC 2004-2007 
    
Tipologia 
 

% subvenció 
 

Nre. 
d’actuacions 

Nre. d’ens 
locals 

Infraestructura viària urbana: 
pavimentació 30 1.265 686 
Equipaments socioculturals 27 885 587 
Abastament d’aigües 7 337 249 
Biblioteques 7 103 98 
Accessos a nuclis de població 5 284 186 
Cases consistorials 5 185 168 
Enllumenat públic 4 224 171 
Complements viaris urbans 4 169 147 
Clavegueram 3 162 123 
Altres 8 376 270 
  100 3.990 2.685 
 
Import del PUOSC 2004-2007 

 
Acord de Govern  315 M€ 
Transferències pressupostàries del Departament de 
Governació i Administracions Públiques   

  20 M€ 

Aportacions de les diputacions al Programa general
   

105 M€ 

Programes específics de dues diputacions     29 M€ 
Programa específic de biblioteques   
  

  33 M€ 

Total (*)      
  

502 M€ 

 
(*) La diferència entre els 502 milions i els 469,5 de la taula per comarques de l’annex I (33 
milions) correspon al fons de reserva per a urgències i noves inclusions 
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Entre aquestes obres, destaquen les subvencions a equipaments tan singulars 
com els següents: 
  
Balaguer  (Noguera)                Passarel·la sobre el riu Segre 
Puigverd de Lleida   (Urgell )   Embassament de regulació per a 

l’abastament d’aigua 
Castellnou de Seana (Pla 
d’Urgell)                  

Millora urbana de la plaça de 
l’Església 

Lles de Cerdanya  
(Cerdanya)                     

Construcció d’aparcaments a 
Músser 

Sant Joan de les Abadesses  
(Ripollès)        

Alberg rural de la ruta del ferro 

Begur  (Baix Empordà) Condicionament del parc de 
l’Arbreda -edifici de serveis del 
parc de l’Arbreda, fases 1 i 2 

Ripoll (Ripollès) Millora de l’accessibilitat i 
supressió de barreres 
arquitectòniques al barri de Sant 
Pere 

Sant Hilari Sacalm (Selva) Piscina municipal coberta 
Tortosa  (Baix Ebre)                Pavelló firal 
Horta de Sant Joan (Terra 
Alta)                        

Rehabilitació de l’edifici del casal 

La Nou de Gaià  
(Tarragonès)                     
 

Cos central de la capella del 
celler del Castell del Baró 

Montblanc (Conca de 
Barberà)                                   

Centre d’iniciatives empresarials 

Sant Martí de Tous (Anoia) Nova casa consistorial 
Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental) 

Remodelació de la plaça Major 

Sant Pol de Mar (Maresme) Llar d’infants municipal 
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ANNEX 1 
 
Dades del PUOSC 2004-2007, per comarques 
 

COMARCA SUBVENCIÓ en  euros 
Alt Camp 9.719.611,60 
Alt Empordà 25.804.045,36 
Alt Penedès 13.175.230,41 
Alt Urgell 8.541.011,87 
Alta Ribagorça 2.080.270,90 
Anoia 14.564.598,68 
Bages 17.533.196,38 
Baix Camp 11.213.495,23 
Baix Ebre 8.168.517,17 
Baix Empordà 20.322.237,54 
Baix Llobregat 23.832.424,58 
Baix Penedès 8.067.556,33 
Barcelonès 8.905.102,81 
Berguedà 10.113.579,75 
Cerdanya 7.463.665,85 
Conca de Barberà 7.489.080,83 
Garraf 4.358.254,72 
Garrigues 7.291.917,75 
Garrotxa 10.635.231,29 
Gironès 14.717.277,36 
Maresme 20.072.755,29 
Montsià 8.023.878,06 
Noguera 14.253.374,17 
Osona 19.048.703,07 
Pallars Jussà 7.566.508,56 
Pallars Sobirà 8.784.958,34 
Pla d'Urgell 6.818.258,38 
Pla de l'Estany 6.031.290,43 
Priorat 7.428.864,40 
Ribera d'Ebre 6.058.220,71 
Ripollès 9.600.049,03 
Segarra 9.761.033,45 
Segrià 15.663.663,62 
Selva 18.454.267,90 
Solsonès 5.615.932,30 
Tarragonès 10.279.148,26 
Terra Alta 4.393.479,96 
Urgell 8.246.471,53 
Vall d'Aran 4.500.740,90 
Vallès Occidental 18.914.741,98 
Vallès Oriental 26.050.665,12 
TOTAL 469.563.311,87 
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El Govern aprova el Decret que regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis 
 

• La nova regulació estableix els requisits i procediments per 
delimitar, alterar i mesurar la demarcació territorial dels ens locals  

 
• Simplifica els procediments, redueix els terminis de resolució dels 

expedients, i adapta el Reglament a les modificacions legislatives 
 
• El Decret també afecta les entitats municipals descentralitzades i 

les mancomunitats 
 

 
El Govern ha aprovat el Decret que regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. El nou text recull les modificacions legislatives 
que han incidit en gran part de l’articulat del Reglament de demarcació 
territorial i població dels ens locals catalans, atès que el temps transcorregut 
des de l’aprovació del Decret 140/1988, de 24 de maig, ha fet necessari 
l’elaboració d’una nova disposició on siguin incorporades tant aquestes 
modificacions com l’experiència acumulada en la gestió administrativa diària 
aquests darrers anys pels tècnics del Servei de Demarcacions Territorials del 
Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
Estructurat en tres títols, el Decret destaca la definició de la delimitació, la línia 
de terme, la fitació i el mesurament dels termes municipals i estableix els 
requisits i procediments perquè en puguin ser alterats ja sigui per agregació, 
fusió, segregació o per corregir disfuncions territorials. Amb un procediment  
més racional i àgil en la gestió dels expedients, també es preveuen els 
possibles efectes derivats de la manca de nomenament de les comissions 
municipals delimitació, de la incompareixença sense causa justificada de la 
representació dels ajuntaments en les operacions de delimitació i de la manca 
de formalització de la corresponent acta o de la seva aprovació. Pel que fa a 
la regulació de les entitats municipals descentralitzades, s’introdueix un article 
relatiu a la fitació del seu territori i un altre relatiu a la seva modificació de 
l’àmbit territorial.  
 
Amb la finalitat de donar un impuls a les telecomunicacions, en una disposició 
addicional del nou Decret es dóna preferència a la tramesa telemàtica dels 
acords i actes dels ens locals a través de la plataforma eaCat. Aquesta 
plataforma de servei és un canal bidireccional de comunicació electrònic entre 
les administracions catalanes amb plena validesa jurídica i seguretat tècnica.
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El Govern destina 111 milions a finançar els serveis de 
menjador i transport escolar  
 

• Es calcula que més de 30.000 alumnes es beneficiaran del servei 
de menjador  

 
• La partida inclou per primera vegada el pagament del servei de 

monitor pels alumnes d'educació infantil durant la sisena hora 
 
• Els consells comarcals són els destinataris d’aquestes 

aportacions, que   s’incrementen un 8,2% respecte l’any passat 
 
 

El Govern ha aprovat avui destinar 111,75 milions d'euros als consells 
comarcals per a la gestió dels serveis de menjador i transport escolar. 
Aquesta aportació, que suposa un increment del 8,2% respecte la inversió del 
curs passat, permetrà actualitzar els convenis subscrits entre el Departament 
d'Educació i els consells comarcals, que són els qui presten aquests serveis. 
La despesa aprovada avui afecta totes les comarques de Catalunya, excepte 
la Val d'Aran i la ciutat de Barcelona, que es gestionen sota uns altres règims. 
 
La inversió del Govern es traduirà en el lliurament, a través dels consells 
comarcals, de l'import dels serveis i els ajuts de menjador i transport escolar 
als alumnes mitjançant dos sistemes diferents. D'una banda, es beneficiaran 
dels ajuts de menjador i transport gratuïts tots els alumnes escolaritzats en un 
altre municipi, per manca d'oferta educativa al propi. I d'altra banda, es 
concedeixen beques de transport i menjador tenint en compte la situació 
socioeconòmica de les seves famílies i la distància que cada alumne té des 
del seu domicili fins al centre docent.  
 
La previsió d'alumnes beneficiats per aquests serveis és la següent: 
 
Tipus d'ajut Alumnes beneficiats 
Transport gratuït 32.808 
Beques de transport 23.225 
Menjador gratuït 33.492 
Beques de menjador 40.693 
Servei monitoratge 26.566 
 
Tres milions d’euros pel servei de monitoratge d’alumnes d’infantil que 
tenen germans beneficiaris de la sisena hora 
 
Per primera vegada, la partida també inclou el pagament de 3 milions d'euros 
als consells comarcals que han acceptat gestionar el servei de monitoratge 
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dels alumnes d'educació infantil que tinguin germans a primària, per tal de 
cobrir l'espai horari de la sisena hora d'educació primària. Durant el primer any 
d'aplicació de la sisena hora ha estat el Departament qui ha gestionat 
directament aquest servei. 
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El Consorci d'Educació de Barcelona assumeix les 
competències de construcció, manteniment i obres de 
centres escolars 
 

• El procés forma part del traspàs progressiu de competències per 
part de la Generalitat al Consorci  

 
• L'organisme, integrat per l'Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat, va ser creat el 2002 a instàncies de la Llei de la Carta 
Municipal i exerceix les funcions en matèria d'educació en l'àmbit 
de la ciutat  

 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona assumeix, de manera efectiva, les 
competències en matèria de construcció, manteniment i obres de centres 
escolars en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona. De la mateixa manera, 
el Consorci assumirà, a partir de l'1 de gener de 2008, el cost de les 
retribucions del personal afectat per l'assumpció de competències. Així ho ha 
aprovat el Govern avui, com a part del progressiu traspàs de competències 
que el Govern ha anat efectuant envers el Consorci d’Educació de Barcelona 
des de la seva creació, l’any 2002. 
 
El Consorci, integrat per la Generalitat i l’Ajuntament, va ser creat a instàncies 
de la Llei de la Carta Municipal de Barcelona com a òrgan responsable de les 
funcions, activitats i serveis en matèria d’educació de Barcelona. Així, des de 
la seva creació ha assumit de forma progressiva les funcions definides pels 
seus estatuts: la planificació territorial dels centres docents, la matriculació 
d’alumnes, la creació i gestió de centres pedagògics i de recursos, entre 
d’altres. 
 
Les actuacions afectades per l'assumpció de competències són les següents: 
 
 La planificació general, la construcció i les obres de reforma, d'ampliació i 

millora dels centres docents públics, llevat dels universitaris. 
 
 La conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a 

centres docents públics d'educació secundària obligatòria i postobligatòria, 
educació primària, educació infantil i educació d'ensenyaments de règim 
especial i d'educació de persones adultes. 

 
 L'adscripció del personal que resulta afectat per l'assumpció de les 

competències, amb efectes de l'1 de novembre de 2007. El Departament 
d'Educació abonarà les retribucions d'aquest personal fins al moment en 
què es faci efectiu el corresponent traspàs pressupostari. 
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 Incorporació al pressupost del Consorci, a partir de l'1 de gener de 2008, 
dels imports corresponents al cost de les retribucions del personal afectat 
pel traspàs de competències.  

 
El maig passat, el Consorci ja va assumir de forma efectiva les competències 
en matèria d'educació complementària i extraescolar, i la gestió del transport, 
del menjador i d'altres serveis escolars. 
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Es constitueix el Comitè Permanent d’Experts per a 
l’elaboració de les bases del Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació  
 

• El Comitè estarà format per quinze experts provinents del món 
empresarial i acadèmic i el copresidiran Ramon Ollé i Lluís Arola 

 
• Elaborarà un Document de Bases tenint en compte el vessant 

acadèmic i l'empresarial de la recerca i la innovació 
 
• El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació vol posicionar la 

R+I com a elements claus per al progrés de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui la constitució d'un Comitè Permanent d'Experts per 
a l'elaboració de les bases del  Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 
(PNRI) que s'encarregarà d'elaborar un Document de Bases per al Pacte 
Nacional que tingui en compte tant el vessant acadèmic com l'empresarial de 
la recerca i la innovació, i basat en el rigor, l’expertesa i la independència.  
 
El Comitè Permanent d'Experts estarà copresidit per Lluís Arola - catedràtic de 
Bioquímica i Biologia Molecular, exrector de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i director científic del Parc Tecnològic del Camp - i per Ramon Ollé - 
president executiu de la Business Engineering School La Salle i president de 
la Fundació Epson-. Estarà integrat per Eva Bastida Tubau - directora 
científica de l’empresa Grifols -, Joaquim Boixareu Antolí - conseller delegat 
d’Irestal Group -, Ramon Gomis de Barbarà - director de recerca de l’Hospital 
Clínic -, Guillem López Casasnovas - catedràtic d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra -, Montse Ollé Valls - professora de Política d’Empresa de 
l’escola de negocis ESADE -, Miquel Àngel Pericàs i Brondo - director de 
l’Institut Català d’Investigació Química -, Lluís Rullán Colom - president 
executiu de Port Aventura -, Josep Tarragó Colominas - director de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA -, Miquel Teixidor Castey -
director general de Genaker -, Mireia de la Rubia Garrido - directora del 
programa Innova de la UPC -, Salvador Barberà Sández - catedràtic 
d’Economia de la UAB -, Xavier Cardona Torrandell - president de Prysmian 
Cables & Systems -, Josep Maria Pujol Artigas - president de Ficosa -. 
 
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) 
 
El Govern ha decidit impulsar un acord d'ampli consens social per posicionar 
la R+I com a elements claus per al progrés de Catalunya, conscient que la 
recerca i la innovació (R+I) són les arrels del nou model de desenvolupament 
socioeconòmic en la societat del coneixement. 
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Aquest Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació tindrà com a finalitats 
generals situar la R+I com una prioritat estratègica en l'agenda política, social i 
econòmica de Catalunya;  generar una visió compartida a llarg termini sobre 
els reptes, les estratègies principals i els esforços necessaris en R+I i facilitar 
una acció sinèrgica, eficaç i eficient de tots els agents implicats en la R+I, 
basada en la confiança, la cooperació, el compromís i el sentit de país. 
 
L'abast del PNRI és força ampli i afecta a diferents processos i polítiques en la 
cadena de valor socioeconòmic del coneixement com la generació i la 
transferència  del coneixement; la política científica i tecnològica;  la innovació 
i la política industrial i de serveis; els recursos humans, materials i econòmics; 
el sistema de recerca i innovació i els seus processos facilitadors. 
 
L'assoliment del PNRI i el seu desplegament afecta un ampli ventall d'agents 
com són les administracions, els agents del coneixement, i els 
socioeconòmics. També fomenta la participació de la societat civil, que és 
vitalper poder fer un salt qualitatiu en R+I. El desplegament del PNRI és una 
missió compartida pels agents socials que des del vessant d'impuls 
governamental s'haurà de visualitzar, principalment, en el proper Pla de 
Recerca i Innovació 2009-2012 i en la legislació necessària per assentar 
jurídicament les decisions preses. 
 
El desplegament del PNRI haurà  de permetre, en els propers anys, tenir un 
posicionament estratègic en R+I eficaç i fiable; desenvolupar un sistema de 
R+I avançat, amb una governança intel·ligent i unes interaccions sinèrgiques 
entre els seus integrants; incrementar focalitzadament  la inversió en R+I, 
pública i privada; tenir polítiques en R+I estables a llarg termini; alinear 
estratègicament i amb major coherència les polítiques nacionals en R+I i les 
externes (Estat i Europa) i valoritzar el rol social de R+I, dels seus valors i dels 
seus agents, entre les persones. 
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El Govern signa un conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del Pla de Millora de la Qualitat en el 
Comerç amb el govern espanyol 
 

• Amb aquest Pla, la Generalitat obtindrà cofinançament en les 
subvencions al foment del comerç urbà, la millora del comerç 
rural, al foment de la cooperació empresarial i a la qualitat en els 
establiments comercials 

 
• L’aportació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a cada 

projecte serà com a màxim el 40% de la inversió feta per la 
Generalitat de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui la signatura del conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del Pla de Millora de la Qualitat en el Comerç entre el 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.  
 
Després de l’experiència del Pla Marc de Modernització del Comerç Interior, 
vigent entre 1995 i 2004, el Pla de Millora de la Qualitat en el Comerç orienta 
els nous programes vers aquelles actuacions que s’han mostrat més rendibles 
i més demandades, perseguint el mateix objectiu d’eficiència i competitivitat de 
les petites i mitjanes empreses comercials. Es busca assolir un equilibri 
harmònic de l’estructura del sector que garanteixi la competència i la llibertat 
d’elecció dels consumidors, a l’hora que contribueixi a un desenvolupament 
equilibrat i sostenible de l’estructura urbana de les nostres ciutats. 
 
L’execució d’aquests programes suposa un acord de cofinançament 
instrumentat en un conveni entre el Departament competent en matèria de 
comerç i el Ministeri encarregat de la política comercial de l’Estat que s’ha 
vingut signant anualment, des que es va posar en marxa l’anterior Pla de 
Modernització. L’aportació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a cada 
projecte serà com a màxim el 40% de l’aportada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La Generalitat rebrà al voltant d’1,5 milions d’euros del ministeri, del total de 
12 milions que invertirà l’administració central a tot l’Estat, per finançar els 
projectes establerts al conveni. La quantitat final es decidirà en una reunió que 
tindrà lloc en els propers dies. 
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El Govern inverteix més de 20 milions d’euros per a 
millorar l’abastament a la comarca del Maresme 
 

• El projecte preveu millorar la interconnexió de les xarxes del  
Maresme Nord i d’Aigües Ter-Llobregat 

 
• Aquesta obra forma part d’un projecte que incrementatà la qualitat 

en l’abastament a onze municipis del Maresme  
 

• L’actuació és una de les obres alternatives al PHN i permetrà 
millorar el tram comprès entre Canet de Mar i Santa Susanna 

 
 
El Govern ha aprovat avui l’execució de les obres per a la  millora i ampliació 
del traçat d’interconnexió de les xarxes d’abastament del Maresme Nord i 
Aigües Ter Llobregat, amb l’objectiu de garantir la millora i qualitat de 
l’abastament d’aigua a la comarca del Maresme per a l’horitzó de l’any 2026. 
 
El projecte té un pressupost superior als 20 milions d’euros finançats en un 
85% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, i consistirà a millorar el tram 
comprès entre Canet de Mar i Santa Susana, fet que possibilitarà garantir 
l’abastament en una zona que ha experimentat un important creixement en els 
darrers anys. Al mateix temps, l’obra es presenta com una nova font 
d’abastament en una comarca que depèn de l’aigua de la dessalinitzadora de 
Blanes i de l’aqüífer de la Tordera.  
 
Aquesta és una de les obres alternatives al Pla Hidrològic Nacional (PHN) que 
possibilitarà superar la vulnerabilitat del riu Llobregat, al mateix temps que 
garantiran l’abastament a tot el territori, evitant l’aplicació, en el futur, de 
decrets de sequera.  
 
L’actuació forma part d’un projecte amb un pressupost d’execució de 35 
milions d’euros, que millorarà l’abastament a onze municipis de la comarca del 
Maresme, concretament els de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, 
Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de 
Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.  
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El Govern millora l’eficiència en la predicció del risc 
d’allaus  
 

• El Servei Meteorològic i l’Institut Geològic de Catalunya treballaran 
conjuntament per detectar el perill d’esllavissades  

 
El Govern ha acordat avui, mitjançant un Decret, que la informació sobre el 
perill d’allaus es dugui a terme de manera compartida pel Servei Meteorològic 
de Catalunya i per l’Institut Geològic de Catalunya, i no només des del Servei 
Meteorològic com es feia els últims anys. 
 
Amb l'objectiu de millorar el servei, a partir d'aquest hivern el Servei 
Meteorològic de Catalunya farà la previsió del temps per detectar l’evolució del 
risc d’esllavissades. A partir d'aquesta informació, de l’estat de la neu i de la 
geomorfologia del terreny, l'Institut Geològic haurà d'establir el grau de perill 
d'allaus i fer arribar la informació a la Direcció General de Carreteres i a 
Protecció Civil. 
 
La previsió meteorològica per detectar el risc d'allaus es fa diàriament a partir 
de les primeres nevades, habitualment entre els mesos de desembre i maig.  
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El Govern elaborarà un Pla Territorial de Connectivitat 
Ecològica que les futures planificacions urbanístiques 
hauran de tenir en compte 
 
 

• L’objectiu és garantir el manteniment i la recuperació dels 
processos ecològics i del funcionament dels sistemes naturals, 
terrestres, fluvials i marítims de Catalunya 

 
• El Pla forma part dels compromisos de la Unió Europea per aturar 

la pèrdua de biodiversitat l’any 2010 
 
 
El Govern ha acordat avui formular el Pla Territorial de Connectivitat Ecològica 
de Catalunya, les directrius del qual hauran de ser respectades en  les futures 
planificacions urbanístiques al territori català. El Pla de Govern 2007-2010 
conté com a primera d’una llista de nou “Actuacions destacades”, l’elaboració 
del Pla territorial de corredors biològics.  
 
El propòsit principal del Pla és garantir el manteniment i la recuperació dels 
processos ecològics i del funcionament dels sistemes naturals, terrestres, 
fluvials i marítims de Catalunya. Aquest pla té una triple funció: la preventiva, 
per mantenir la funcionalitat dels sistemes naturals; la protectora, per evitar la 
fragmentació dels més vulnerables, i la incentivadora d’actuacions de 
restauració en indrets d’importància estratègica que ja han estat fragmentats. 
 
El Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya ha d’adoptar 
mesures per tal de garantir la permeabilitat ecològica en el conjunt del territori 
de Catalunya; evitar la fragmentació dels hàbitats; conservar les grans 
continuïtats naturals, i fer possible la dispersió de les espècies en la seva àrea 
de distribució i l’intercanvi genètic entre les poblacions, d’una manera singular 
entre els espais naturals protegits. A més, ha de fixar la vertebració del Pla 
territorial general de Catalunya amb els plans territorials parcials i amb la 
planificació sectorial, i incorporar-hi la dimensió funcional i dinàmica de la 
biodiversitat. Aquesta vertebració s’ha d’articular mitjançant els instruments i 
les figures existents tant pel que fa als ecosistemes terrestres com als 
aquàtics i marins.  
 
Les línies mestres del planejament del Pla provenen de les Bases per a les 
directrius de connectivitat ecològica de Catalunya aprovades pel Consell de 
Direcció del Departament de Medi Ambient i Habitatge el 15 d’octubre de 
2006. Les bases remarquen que el planejament territorial és el marc adequat 
per tenir en compte l’ample abast dels processos ecològics, i proposen passar 
d’una visió d’espais naturals aïllats, en una matriu cada vegada més 



 

 

Acords de Govern . 06.11.2007 18 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

fragmentada, a una autèntica xarxa ecològica. Aquesta xarxa d’espais 
naturals interconnectada, en aplicació del principi d’integritat ecològica, ha de 
permetre mantenir els processos ecològics, garantir la viabilitat de les 
espècies i conservar els hàbitats dels quals depenen per dur a terme les 
seves funcions biològiques (migració, dispersió, intercanvi genètic, etc.) i 
poder respondre als canvis ambientals associats al canvi climàtic o els 
fenòmens catastròfics. 
 
Aquest Pla forma part dels compromisos que els caps d’estat de la Unió 
Europea van prendre a Göteborg el juny de 2001 per aturar la pèrdua de 
biodiversitat l’any 2010. 
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El Govern estudiarà les espècies més vulnerables de 
les illes Medes, el Cap de Creus i el Montgrí 
 

• Es farà un seguiment de les espècies i comunitats litorals de fons 
rocós per tal d’avaluar el seu estat de conservació i, molt 
especialment, valorar si les mesures de conservació adoptades 
són les adequades 

 
• El treball també tindrà en compte la detecció d’espècies rares, 

amenaçades i exòtiques 
 
El Govern ha acordat autoritzar l’encàrrec d’un estudi per avaluar l’estat de les 
espècies i comunitats a les àrees marines protegides de les illes Medes, el 
Cap de Creus i el Montgrí. Concretament, s’analitzarà l’estat d’espècies com 
la llagosta (Palinurus elephas), el llamàntol (Homarus gammarus), la cabra 
(Maja squinado) i la cigala (Scyllarides latus), a més de les colònies de 
Gorgònia (Paramurícea clavata) i de diferents peixos dels fons rocosos litorals.   
 
El principal objectiu és avaluar les poblacions i hàbitats marins per fer una 
correcta gestió dels espais marins en relació a les activitats humanes que hi 
tenen lloc i als factors ambientals. S’analitzarà quin és l’estat de les espècies i 
comunitats, la seva evolució temporal i l’efecte que produeix la protecció, així 
com els possibles efectes derivats del canvi climàtic. 
 
Dins l’àmbit del Parc Natural de Cap de Creus, de l’Àrea Protegida de les Illes 
Medes i la zona marina del Montgrí, hi ha una gran varietat d’espècies, 
comunitats i hàbitats. Les espècies de major valor ecològic i econòmic es 
troben sobretot als fons rocosos. És també en aquests fons on té lloc bona 
part de les activitats econòmiques (nàutica recreativa, pesca artesanal, pesca 
esportiva, busseig), i on hi ha el major nombre d’espècies protegides i 
qualificades com a vulnerables.  

 
Per tots aquests motius és prioritari fer un seguiment de les espècies i 
comunitats litorals de fons rocós per tal d’avaluar el seu estat de conservació i, 
molt especialment, valorar si les mesures de conservació adoptades són les 
adequades. 

L’estudi es durà a terme mitjançant un  conveni entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del 
Consell Superior d’Investigacions. L’àmbit d’actuació d’aquest conveni és el de 
les àrees marines protegides de les Illes Medes, Cap de Creus i la costa de 
l’espai del PEIN: Serra del Montgrí. 
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El treball també tindrà en compte la detecció d’espècies rares, amenaçades i/o 
protegides, i exòtiques. Per això es proposa que, en els seguiments que es 
realitzin s’aprofitin els transectes i immersions per tal de detectar la seva 
possible presència. 
 
Les actuacions previstes en aquest conveni es valoren en total en 181.971 
euros, que es finançaran conjuntament pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i el CEAB del Consell Superior d’Investigacions Científiques.  

 
Resultats d’estudis previs 
 
L’any 2005 ja es va signar un Conveni entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i el CSIC per donar continuïtat als seguiments que ja s’havien fet en 
anys anteriors a les Illes Medes i iniciar-los a l’àmbit marí dels espais protegits 
de Cap de Creus i el Montgrí. L’estudi elaborat fa dos anys va analitzar també 
les poblacions de Gorgònia, a més de les de corall vermell, i algunes de les 
espècies de peixos més vulnerables de la zona. La Gorgònia roja és un dels 
elements que més contribueix a la bellesa dels paisatges submarins 
coral·lígens. El seu creixement és molt lent. El procés d’escalfament global 
l’ha perjudicat greument, tot i així no ha provocat grans mortaldats en les 
colònies situades a les Illes Medes En l’estudi efectuat el 2005 es va constatar 
que una de les amenaces és la pràctica del submarinisme, ja que els 
bussejadors, involuntàriament, erosionen les colònies. 
 
Pel que fa a les poblacions de corall (Corallium rubrum), l’estudi va concloure 
que després de 10 anys de seguiment de les poblacions, la densitat és molt 
semblant als valors de partida observats l’any 1995. Amb aquests resultats, es 
va concloure que les poblacions de corall vermell de les illes Medes i Montgrí 
no estan en risc de desaparèixer, tot i que semblen abocades a mostrar un 
espectre de talles cada cop més estret i concentrat en talles menors. 
 
Igual que l’estudi que ara s’encarregarà, l’efectuat el 2005 va analitzar 
l’evolució de les poblacions dels peixos més vulnerables, que són també els 
que tenen més valor comercial, com el mero, la daurada, el llobarro, el corball, 
el pagre i el sarge imperial. 
 
La creació i manteniment de les reserves marines és considerada 
mundialment com una de les actuacions més adequades per a garantir la 
conservació dels ecosistemes marins. Les reserves marines gestionades pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de vocació clarament litoral, són 
objecte de mesures de gestió específicament orientades a la conservació del 
seu patrimoni natural i de la seva diversitat biològica. 
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El Govern aportarà 180.000 euros a la investigació 
d’un material que degrada els contaminants orgànics 
presents a l’aigua per acció de la llum natural 
 

• Anteriors treballs han demostrat les propietats degradadores de la 
titània, el material causant de la fotodegradació 

 
• L’estudi aprovat avui pel Govern està adreçat a produir 

industrialment aquest element 
 
 
El Govern invertirà 180.000 euros fins al 2009 en un treball d’investigació 
sobre la titània, un material que permet degradar els contaminants orgànics 
presents a l’aigua només amb l’acció de la llum natural. Es tracta de la 
continuació d’un projecte desenvolupat durant l’any 2005, arran d’un conveni 
entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Institut de Ciències dels 
Materials de Barcelona, del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), que va demostrar que la titània té propietats de fotodegradació amb 
llum visible.  
 
Aquesta segona investigació, molt més aplicada, la desenvoluparà el mateix 
Institut fins a l’any 2009, amb l’objectiu d’arribar a obtenir una patent europea 
per a la fabricació industrial d’aquest element com a degradador de 
contaminants orgànics en l’aigua per acció de la llum natural.  
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El Govern dóna un nou pas en la recuperació del 
dipòsit del Garraf amb l’expropiació del Paratge Corral 
d’en Bruach  
 

• L’objectiu és poder realitzar les tasques de manteniment 
posteriors a la clausura de tota la zona afectada, que tenen una 
durada mínima de 30 anys 

 
 
El Govern ha aprovat avui impulsar l’expropiació de 35.102 m2 del Paratge 
Corral d’en Bruach de Gavà, de propietat privada, on està situat el dipòsit del 
Garraf. L’expropiació respon a la necessitat de realitzar les actuacions de 
manteniment posteriors a la clausura d’aquest equipament, que són 
necessàries per controlar el seu impacte mediambiental i per minimitzar els 
riscos de contaminació incidentals. 
 
L’activitat d’explotació del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, al Garraf, va 
finalitzar el 31 desembre de 2006. Una vegada clausurat definitivament un 
dipòsit de residus, s’inicia un període, com a mínim de 30 anys, de tasques de 
manteniment i control postclausura. Es tracta de tasques de vigilància, anàlisi i 
control dels lixiviats i, en el seu cas, dels gasos generats, així com del règim 
d’aigües subterrànies pròximes, per fer el seguiment de l’impacte 
mediambiental. 
 
Aquestes tasques de manteniment i control les realitza l’entitat explotadora del 
dipòsit que, en el cas del Garraf, és l’Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus. Aquesta entitat va sol·licitar al Govern, 
que prengués l’acord de declarar urgent l’ocupació dels béns i drets afectats 
per a l’expropiació d’aquests 35.102 m2 del Paratge Corral d’en Bruach, 
superfície en la qual es va realitzar l’activitat del dipòsit, ja que es tracta d’una 
actuació necessària i complementària d’un servei públic d’interès general. 
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L’ICCA obre línies de préstec per les prestacions 
d’atur dels mariners afectats per la parada temporal 
 

• La mesura afecta un total de 1.232 mariners i 112 embarcacions  
d’arreu de Catalunya   

 
• També es concediran préstecs a l’activitat pesquera de la flota 

d’encerclament dels ports de Catalunya 
 

 
El Govern ha aprovat avui obrir una línia de préstecs per avançar les 
prestacions d’atur que han de percebre els mariners afectats per la parada 
temporal de la flota d’encerclament dels ports de Catalunya corresponent a 
l’any 2008. Aquesta línia de préstecs, que oferirà l’Institut Català del Crèdit 
Agrari (ICCA), està dotada amb un import de 1.724.904 euros i una subvenció 
per part del Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural (DAR) de 
47.530 euros, i afectarà un total de 1.232 mariners i 112 embarcacions  de tot 
Catalunya.   
 
El DAR, dins el marc de la política de conservació i gestió de recursos 
pesquers i a proposta de les Federacions Territorials de Confraries de 
Pescadors de Girona, Barcelona i Tarragona, ha aprovat uns plans de 
paralització de la flota d’encerclament que afecta tota la flota de Catalunya i 
que es concentren des del mes de novembre i fins al mes de febrer.  
 
Durant el període de parada, els treballadors de les embarcacions 
d’encerclament afectats per les parades temporals passen a percebre les 
prestacions d’atur. Donat que es produeix un cert retard en la percepció de les 
prestacions, a causa del període en què es realitzen les parades temporals, 
les confraries de pescadors van sol·licitar al DAR que s’articulés un procés 
similar a l’existent pels armadors però en aquest cas dirigit als pescadors, 
consistent a donar crèdits a retornar en el moment de rebre l’atur. 
 
Els préstecs seran concedits per l’ICCA a un tipus d’interès fix igual al 5,50% 
anual i a 5 mesos de termini. Així mateix, el DAR concedeix un ajut a aquesta 
línia que es concreta en la bonificació de les despeses notarials de 
formalització, de la comissió d’obertura i dels interessos que es produeixin. I 
també es farà càrrec del 50% de les pèrdues que puguin produir-se en cas 
d’incompliment dels pagaments d’aquests préstecs.  
 
D’altra banda, el Govern també ha autoritzat avui a l’ICCA a obrir una línia de 
préstecs per avançar l’ajut per a la paralització temporal, corresponent a l’any 
2008, de l’activitat pesquera de la flota d’encerclament dels ports de 
Catalunya. Aquesta línia de préstecs està dotada amb un import de 
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841.416,94 euros i una subvenció per part del DAR de 53.300 euros per 
sufragar la bonificació de les despeses notarials de formalització, de la 
comissió d’obertura i dels interessos que es produeixin. 
 
Els préstecs seran concedits per l’ICCA a un tipus d’interès fix igual al 5,50% 
anual i a un màxim d’un any amb amortització de capital i venciment 
d’interessos al final del termini. 
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Llum verda per a convocar els ajuts a la transformació 
i comercialització dels productes agraris 
 

• Les subvencions cobriran la construcció i compra de béns 
immobles i de nova maquinària, així com les inversions per la 
creació de noves empreses i ampliació de les existents 

  
• Es fomenta una indústria agroalimentària moderna i competitiva 

que prioritzi la transferència de coneixements, la innovació, la 
qualitat i la seguretat de la cadena alimentària, i una correcta 
gestió mediambiental 

  
El Govern ha aprovat avui donar llum verda a l’Ordre del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i 
comercialització dels productes agraris. Així mateix, en aquesta Ordre, també 
es convoquen els corresponents a l’any 2007.  
 
L’import econòmic dels ajuts que fixa aquesta Ordre, en forma de subvenció 
de capital, són finançats pel fons FEADER, l’Administració General de l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2007-2013. Aquests ajuts tenen un import màxim de 
5.300.000 euros, 300.000 dels quals corresponen a l’exercici 2008 i la resta a 
l’exercici 2009.  
 
L’objecte de l’ajut és el foment de la millora de les condicions de transformació 
i comercialització dels productes inclosos a l’annex I del Tractat Constitutiu de 
la Comunitat Europea, llevat dels de la pesca, mitjançant projectes d’inversió 
innovadors. D’aquesta manera, es pretén aconseguir el desenvolupament 
d’una indústria agroalimentària moderna i competitiva en la qual es prioritzi la 
transferència de coneixements, la innovació i l’aplicació de noves tecnologies, 
la qualitat i la seguretat de la cadena alimentària, i una correcta gestió 
mediambiental, i d’aquesta manera materialitzar noves possibilitats de 
comercialització dels productes agraris. 
 
D’acord amb l’Ordre, les inversions subvencionables podran ser inversions 
materials o inversions immaterials. Com a materials, hi hauria: 
 

1. La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer amb opció de 
compra, així com la millora de l’obra civil, de béns immobles, així com 
les instal·lacions inherents a l’obra civil. 
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2. La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer, i la 
instal·lació de nova maquinària i béns d’equip, inclòs programes 
informàtics, fins el valor del mercat del producte. 

 
Pel que fa a les inversions immaterials, figuren: 
 

1. Les inversions per la creació de noves empreses i ampliació de les 
existents, amb la finalitat de millorar la competitivitat de l’empresa 
(despeses de constitució i posada en marxa, adquisició o registre de 
patents i marques, estudis de viabilitat, estudis de nous productes, nous 
mercats, implantar sistemes de gestió de la qualitat, etc). 

 
2. Les despeses generals necessàries per a poder executar les inversions 

materials aprovades com a objecte d’ajut (honoraris d’arquitectes, 
enginyers o altres professionals projectistes o d’execució d’obres, i 
assessors o consultors).  

 
Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els operadors agroalimentaris que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut i que hagin de 
suportar la càrrega financera de les inversions. La inversió auxiliable és la que 
es realitzi en establiments que pertanyin a titulars, amb personalitat física o 
jurídica, de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME), o d’altres 
establiments amb menys de 750 treballadors/res, o amb un volum de negoci 
inferior a 200 milions d’euros.  
 
Els ajuts tenen caràcter de subvenció de capital, directament aplicable als 
imports subvencionables de les inversions i despeses derivades de les 
actuacions objecte de l’ajut. Independentment del pressupost total de la 
inversió projectada, la subvencionable no pot superar els 5.000.000 d’euros, 
(subjecte a l’aprovació del PDR), excepte en el cas de fusió de cooperatives 
agràries o per a grups cooperatius o cooperatives de segon grau, amb 
l’objecte de guanyar dimensió. Val a dir que el percentatge de subvenció 
màxima que es concedirà a un projecte serà del 20% del pressupost aprovat 
com subvencionable. En el cas de les PIME, el percentatge de subvenció es 
pot ampliar en uns determinats supòsits. 
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El Govern amplia fins a 1,1 milions d’euros els ajuts 
per a la construcció i la rehabilitació d’allotjaments per 
a temporers 
 
 

• Els ajuts garantiran les condicions laborals i d’allotjament dignes 
per als treballadors de temporada durant la seva estada a 
Catalunya i afavoriran la contractació en origen i l’ordenació dels 
fluxos migratoris 

 
• Les convocatòries anteriors han permès la construcció de 84 

allotjaments col·lectius amb una capacitat per a 3.188 persones 
 
• L’ampliació d’aquesta inversió es realitza en base a l’aprovació del 

pressupost de la Generalitat per al 2008 
 

 
El Govern ha aprovat ampliar fins a un import total de 1.109.680 euros la 
convocatòria pública de subvencions per a la construcció, l’habilitació, les 
reformes, l’ampliació i el condicionament d’allotjament per a persones 
treballadores temporeres, que impulsa la Secretaria per a la Immigració del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania,. 
 
El 6 de febrer passat el Govern ja va autoritzar al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania a realitzar inversions amb un abast plurianual d’un import total de 
404.000 euros per a fer front a aquestes convocatòries. Una inversió que es 
realitza amb caràcter plurianual: el 50% a càrrec del pressupost de 2007 i 
l’altre 50% a càrrec del pressupost de 2008. 
 
Ateses les sol·licituds resoltes favorablement per al finançament d’aquests 
allotjaments, així com els efectes positius d’aquesta política en la 
normalització del sector, el Govern ha decidit ampliar les dotacions inicialment 
previstes. 
 
L’objectiu d’aquestes ajudes és, principalment, garantir unes condicions 
laborals i d’allotjament dignes per a les persones treballadores de temporada 
durant la seva estada a Catalunya. A més, estan pensades per afavorir la 
contractació en origen i l’ordenació dels fluxos migratoris. Les convocatòries 
anteriors han permès la construcció de 84 allotjaments col·lectius amb una 
capacitat per a 3.188 persones. 



 

 

Acords de Govern . 06.11.2007 28 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

L’ACCD, el COPCA i Àgora Nord-Sud col·laboren en la 
millora de les capacitats productives i comercials de la 
província de Bolívar de l’Equador 
 
El Govern ha autoritzat avui l’acord entre l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD), el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
(COPCA) i l’Associació Àgora Nord-Sud per executar el programa “Aliances 
per al Desenvolupament de Bolívar (estratègies integrals i foment de cadenes 
sostenibles i competitives)” als cantons bolivarians d’Echeandía, Las Naves i 
Guaranda, a l’Equador. El Govern hi destinarà 1,8 milions d’euros. 
 
Aquest programa s’adreça principalment al desenvolupament de les capacitats 
productives i comercials dels sectors més desafavorits de la província de 
Bolívar mitjançant l’increment de la quantitat i qualitat de la producció, un 
millor accés a crèdits i formes de finançament i a la comercialització en 
mercats locals, nacionals i internacionals. D’aquesta manera, es facilita l’accés 
al coneixement i a la tecnologia i s’incideix en la millora de la nutrició familiar, 
en l’augment dels ingressos econòmics de les famílies destinatàries de l’acció 
i en l’impacte positiu de les capacitats locals a fi d’assolir un desenvolupament 
endogen i sostenible.  
 
Dos organismes del Govern, l’ACCD i el COPCA, col·laboren amb l’ONG de 
segon nivell Àgora Nord-Sud, integrada per cinc ONG catalanes de solidaritat 
internacional i cooperació al desenvolupament: Enginyeria Sense Fronteres, 
Entrepobles, Medicus Mundi Catalunya, Setem i Veterinaris sense Fronteres. 
 
El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010 estableix com a 
objectiu estratègic l’enfortiment de les capacitats productives i comercials dels 
sectors de les poblacions més desfavorides. Així, el primer objectiu específic 
dins d’aquesta línia és el de promoure el dret a la sobirania alimentària de les 
poblacions dels països del Sud en un marc de desenvolupament sostenible. 
Així mateix, el mateix Pla fixa l’Equador com a país prioritari en la seva política 
de cooperació al desenvolupament, per la qual cosa és un dels països on es 
concentren majoritàriament el gruix dels recursos i actuacions de la 
Generalitat de Catalunya.  
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El Govern destina 600.000 euros més a la Campanya 
del Mil·lenni per eradicar la fam i la pobresa al món 
 

• La Campanya, ara en la segona fase, té com a objectius eradicar la 
fam i la pobresa al món, facilitar l’accés a l’educació primària 
universal i reduir la mortalitat infantil i materna 

 
• La participació de Catalunya s’emmarca en l’esforç de les Nacions 

Unides per a aconseguir la participació i el compromís dels ens 
locals i les regions per a la consecució dels Objectius del Mil·lenni 

 
 
El Govern ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a destinar 600.000 euros, corresponents al 2007, 
per a seguir contribuint en la consecució dels Objectius del Mil·lenni al 2015; 
és a dir: eradicar la fam i la pobresa al món, facilitar l’accés a l’educació 
primària universal, reduir la mortalitat infantil i materna, avançar en la reducció 
de malalties infeccioses i garantir la sostenibilitat del medi ambient. A més, 
també contempla el foment d’una associació mundial per al desenvolupament 
que uneixi recursos i voluntats en forma d’aliances entre països rics i pobres. 
 
L’ACCD ja ha contribuït en aquesta campanya en els darrers anys, i enguany 
aquesta aportació es concretarà en el suport a incrementar la sensibilització 
via mitjans de comunicació, en l’aprofundiment i expansió dels partenariats i 
en la consolidació de campanyes nacionals.  
 
En el cas dels mitjans de comunicació s’impulsa una estratègia de ràdio, per la 
qual s’establiran acords amb emissores de FM i ràdios comunitàries per a 
difondre informació sobre els Objectius del Mil·lenni. En aquest cas és té en 
compte que la ràdio és un potent mitjà de comunicació que permet arribar a la 
major part de la població del Sud, especialment a les àrees rurals. També en 
l’àmbit comunicatiu s’impulsa el web de la Campanya Global, que continuarà 
sent un instrument fonamental i font de recursos i informació, i se’n 
desenvoluparà l’efectivitat i la interactivitat per als interessats, a través 
d’acords amb portals com MSN, Yahoo o Google, entre d’altres. 
 
Pel que fa l’aprofundiment i expansió dels partenariat, s’intensificarà el treball 
de la Campanya en relació a la creació d’una associació mundial per al 
desenvolupament als països del Nord, i a nivell global, es treballarà més 
estretament amb l’organització de Ciutats i Governs Locals Units i la seva 
campanya “Ciutats del Mil·lenni 2015”. 
 
Finalment, en referència a la consolidació de campanyes nacionals, es 
buscarà reforçar les aliances a l’Àfrica subsahariana amb les iniciatives 
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regionals, així com el treball amb la societat civil, els joves, els parlamentaris i 
els grups religiosos. A Amèrica Llatina, es prioritzarà el treball en els països 
més pobres i el treball amb les coalicions nacionals existents. D’altra banda, 
es busca reforçar el suport als compromisos en relació a l’ajut, el deute i el 
comerç a les campanyes nacionals al Nord.  
 
Priorització de la Campanya Objectius del Mil·lenni 
 
El Govern segueix i considera com a propis els compromisos internacionals de 
desenvolupament, en particular els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni. Així, la Llei de Cooperació al Desenvolupament contempla una 
majoria d’aquests objectius entre les finalitats de la cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat. A més, la tria dels objectius estratègics 
que marca el Pla director de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat 
per al període 2007-2010 s’ha establert d’acord amb els Objectius i fites de la 
Declaració del Mil·lenni.  
 
En aquest sentit, l’ACCD s’ha fixat com a línia prioritària d’intervenció donar 
suport a la Campanya dels Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides, i així ho 
recullen els Plans Anual de Cooperació al Desenvolupament 2005, 2006 i 
2007. El suport a la segona fase de la Campanya és d’especial interès per a 
Catalunya, ja que des de Nacions Unides es vol impulsar la participació activa 
i el compromís dels Ens locals i les regions amb la consecució dels Objectius 
del Mil·lenni. 
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El Govern subvenciona amb 375.000 euros la UFEC 
per cobrir l’assegurança de l’esport escolar federat 
 

 
• Dóna compliment al protocol de col·laboració signat entre l’entitat 

i el Consell Català de l’Esport per garantir la cobertura dels 
esportistes federats fins als 16 anys  

 
• La UFEC és l’entitat representativa del conjunt de les federacions 

esportives catalanes i té com a objectius la promoció, defensa i 
coordinació de l’esport català 

 
 
El Govern ha autoritzat avui el Consell Català de l’Esport a atorgar una 
subvenció de 375.000 euros a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) amb la finalitat de finançar l’assegurança de l’esport federat 
en edat escolar fins als 16 anys inclosos, en compliment d’un protocol de 
col·laboració signat entre la mateixa UFEC i el Consell Català de l’Esport. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és l’entitat representativa del 
conjunt de les federacions esportives catalanes. Entre les seves funcions i 
objectius hi ha la promoció, la defensa i la representació de l’esport català, i la 
col·laboració amb totes les entitats i organismes públics i privats per 
desenvolupar i millorar l’esport a Catalunya.  
 
Des de la seva constitució, l’any 1985, la Generalitat i l’entitat han actuat en 
col·laboració i han impulsat diferents programes esportius, seguint els principis 
de coordinació i col·laboració entre el Govern i les entitats esportives que 
preveu la Llei de l’esport. 
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El Govern subvenciona amb 494.383 euros la 
Comunitat Cistersense del Monestir de Poblet 
 

• L’aportació contribuirà a finançar, entre d’altres, les despeses de 
la nova hostatgeria del Monestir  

 
El Govern ha autoritzat atorgar una subvenció de 494.383 euros a la 
Comunitat Cistersense de Santa Maria de Poblet amb l’objectiu de contribuir a 
finançar les obres d’acondicionament i remodelació del Monestir, on hi ha 
prevista la instal·lació de la nova hostatgeria del Reial Monestir de Santa 
Maria de Poblet, a la Conca de Barberà. 
 
La nova hostatgeria, que segons les previsions inicials estarà enllestida per 
Setmana Santa de l'any que ve, tindrà 42 habitacions dobles, a més d’una 
sala multifuncional a la planta baixa amb capacitat per a un centenar de 
persones, un restaurant, un menjador i terrasses a l'exterior. En el projecte 
d’elaboració de la nova hostatgeria s'ha conservat la façana de l’edifici, la 
torre, els arcs i una capella del segle XIII.  
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El Govern impulsa la construcció d’una nova rotonda 
a Serra de Daró, al Baix Empordà 
 

• Les obres permetran millorar l’actual encreuament entre les 
carreteres GI-644 i GI-643, que connecten amb Ullastret i Torroella 
de Montgrí 

 
• Els treballs començaran durant el primer trimestre de 2008 i 

suposaran una inversió de prop de 695.000 euros 
 
El Govern ha impulsat els tràmits per a la construcció d’una nova rotonda al 
municipi de Serra de Daró, al Baix Empordà, en l’encreuament que es 
produeix entre les carreteres GI-644 i GI-643, que enllacen la localitat amb 
Ullastret i Torroella de Montgrí i Parlavà.  
 
Les obres corresponents a la remodelació de l’encreuament entre aquestes 
carreteres permetran millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest 
punt mitjançant la construcció d’una rotonda. Els treballs, que compten amb 
un pressupost de 693.000 euros, començaran el primer trimestre de 2008 i 
tindran un termini d’execució de set mesos. 
 
Millora de la seguretat viària 
 
La carretera GI-644 connecta els municipis d’Ullastret i Serra de Daró. Al seu 
pas per Serra de Daró, es creua amb la carretera GI-643, que enllaça amb 
Ullastret i Torroella de Montgrí i Parlavà. Actualment, l’encreuament de les 
dues carreteres, situat a la zona de ponent del nucli urbà de Serra de Daró, es 
resol amb una intersecció de tipus “T”, sense carril central de gir, que 
comunica pel nord amb una zona industrial i pel sud amb una nova instal·lació 
municipal destinada a equipaments.  
 
Per tal d’afavorir la seguretat viària en aquest punt i millorar la fluïdesa en els 
moviments dels vehicles, el Govern ha impulsat la reestructuració d’aquesta 
intersecció i construir una nova rotonda que canalitzi la circulació. 
 
El nou giratori 
 
La nova rotonda tindrà de 44 metres de diàmetre exterior, amb dos carrils de 4 
metres d’amplada i una vorera exterior d’1,5 metres. D’altra banda, aprofitant 
la carretera existent, es construirà un nou ramal a la GI-644, per a facilitar 
l’accés directe a la zona de platges dels vehicles procedents del sud. Així, es 
podrà anar cap a Torroella de Montgrí des d’Ullastret sense creuar la nova 
rotonda. 
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L’actuació es completarà amb l’enjardinament de l’illot interior del giratori i de 
les zones del costat de la calçada, la millora del drenatge, la col·locació de 
nova senyalització horitzontal i vertical i la instal·lació d’enllumenat. 
 
  

 
 
 


