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El Govern adapta la seva estructura al nou marc 
estatutari  
  

• La nova legislació preveu i regula la figura del vicepresident del 
Govern, que podrà nomenar viceconsellers juntament amb el 
president de la Generalitat 

 
• La norma fixa la participació del Govern en els processos per 

designar membres del TC i el CGPJ 
 

• També queden regulades la figura del cap de l’oposició i les 
atribucions del Govern en funcions, entre d’altres qüestions 

 
 
El Consell de Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del president o 
presidenta de la Generalitat i del Govern, que regula l’elecció, l’estatut 
personal i les atribucions del president, així com la composició, les atribucions, 
l’organització i el funcionament del Govern de la Generalitat. La Llei, que 
adapta l’actual legislació al nou marc estatutari, preveu i regula la figura del 
vicepresident del Govern, que a banda d’assumir les competències pròpies del 
conseller primer, és titular d’un departament i té capacitat per nomenar 
viceconsellers.  
 
La Llei del president o presidenta de la Generalitat i del Govern estableix que 
el Govern es compon del president –que té la més alta representació de la 
Generalitat, la representació ordinària de l’Estat a Catalunya i dirigeix i 
coordina l’acció del Govern–, el conseller primer i els consellers i preveu que 
el president pot nomenar un vicepresident del Govern, si no s’ha nomenat cap 
conseller primer. 
 
Segons el text normatiu, el vicepresident és membre del Govern i, a diferència 
del conseller primer, és titular del departament que li assigni el president. Té 
també les funcions pròpies del conseller primer, com són convocar i presidir el 
Consell Tècnic; coordinar i supervisar l’activitat de les delegacions territorials 
del Govern; exercir la suplència i la substitució del president de la Generalitat 
en cas d’absència, malaltia, impediment o cessament, i rebre informació de la 
Secretaria del Govern dels projectes de decret dels departaments abans que 
siguin incorporats en l’ordre del dia del Consell Tècnic.  
 
Així mateix, el president pot delegar en el vicepresident el desplegament de 
les directrius generals de l’acció de govern i la coordinació de l’activitat dels 
departaments. A banda, se li reconeix la capacitat, juntament amb el 
Departament de la Presidència, de nomenar viceconsellers amb un àmbit 
d’actuació específic. La resta de departaments poden nomenar comissionats. 
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A efectes de protocol, tant el vicepresident com el conseller primer tenen una 
posició preeminent respecte la resta de consellers. 
 
 
Les atribucions del Govern en funcions 
 
Una altra novetat important de la nova norma és que estipula les atribucions 
del Govern en funcions, que ha de facilitar el normal funcionament del procés 
de formació del nou Govern i el traspàs de poders. La Llei fixa que el Govern 
en funcions ha d’ajustar la seva gestió al despatx ordinari dels assumptes 
públics i s’ha d’abstenir, llevat dels casos d’urgència degudament acreditats o 
per raons d’interès general, d’adoptar qualsevol mesura. Així mateix, pot dictar 
decrets llei però en cap cas pot aprovar el Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat ni tampoc presentar projectes de llei al Parlament de Catalunya. 
La delegació legislativa efectuada per la cambra s’exhaureix quan el Govern 
es troba en funcions. 
 
En una disposició final, la Llei fixa la figura de cap de l’oposició, que designarà 
el president del Parlament de Catalunya via resolució. El cap de l’oposició 
serà la persona que ocupi la presidència del grup parlamentari de l’oposició 
amb més escons al Parlament o que hagi obtingut més vots, en cas que dos 
grups tinguin el mateix nombre d’escons. Pel que fa a les seves funcions, ha 
de ser consultat, a iniciativa del president de la Generalitat, en els assumptes 
més importants per a Catalunya i ha de proposar millores a l’acció de Govern. 
Quant als seus drets, rep el tractament d’honorable senyor, segueix els 
expresidents de la Generalitat en termes protocolaris i percep una retribució 
del Parlament, més enllà de la que tingui com a diputat. 
 
 
El nou marc estatutari 
 
L’aprovació de la nova Llei s’ha fet necessària amb el canvi de marc estatutari, 
tenint en compte que la legislació que actualment regula aquestes institucions, 
la llei 3/1982 del Parlament, del President i del Consell Executiu de la 
Generalitat, es va dictar a l’empara de les previsions de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya de 1979.  
 
El nou text actualitza qüestions recollides al nou Estatut, com la participació 
del Govern en els processos per designar els magistrats del Tribunal 
Constitucional i els membres del Consell General del Poder Judicial, la 
proposta dels membres del Consell de Garanties Estatutàries o la voluntat de 
fer sentir la seva veu en les negociacions amb la Unió Europea. La nova Llei 
deroga la del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, 
excepte en els preceptes relatius al Parlament, institució aliena a aquesta 
normativa. També deroga la Llei 1/2005 del conseller o consellera primer del 
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Govern de la Generalitat. Amb tot això, el règim jurídic del president i del 
Govern queda integrat en un únic cos normatiu. 
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El Govern destina més de 108 milions d’euros a 
modernitzar i potenciar l’FP  
 

• Aprova el Pla de Formació Professional 2007-2010, que preveu 
incrementar en un 40 per cent el nombre d’usuaris amb la 
incorporació de 300.000 nous estudiants 

 
• El Pla vol facilitar l’entrada al mercat de treball dels estudiants 

adolescents que no disposen de títol dotant-los d’una qualificació 
que certifiqui els seus coneixements   

 
• El pressupost previst pels pròxims 4 anys és 10 vegades superior 

al del pla anterior  
 
• Per primera vegada el Pla preveu la convalidació entre les 

diferents disciplines de formació professional i l’adequació dels 
mètodes de reconeixement de les competències al sistema 
europeu de transferència de crèdits 

 
 

El Govern ha aprovat el Pla de Formació Professional 2007-2010 amb 
l’objectiu de modernitzar i potenciar la Formació Professional i d’augmentar un 
40 per cent el nombre d’usuaris d’aquest tipus de formació d’aquí a l’any 2010. 
El Pla, que van donar a conèixer la setmana passada els departaments 
d’Educació i de Treball, compta amb una inversió inicial de 108.318.383 euros 
i un pressupost 10 vegades superior al del I Pla de la Formació Professional 
2003-2006, que es va dotar amb 10.560.000 euros. 
 
El Pla s’articula en 38 mesures que afecten els tres subsistemes de la 
Formació Professional -la inicial, la continuada i l’ocupacional- i que van 
acompanyades d’objectius específics a acomplir. En aquest sentit, el 
document és un instrument per a modernitzar i potenciar la Formació 
Professional, però també és un compromís de què al final del període es 
podrà mesurar clarament el grau d’assoliment dels objectius.  
 
A banda de l’increment en el nombre d’estudiants dels tres subsistemes, el Pla 
estableix que a l’acabar la seva aplicació, el 80% dels estudiants hauran de 
tenir accés a dispositius d’orientació sobre tota l’oferta formativa de Catalunya. 
També contempla incrementar un 50% del nombre d’estudiants que participen 
d’un programa d’intercanvi per estudiar en un altre país europeu i que es 
comencin a aplicar les convalidacions entre l’FP inicial, la contínua o 
l’ocupacional en cinc famílies professionals, com a mínim.  
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El volum més gran del pressupost del Pla està destinat a les mesures que 
tenen a veure amb la innovació de la formació professional i amb la seva 
adaptació a les necessitats del sistema productiu català, mesures a les quals 
s’han destinat 92.028.640 euros. 
 
 
Més estudiants 
 
Actualment més de mig milió de persones són usuàries d’algun dels tres 
subsistemes de la formació professional a Catalunya, i més de 1.000 centres 
imparteixen FP inicial o ocupacional:  
 
 
Tipus d’estudis Estudiants 
FP Inicial  76.000 
FP Continuada 389.000 
FP Ocupacional 61.000 
Total 526.000 
 
 
L’objectiu és augmentar un 40% el nombre d’estudiants de l’FP. Per això, es 
preveuen tota una sèrie de mesures, entre elles, una dotació per cobrir 
l’increment d’usuaris, mesures per fomentar l’estudi d’idiomes o la creació de 
programes de transició al treball perquè els que no han acabat la Educació 
Secundària Obligatòria puguin obtenir un títol que els atorgui una qualificació.  
 
D’aquesta manera, el Pla busca que aquells estudiants que actualment 
queden sense poder obtenir cap títol educatiu sent encara adolescents, 
puguin aconseguir una qualificació que els permeti entrar al mercat de treball 
presentant una certificació dels seus coneixements. També preveu crear un 
sistema de beques, que estarà dotat amb 3.678.000 euros, per evitar que els 
alumnes abandonin els estudis per posar-se a treballar.  
 
 
Sistema integrat de qualificacions i FP  
 
Amb el II Pla de la Formació Professional es crearà un únic sistema d'FP que 
establirà convalidacions entre els estudis de formació professional inicial, 
contínua i ocupacional. De la mateixa manera s'establiran mecanismes 
d'acreditació de competències adquirides per mitjà de l'experiència 
professional.  
 
Fins ara, els tres subsistemes de formació professional no estaven integrats i, 
per tant, cada sistema només reconeixia els seus crèdits i no exisitia cap tipus 
d'equivalència ni possibilitat de convalidació entre ells.  

Tipus d’estudis Centres 
FP inicial 381  
FP ocupacional 663 
Total 1.044 
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Amb l'aplicació del pla d'integració, un treballador que no disposi de cap 
titulació però que tingui experiència laboral i hagi cursat formació contínua o 
ocupacional podrà convalidar aquests coneixements i obtenir determinats 
crèdits de formació professional inicial, fet que li permetrà millorar la seva 
situació laboral i accedir a una titulació reglada. 
 
A més, el Pla també pretén fomentar la mobilitat en l'espai europeu de la de la 
formació professional i l'ensenyament superior. Per aconseguir-ho, es preveu 
adequar els actuals mètodes de reconeixement de les competències al 
sistema europeu de transferència de crèdits. D’aquesta manera hi haurà un 
únic sistema de referència, i els coneixements adquirits es podran convalidar 
sigui quin sigui el tipus d’estudis que s’han cursat per obtenir-los. 
 
El Pla preveu que l’any 2010 s’haurà creat el model de reconeixement de 
crèdits de la formació professional, però a banda, també es compromet a què 
el sistema de convalidacions haurà d’estar funcionant ja a la pràctica en cinc 
famílies professionals,  que encara estan per determinar.  
 
 
Millor planificació territorial i més coneixement del capital humà 
 
El Pla inclou un diagnòstic de la situació actual del sistema de formació 
professional de Catalunya, que detecta la manca d’adequació en alguns 
territoris entre l’oferta formativa i el que el mercat de treball demanda com un 
dels principals dèficits. Per això, en els propers tres anys, s’han de crear 
mecanismes perquè els agents econòmics d’un mateix territori i els d’un 
mateix sector es puguin coordinar i puguin diagnosticar conjuntament l’oferta 
formativa que necessiten.  
 
Igualment, de cara a incrementar el nombre d’usuaris de la Formació 
Professional es crearan cursos específics als territoris i als sectors que més 
estan patint el canvi de model econòmic perquè els treballadors es puguin 
reciclar i s’ampliarà l’oferta d’FP a distància, per facilitar que persones que 
tenen dificultats per assistir a estudis presencials puguin millorar la seva 
qualificació. 
 
D’altra banda, es crearà un sistema informàtic únic per tot Catalunya que 
recollirà tota la informació sobre els estudis que cada persona ha realitzat de 
formació professional inicial, continuada o ocupacional.  
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Millorar el reconeixement de la formació professional 
 
El Pla es completa amb diverses mesures per millorar el reconeixement i el 
valor social amb què la societat veu els estudis professionalitzadors. En 
aquest sentit l’objectiu és que, d’aquí a tres anys, els centres que compten 
amb un sistema de qualitat, que hagin obtingut un certificat internacional de 
qualitat ISO- 9000, augmentin en un 25%. En el cas de l’FP inicial, dels 242 
instituts públics que imparteixen aquests estudis a Catalunya, 31 ja han 
obtingut el certificat i altres 45 estan en procés d’obtenir-lo.                                                 
 
També es preveu crear un portal d’Internet amb informació sobre l’oferta dels 
tres subsistemes de la FP a Catalunya i un protocol per assessorar i 
acompanyar aquells treballadors que volen acreditar els coneixements que 
han anat adquirint al llarg de la seva vida laboral i que no han cursat estudis 
específics de la seva activitat laboral.  
 
 
Potenciar la capacitat emprenedora 
 
Finalment, el Pla General de la Formació Professional prioritza potenciar la 
capacitat emprenedora d’aquells que assisteixen a estudis de Formació 
Professional. Per això es pretén donar coneixements als estudiants tant pel 
que fa a la creació de noves empreses, com amb la innovació en el sí 
d’empreses ja existents. En aquest sentit, s’introduiran continguts relacionats 
amb l’emprenedoria, i es coordinaran els serveis ja existents de suport a la 
creació d’empreses. 
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El Govern convoca 1.203 places de catedràtics de 
secundària   
 

• Es tracta de la primera convocatòria per aquest cos docent en els 
últims 17 anys  

 
• L’oferta s’emmarca en el compromís del Departament d’Educació 

de convocar un total de 4.000 places de catedràtics en el període 
2007-2009 

 
El  Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de 1.203 places dels cossos 
de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts 
plàstiques i disseny per a l’any 2007. Concretament, s’ofereixen 1.150 places 
de cos de catedràtics d'ensenyament secundari, 33 places de cos de 
catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i 20 places de cos de catedràtics d'arts 
plàstiques i disseny. 
 
Els nous catedràtics d’educació secundària s’escolliran a partir d’un concurs 
de mèrits, i no d’una oposició, com s’havien fet anteriorment, en el qual es 
valorarà la seva carrera docent, la seva formació, i les publicacions, projectes 
educatius i estudis que hagin realitzat a l’entorn de l’ensenyament. Feia 17 
anys que a Catalunya no es convocaven places de catedràtic de secundària. 
 
Actualment, a Catalunya exerceixen 1.590 catedràtics d’educació secundària, 
34 d’escoles oficials d’idiomes i 4 d’arts plàstiques, sobre un plantilla total de 
24.100 professors.  
 
La figura del catedràtic d’educació secundària és un reconeixement a aquells 
professionals que són referent en els seus instituts gràcies a l’experiència que 
tenen i a la seva trajectòria, i precisament per això, se’ls atribueix un nivell 
explícit de responsabilitat més gran que la resta dels docents. De fet, la Llei 
Orgànica d’Educació (LOE) fixa que els catedràtics de secundària tenen la 
funció d’actuar com a caps del departament didàctic del seu centre pel que fa 
a la seva especialitat, han de dirigir els projectes d’innovació i investigació 
didàctica en la pròpia especialitat i han de dirigir també la formació en 
pràctiques dels professors de nou ingrés que s’incorporin al seu departament.  
 
 
4.000 places fins el 2010 
 
El Departament d'Educació va signar el passat mes d'octubre un pacte amb 
els sindicats docents Comissions Obreres, UGT i ASPEPC per convocar 4.000 
places de catedràtics d’educació secundària, d’escoles oficials d’idiomes, i 
d’arts plàstiques i disseny fins el curs 2009-2010.  
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 2007-2008 2008-2009 2009-2010 TOTAL 
Catedràtics d’ensenyament 
secundari 

1.150 1.350 1.350 3.850 

Catedràtics d’escoles oficials 
d’idiomes 

33 33 34 100 

Catedràtics d’arts plàstiques 20 20 20 60 
TOTAL 1.203 1.403 1.404 4.010 
 
 
Es poden presentar al concurs de mèrits tots aquells professors que tinguin 
una experiència docent com a funcionaris de més de 8 anys de carrera. 
Actualment es troben en aquesta situació 11.029 professors d’educació 
secundària, 248 d’escoles oficials d’idiomes i 110 d’arts plàstiques.  La 
idoneïtat dels aspirants es valorarà a partir de tres criteris: el seu historial, els 
cursos que hagi realitzat i la formació inicial que tingui, i els mèrits acadèmics 
que pugui presentar.  
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El Govern inicia el procés de construcció del Centre 
Penitenciari de Puig de les Basses de Figueres 
 

• El nou equipament penitenciari es construirà en uns terrenys de 
299.578 metres quadrats, ubicats entre els termes municipals de 
Figueres i Llers 

 
• Tindrà una capacitat de 750 places i unificarà en un sol centre les 

presons de Girona i Figueres 
 
• Amb aquest nou centre segueix avançant el desplegament del Pla 

d’Equipaments Penitenciaris, que preveu la construcció de 8 
centres i la  creació de 6.500 noves places 

 
 
El Govern ha encarregat als departaments d’Economia i Finances, Justícia i 
Política Territorial i Obres Públiques els tràmits necessaris per licitar i 
adjudicar la construcció, conservació i explotació del nou Centre Penitenciari 
Puig de les Basses. La construcció d’aquest nou centre respon a l’objectiu del 
Pla d’equipaments penitenciaris 2004-2010 de crear 6.500 noves places per 
donar resposta al creixement de la població reclusa i de substituir les 
instal·lacions obsoletes. El nou centre aglutinarà en un sol equipament les 
actuals presons de Girona i Figueres. Es preveu que la construcció de 
l’equipament tingui una durada de 27 mesos i que entri en funcionament el 
quart trimestre de 2010. 
 
El futur Centre Penitenciari de Puig de les Basses ocuparà un terreny de 
32.307,47 m2, amb 61.642,43 m2 construïts, dels quals 1.376,83 m2 seran 
sota rasant. El Centre estarà preparat per acollir 750 interns, dels quals 650 
seran homes adults, 50 joves (d’edats compreses entre els 18 i els 25 anys) i 
50 dones. El pressupost del projecte és de 108.927.652 euros i l’equip 
redactor del projecte és Fabré & Torras Arquitectes Associats, SCP. 
 
El Centre Penitenciari estarà format per disset edificis: 
 

- Un edifici d’accés amb una àrea d’informació i atenció a les visites, 
control d’accessos i cos de guàrdia 

- Un edifici d’administració i direcció 
- Un mòdul d’ingressos amb 24 cel·les individuals destinat a aquells 

interns que ingressen al centre i des d’aquest mòdul, en funció de les 
seves característiques personals, penals i penitenciàries, són assignats 
a un dels mòduls residencials. 
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- Una àrea de comunicacions entre els interns o internes i els seus 
familiars amb diverses modalitats de trobada (locutoris, visites familiars, 
visites íntimes i àrea de convivència). 

- Un departament especial de règim tancat amb 38 cel·les individuals, 
destinades als interns que compleixen sancions disciplinàries i als 
interns classificats en primer grau. 

- 7 mòduls residencials amb 32 cel·les individuals i 32 dobles per a 
homes adults. Cada mòdul disposa d’un pati de passeig, zona de dia 
amb menjador i office, sala de dia, servei de vending i economat, aules 
i tallers ocupacionals, consulta mèdica, despatxos d’atenció als interns i 
un petit gimnàs. 

- Un mòdul residencial amb 16 cel·les individuals i 16 dobles per a 
homes joves amb els mateixos serveis comuns que els mòduls 
residencials anteriors. 

- Un mòdul residencial amb 16 cel·les individuals i 16 dobles per a dones 
amb els mateixos serveis comuns que els mòduls residencials anteriors 

- Un edifici d’infermeria amb un mòdul per a malalts orgànics i un altre 
per a psiquiàtrics amb 42 i 48 places, respectivament. 

- Un edifici educatiu, formatiu i cultural amb un escola de formació per a 
persones adultes, una sala d’actes, una biblioteca, aules d’informàtica, 
tallers d’arts plàstiques i espai de silenci. 

- Una àrea d’esports amb poliesportiu cobert, gimnàs, piscina descoberta 
i un camp de futbol. 

- Una zona de serveis generals i logística que agrupa els tallers 
productius, on els interns duen a terme una activitat laboral 
remunerada, la cuina del centre, una fleca, la bugaderia central, i 
magatzems. 

 
El centre penitenciari estarà envoltat per un doble perímetre de seguretat 
format per dos murs amb sistemes electrònics de detecció redundants. La 
vigilància i la seguretat exterior correspondran als Mossos d’Esquadra, que 
patrullaran de forma permanent l’exterior del perímetre. 
 
Pel que fa al personal del centre, estarà format per un total de 431 
professionals, entre els quals hi haurà tècnics penitenciaris, personal sanitari, 
de rehabilitació, d’oficines i de serveis auxiliars. 
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Ubicació del centre penitenciari Puig de les Basses 
 

 
 
Imatge virtual del futur equipament 

        
 
 
 
El projecte arquitectònic ha tingut especial cura en la reducció de l’impacte 
visual, de tal manera que els edificis s’adapten a l’orografia natural del terreny. 
Amb el mateix criteri, el mur perimetral exterior es configurarà amb materials 
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petris que prendran la gama de colors i la textura del seu entorn. El projecte 
ha vetllat especialment per no situar-se en una posició de prevalència 
respecte el castell de Sant Ferran, situat a l’altra banda de l’autopista. 
 
Segueix avançant el Pla d’Equipaments Penitenciaris 
 
El Pla d’Equipaments Penitenciaris preveu la construcció de 8 centres 
penitenciaris, la  creació de 6.500 noves places, i el tancament de sis centres 
existents. A més, també contempla la construcció de 5 centres oberts i de 2 
centres educatius de Justícia Juvenil. 
 
Dels 8 centres de nova creació, ja s’ha posat en funcionament el Centre 
Penitenciari de Brians 2 des de l’1 de juny del 2007, amb 1.500 noves places. 
El Centre Penitenciari de Lledoners, amb 750 noves places, es troba en 
aquest moments en construcció i la seva entrada en funcionament està 
prevista a finals de l’any 2008. També està en construcció el Centre 
Penitenciari de Joves de Quatre Camins, que comptarà amb 300 noves places 
i que entrarà en funcionament a finals de 2008, segons les previsions.  
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El Govern inicia la tramitació de l’Avantprojecte de llei 
del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter 
 

• Pretén establir un marc estratègic per a la planificació, ordenació i 
gestió conjunta d’aquests espais d’interès natural  

 
• L’elaboració de la proposta ve precedida d’un ampli procés de 

participació iniciat el 2005, que ha comptat amb la participació 
dels ajuntaments, organismes i entitats implicades 

 
El Govern ha admès avui a tràmit l’Avantprojecte de llei que permetrà la 
creació del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Amb aquest pas, 
el Govern vol establir un marc estratègic que faciliti la planificació, l’ordenació i 
la gestió conjunta d’aquests espais d’interès natural, així com incloure en 
aquesta ordenació altres territoris de l’àmbit proper que continguin valors 
naturals qualificats i objectius homogenis.  
 
L’elaboració d’aquest text és una proposta recollida al Pla de Govern 2007-
2010, que preveu “potenciar una economia plena i dinàmica en un territori 
sostenible” i que contempla la creació del Parc Natural del Montgrí.  
 
La proposta de Parc Natural ve precedida d’un ampli procés de participació 
iniciat el novembre de 2005 i que ha comptat amb la participació dels 
ajuntaments, organismes i entitats vinculades, així com d’altres 
administracions que han recollit un total de 55 propostes sobre el futur parc. 
D’aquesta manera, s’ha procedit a redactar un informe que ha de permetre 
definir un model i els òrgans de govern i participació més idonis i eficaços per 
a aquests espais, així com les principals orientacions i directrius estratègiques 
de la gestió d’aquest espai protegit. 
 
Aquesta proposta inclou genèricament els territoris de: 

• L’àmbit de Vilanera – Les Corts i el front litoral de L’Escala (Alt 
Empordà) que corresponen a la Punta dels Cinc Sous – Bol Roig i la 
Torre Montgó. 

• L’espai de la Xarxa Natura 2000 (codi espai ES5120016) i del PEIN del 
Massís del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. 

• L’espai que correspon a l’antic estany de Bellcaire d’Empordà inclòs a 
l’Inventari de zones humides de Catalunya i la connexió amb el Montgrí. 

• L’espai de l’Inventari de zones humides de Catalunya de l’estany de 
Pals i les closes Boues o antic estany de Boada. 

• L’àmbit dels arrossars de Pals i tot el sistema de canals de rec que 
alimenten les Basses d’en Coll. 
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Aquests territoris formen part dels municipis de Torroella de Montgrí, Pals, 
Bellcaire d’Empordà, L’Escala, Palau-sator, Ullà, Fontanilles i Gualta.  
 
L’aprovació d’aquest Avantprojecte no suposarà d’immediat afectacions 
rellevants en el desenvolupament de les activitats socioeconòmiques dels 
territoris afectats sinó que revertirà en la disponibilitat de majors instruments 
de gestió i promoció dels seus valors naturals. Amb posterioritat a la seva 
aprovació, el departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la col·laboració 
de les corporacions locals de la zona i els altres departaments de la 
Generalitat que tenen competències en l’àmbit del parc, formularà i tramitarà 
el Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc Natural 
que, amb caràcter de Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, fixarà els 
aspectes generals i permanents de l’ordenació del parc natural: zonificació, 
infraestructures i serveis bàsics, regulació d’usos i activitats, etc. 
 
Així mateix, l’Avantprojecte preveu també la creació d’una Junta Rectora, com 
a òrgan director del Parc Natural, formada per representants de les 
administracions, els ens locals i les organitzacions i sectors socials 
interessats, amb la finalitat que la representació local sigui majoritària i 
implanti un model de gestió basat en el principi de concertació. La Junta 
Rectora preveu la constitució d’un Consell de Cooperació, que és l’òrgan 
col·laborador en la gestió del Parc, integrat per entitats i associacions 
representatives dels sectors socials interessats.¨ 
 
A partir d’ara, el Departament de Medi Ambient i Habitatge redactarà 
l’Avantprojecte de Llei, que, un cop superat el procés d’informació pública, farà 
arribar al Govern. Aquest el trametrà al Parlament perquè iniciï el tràmit 
corresponent.  
 
 
Antecedents 
 
Amb la llei de creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, l’any 
1983, es van deixar fora del seu àmbit de protecció els aiguamolls del Baix 
Empordà, que estaven afectats per greus impactes i projectes urbanístics que 
anaven minvant la superfície de zones humides i d’alt valor ecològic.  
L’any 1990 es crea la llei de protecció de l’Àrea Protegida de les Illes Medes, 
que deixava sense protecció la seva part emergida. L’any 1993, amb 
l’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural, es va protegir els tres espais 
més emblemàtics: el Montgrí, una part dels aiguamolls del Baix Empordà i la 
part emergida de les illes Medes. El Pla ja preveu, en les seves 
determinacions, la integració en una única unitat del Montgrí i les Medes, 
zones litorals adjacents i zona marina, deixant la possibilitat d’incloure els 
terrenys de l’antic estany de Bellcaire d’Empordà en la delimitació definitiva. 
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El Govern prorroga el Decret de sequera 
 

• L’escassetat de pluges en els darrers mesos i el descens lent però 
constant de les reserves han obligat a prorrogar la mesura 

  
• El Decret es perllongarà fins el 31 de desembre de 2008, llevat que 

les reserves d’aigua a totes les conques internes superin els 
llindars d’excepcionalitat 1 

 
El Govern ha aprovat avui la vigència del Decret de sequera fins el 31 de 
desembre de 2008 com a conseqüència del baix nivell dels embassaments a 
les conques internes, que a dia d’avui estan al voltant del 30% de la seva 
capacitat, i en previsió d’una tardor seca i sense pluges a les capçaleres dels 
rius.  
 
Aquesta mesura té com a objectu intensificar l’estalvi i corregir la situació de 
desequilibri entre sistemes, i es mantindrà llevat que les reserves d’aigua a 
totes les conques internes superin els llindars de sortida de l’escenari 
d’excepcionalitat nivell 1, moment en el qual esgotarà la seva vigència. 
 
L’entrada a la fase d’excepcionalitat 1 a la conca del Llobregat va comportar 
l’activació del Decret de Sequera a la totalitat del territori català el passat 3 
d’abril. En aquest sentit, d’acord amb el Decret, els municipis, amb caràcter 
global, hauran d’adoptar mesures que consistiran en restringir els recs a parcs 
i jardins, prohibir l’ús d’aigua potable per a fonts i usos ornamentals, mantenir i 
reaprofitar l’aigua de piscines d’ús públic i privat, optimitzar l’ús de l’aigua a 
parcs aquàtics i altres instal·lacions lúdiques i reduir la utilització d’aigua de 
boca per a neteja viària, entre altres mesures. 
 
Amb l’acord adoptat avui, el Govern ratifica la decisió adoptada pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el passat 16 de 
novembre.  
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El Govern impulsa la restauració de diversos espais 
fluvials afectats pels incendis de l’estiu 
 

• Els treballs estan destinats a restaurar diverses zones afectades 
pels incendis del passat juliol a les comarques del Priorat, la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta 

 
• El pressupost de les actuacions és superior a 187.000 euros  
 

 
El Govern ha donat el vistilpau avui per a un seguit  d’actuacions destinades a 
restaurar diversos espais fluvials afectats pels incendis dels mesos de juliol i 
setembre de 2007 a les comarques del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.  
 
Aquests treballs, que tindran un pressupost superior a 187.000 euros, estan 
destinats a assegurar el correcte comportament hidrològic dels espais fluvials 
afectats. En aquest sentit, es retiraran de la llera les restes cremades per 
evitar que caiguin a l’espai fluvial, alhora que es facilitarà la regeneració 
natural de la ribera permetent-ne l’estabilització i ajudant també a la reducció 
de la velocitat de possibles crescudes i a la càrrega de sediment en 
suspensió.  
 
En els darrers mesos, l’Agència Catalana de l’Aigua ja ha desenvolupat 
actuacions similars a les comarques del Bages i el Baix Camp. 
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El Govern encarrega diversos estudis sobre estalvi i 
eficiència energètica 
 

• Destina 1,3 milions d’euros a projectes sobre mesures d’estalvi i 
eficiència energètica i de conscienciació dels usuaris 

 
• El gruix dels estudis impulsats s’efectuarà mitjançant la signatura 

de convenis de col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya  

 
El Govern ha acordat avui autoritzar l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a 
encarregar diversos estudis per un import total d’1,3 milions d’euros que 
permetran tant la recollida de dades com l’impuls de nous projectes i 
l’execució de noves mesures en matèria d’estalvi i eficiència energètica i de 
conscienciació dels usuaris. Amb aquests estudis, el Govern pretén avançar 
en el compliment del Pla de l’energia 2006-2015.  
 
El gruix principal d’aquests estudis s’efectuarà mitjançant la signatura de 
convenis de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
per un import màxim de 635.000 euros.  Els convenis entre l’ICAEN i la UPC 
preveuen l’elaboració de tres estudis. El primer d’ells ha de comprovar la 
viabilitat del funcionament, en una planta pilot, d’un sistema d’aire condicionat 
que funciona a partir d’energia solar tèrmica. Es tracta d’una tecnologia que ja 
ha superat la fase de R+D, però que encara no s’ha aplicat a gran escala 
degut a algunes incerteses en el seu funcionament i a la manca de difusió, i el 
seu impuls permetrà avançar en la diversificació energètica. Els altres dos 
estudis tenen per objectiu analitzar la formació que inclou actualment el 
sistema d’ensenyament en matèria de tecnologies d’estalvi i eficiència 
energètica i elaborar els materials pedagògics adequats per a cada cicle 
educatiu. 
 
D’altra banda, es realitzaran dos estudis per analitzar l’ús de l’energia els 
establiments industrials de Catalunya i comprovar els resultats de les 
inversions que la indústria realitza en nous equipaments energètics. Amb 
aquesta informació es pretén disposar d’una base de dades que faciliti la 
diagnosi d’estratègies energètiques en l’àmbit industrial, l’elaboració 
d’estadístiques de consum i la generalització de mesures que algunes 
indústries ja hagin realitzat amb èxit. També s’encarregaran informes per 
avançar en el desplegament de la directiva europea de millora de l’eficiència 
energètica en els edificis, de manera que es defineixi el millor procediment i 
les corresponents eines per aplicar-la.   
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El Govern impulsa l’administració electrònica per 
simplificar els tràmits dels ciutadans 
 

• Crea la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa 
(PICA), una solució tecnològica per reduir les peticions de 
documentació al ciutadà 

 
• Permetrà l’intercanvi telemàtic de documents i dades entre òrgans 

de la Generalitat i d’altres administracions i entitats públiques 
 
• També es crea el catàleg de Dades i Documents Electrònics de la 

Generalitat, que contindrà una relació actualitzada de dades i 
documents administratius que es poden obtenir per mitjans 
telemàtics 

 
El Govern ha aprovat constituir una solució tecnològica anomenada PICA 
(Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa) amb l’objectiu 
d’impulsar l’administració electrònica i de prioritzar els projectes que permeten 
reduir la presentació de documents que es demanen al ciutadà en les seves 
tramitacions amb l’Administració.  
 
La PICA, impulsada des del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, permetrà intercanviar documents i dades que es troben en algun 
òrgan de la Generalitat o altres administracions i entitats -en aquest cas a 
través del Consorci Administració Oberta de Catalunya-, i així poder-los 
incorporar al tràmit administratiu propi sense haver-los de demanar als 
ciutadans.  
 
Aquesta eina tecnològica va acompanyada de la creació del Catàleg de Dades 
i Documents Electrònics de la Generalitat, mitjançant acord de Govern, amb la 
finalitat de posar a disposició de la pròpia Administració la relació actualitzada 
de dades i documents que es poden obtenir per mitjans telemàtics. Aquest 
Catàleg serà gestionat per la Secretaria de Funció Pública i Modernització de 
l’Administració, que elaborarà un protocol d’interoperabilitat durant els propers 
tres mesos. Els primers documents disponibles són: el padró municipal, el títol 
de família nombrosa, el certificat d’estar al corrent de deutes tributàries i 
properament, el de la Seguretat Social. 
 
La PICA també permetrà l’ús de solucions comunes per realitzar tràmits 
electrònicament com notificacions telemàtiques, formularis electrònics, etc... 
Amb aquesta actuació, el Govern inicia el seu compliment de l’impuls a la 
interoperabilitat que preveu la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.
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El Govern aprova dues subvencions de més d’1,2 
milions d’euros per a equipaments socials  
 

• Es destinaran a un centre de dia per a gent gran a Sant Pere de 
Torelló i a una llar residència de salut mental a Barcelona.  

 
 
El Govern ha aprovat una subvenció de 1.266.316 euros, que servirà per 
construir una llar residència de salut mental a Barcelona i finançar les obres 
d’adequació d’un equipament funcional per a la gent gran i centre de dia a 
Sant Pere de Torelló.  
 
Concretament, s’atorgarà una subvenció de 886.448 euros a la Psicoclínica 
Nostra Senyora de la Mercè per construir una llar residència de salut mental 
dins de la Unitat Polivalent de Salut Mental Barcelona Nord. L’edifici tindrà 
2.544 m2 distribuïts en 5 plantes, que comptaran amb una unitat de 
neuropsiquiatria de 18 places, una unitat d’alta dependència psiquiàtrica de 32 
places i una llar residència de salut mental de 30 places. El cost total de les 
obres és d’uns 2.660.000 euros.  
 
D’altra banda, el Govern subvencionarà amb 379.868 euros l’Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló per tal de finançar les obres d’adequació d’un 
equipament funcional per a la gent gran i centre de dia. A més el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania col·labora amb 171.000 euros anuals per mantenir 
les 25 places del centre de dia i amb 11.169 euros de prestació 
complementària d’atenció domiciliària. 
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El Govern enviarà sis professionals sanitaris a 
Moçambic per pal·liar el dèficit de formació mèdica del 
país    
 

• Els facultatius catalans realitzaran tasques de formació mèdica en 
els àmbits de l’ortopèdia, la psiquiatria, la medicina interna i la 
salut  comunitària 

 
• El projecte de col·laboració es fa en virtut d’un acord subscrit 

entre el Departament de Salut, l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) i la Universitat Catòlica de Beira 

 
 
El Govern participarà en les tasques de formació mèdica a Moçambic amb 
l’enviament de sis professionals sanitaris de Catalunya, que col·laboraran en 
el programa d’ensenyament universitari de la Universitat Catòlica de Beira. Els 
facultatius catalans impartiran classes en els àmbits de l’ortopèdia, la 
psiquiatria, la medicina interna i la salut  comunitària. Actualment, la formació 
mèdica és un dels dèficits estructurals més grans de Moçambic. 
 
Aquest projecte de col·laboració es fa en virtut d’un acord, ratificat avui pel 
Govern, que van subscriure inicialment el 6 de març de 2006 el Departament 
de Salut, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la 
Universitat Catòlica de Beira. En aquesta primera fase de l’acord quatre 
metges catalans van viatjar a Moçambic. Posteriorment, en el decurs del seu 
viatge a Moçambic el setembre passat, la titular de salut, Marina Geli, i el 
director de l’ACCD, Andreu Felip, van signar un acord que amplia el  conveni 
de col·laboració inicial, amb l’objectiu de continuar millorant la formació dels 
professionals de la Salut del país. 
 
L'aportació del Departament de Salut consisteix a determinar la idoneïtat de 
les candidatures dels professionals sanitaris catalans al perfil curricular i 
termes de referència sol·licitats per la Facultat de Medicina de Beira, gestionar 
els permisos necessaris que permetin el desplaçament dels professionals 
sanitaris catalans a la Facultat de Medicina de Beira i dur a terme la 
preparació metodològica abans de la seva participació en els blocs de 
formació. 
 
La contribució de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
consisteix a finançar les despeses dels professionals sanitaris desplaçats a 
Moçambic, com ara els costos d'enviament, assegurança mèdica i despeses 
d'estança. 
 
La participació de la Facultat de Medicina de Beira consisteix a proporcionar 
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allotjament als professionals sanitaris mentre estiguin a Beira, així com 
facilitar-los el transport d'anada i tornada des de la Facultat de Medicina a 
l'allotjament assignat. Així mateix, es responsabilitzarà d’afavorir la integració 
dels professionals dins la dinàmica de la Facultat de Medicina. 
 
Moçambic és un país prioritari per a la Cooperació Catalana, i així es reflecteix 
en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010 aprovat pel 
Govern de Catalunya i ratificat al Parlament. Aquest Pla també estableix 
l’àmbit de salut com a objectiu estratègic de desenvolupament que es 
concreta amb el suport al dret a la salut, les capacitats productives, 
l’enfortiment del teixit social i l’apoderament de les dones. 
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El Govern i la regió italiana del Vèneto faran 
actuacions conjuntes en l’àmbit de la sanitat pública 
 

• L’acord potenciarà la presència de les regions en les polítiques de 
salut de la Unió Europea 

 
• Ambdós Governs col·laboraran en l’àrea sociosanitària, científica i 

tecnològica 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un acord de col·laboració amb la 
Regió del Vèneto, a Itàlia, amb la finalitat de desenvolupar accions conjuntes 
en l’àmbit de la sanitat pública. El conveni té com a objectius principals 
intercanviar experiències del Pla de Salut, promoure projectes de recerca 
conjunts o amb tercers i potenciar les polítiques per al desenvolupament de la 
dependència. Així mateix, amb l’acord també es vol ampliar la política 
transfronterera (catalano-francesa i ítalo-austríaca-eslovena), intensificar la 
col·laboració entre les euroregions, i potenciar la presència de les regions en 
les polítiques de salut de la Unió Europea. 
 
El Govern i la Regió del Vèneto es comprometen, en termes generals, a 
promoure la col·laboració en l’àrea sociosanitària, científica i tecnològica entre 
les dues regions i els organismes i les associacions presents en els territoris 
respectius; a participar en els programes d’acció comunitària de la sanitat 
pública; a participar en activitats de recerca conjunta en l’àmbit sociosanitari, 
científic i tecnològic, i a afavorir la formació dels professionals del sector entre 
les institucions de recerca i les estructures sanitàries que hi ha als dos 
territoris. 
 
Pel que fa a models de gestió, l’acord també preveu que la Generalitat i la 
Regió del Vèneto col·laborin en projectes d’acció comunitària en matèria de 
sanitat pública; formació professional especialitzada i reciclatge del personal 
sanitari i tècnic; estudi i comparació dels models organitzatius dels sistemes 
sanitaris; anàlisis i solucions organitzatives sobre mobilitat sanitària i funcions 
de les regions de la Unió Europea en matèria sanitària i social. 
 
La Generalitat de Catalunya i la Regió del Vèneto col·laboren des de l’any 
1988 amb la Xarxa RNH (Regions for Health Network), un organisme de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb la finalitat de promoure 
condicions d’igualtat en la salut, una participació més àmplia en els processos 
de decisió i la realització d’actuacions que es proposin com a objectiu la 
promoció de la salut, del medi ambient i de la sanitat. 
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El Govern finança microcrèdits per als col·lectius més 
vulnerables de països del Sud  
 

• L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la 
Fundació Un Sol Món impulsen projectes de caire econòmic i 
productiu al Senegal, Moçambic, el Marroc i Palestina 

 
El Govern ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a destinar 500.000 euros a programes de 
microcrèdit gestionats per la Fundació Un Sol Món. Aquesta nova cartera de 
microcrèdits està destinada a projectes de caire econòmic i productiu adreçats 
a millorar les condicions de vida de col·lectius del Senegal, Moçambic, el 
Marroc i Palestina. 
 
El sistema de microcrèdits és una eina per lluitar contra la vulnerabilitat 
econòmica dels països en vies de desenvolupament. Permet treballar per 
l’estabilitat i l’enfortiment de les capacitats locals sumant esforços que 
permetin millorar l’accés a sistemes de finançament per part de la població 
més vulnerable, millorar l’entorn i les capacitats de les microempreses.  
 
El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010 estableix que 
l’ACCD té com un dels seus objectius estratègics la millora de les capacitats 
productives, l’ocupació i els drets laborals, així com l’accés als crèdits, als 
coneixements i les tècniques adaptades a l’entorn per part dels sectors 
productors, camperols, ramaders, pescadors i persones indígenes, 
especialment les dones.  
 
El Govern ha acordat doncs col·laborar amb la Fundació Un Sol Món per obrir 
aquesta nova cartera de microcrèdits. Al Senegal, Moçambic, Marroc i 
Palestina existeixen serioses limitacions per l’accés a mitjans financers i als 
coneixements tècnics i de gestió. Els fons de la cartera de microcrèdits es 
gestionaran a través d’institucions microfinanceres o d’ONG especialitzades 
en aquest àmbit. El retorn del microcrèdit es destina a la retroalimentació de la 
cartera de microcrèdits, és a dir, a una nova edició de microcrèdits i així 
successivament. 
 
La Fundació Un Sol Món és una entitat que té com a finalitat promocionar 
econòmicament a aquells col·lectius socials més desafavorits i exclosos, tant 
dels països del Tercer Món com de la nostra societat. Entre les seves 
especialitats hi ha les Microfinances. L’any passat, l’ACCD i la Fundació van 
signar un conveni amb l’objectiu de constituir diverses carteres de microcrèdits 
a països en vies de desenvolupament. Aquesta primera col·laboració entre les 
dues entitats, també de 500.000 euros, va permetre incidir directament en la 
millora de la capacitat econòmica de 6.300 famílies al Marroc i el Senegal. 



 

 

Acords de Govern . 27.11.2007 26 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

Ara, i atesa la bona experiència anterior i l’efecte multiplicador dels 
microcrèdits, s’amplia el conveni i se subvencionarà una nova cartera que 
s’adreci en aquest cas, a més d’aquests dos països, a Moçambic i Palestina. 
 


