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El Govern aprova un conveni per a infraestructures del 
transport metropolità per valor de 164 milions d’euros 
 

• L’Estat aportarà 42 milions d’euros anuals pel finançament 
d’aquestes infraestructures entre 2007 i 2010 

 
• El conveni contempla les obres de perllongació de les línies 2, 3 i 5 

del metro de Barcelona i del metro del Vallès a Terrassa 
 
 

El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni entre l’Administració 
General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per al finançament 
d’infraestructures de transport metropolità de Barcelona durant el període 
2007-2010.  
 
Entre les actuacions que figuren en aquest conveni hi ha les obres de 
perllongació de les línies 2, 3 i 5 del metro de Barcelona, actualment en curs, 
així com del perllongament del metro del Vallès a Terrassa. Les partides 
d’inversió més importants són les destinades a la reposició i millora 
d’instal·lacions fixes de les xarxes, a les quals es destinen 212 milions d’euros, 
i les que tenen la finalitat de millorar la seguretat i l’accessibilitat d’aquestes, a 
les quals es destinen 115 milions d’euros. Aquestes inversions  incideixen 
directament en la qualitat del servei percebuda pels usuaris i garanteixen el 
correcte funcionament de les xarxes. 
 
El finançament de les infraestructures de la xarxa del transport metropolità de 
Barcelona disposa d’un instrument de cooperació comú entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Administració General de l’Estat (AGE) –l’anomenat Conveni 
d’infraestructures- mitjançant el qual es determina el volum de recursos a 
aportar per ambdues administracions amb aquesta finalitat. 
 
 
Renovació del conveni entre l’AGE i el Govern 
 
L’acord, que s’autoritza en el marc del Pla Director d'Infraestructures del 
Transport Col·lectiu 2001-2010 de la regió metropolitana de Barcelona, dóna 
continuïtat fins l’any 2010 a la política d'inversions iniciada en els anteriors 
Convenis d’infraestructures. Aquest és el cinquè conveni de finançament 
d’infraestructures de transport metropolità que se signa entre l’AGE i la 
Generalitat. En el primer, l’any 1995, l’Estat aportava aproximadament 18 
milions d’euros anuals. El segon conveni es va signar l’any 1998 amb una 
aportació anual de l’Estat de 30 milions. En el tercer i el quart, signats els anys 
2003 i 2006 respectivament, l’aportació anual mitjana de l’Estat va ser de 40 
milions d’euros. Pel període 2007-2010, l’aportació anual de l’AGE superarà 
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els 164 milions d’euros. Les anualitats s’abonaran amb càrrec als 
Pressupostos de la Generalitat de la següent manera:  
 
 

 
Concepte (milions d’euros) 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Total 

 
Aportació AGE 

 
40,0 

 
40,8 

 
41,6 

 
42,4 

 
164,8 
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El Govern renova l’acord de finançament de la Val 
d’Aran fins l’any 2010 
 

• El Conselh Generau d’Aran rebrà uns 17 milions d’euros el 2007 
per al finançament de les competències transferides en 
compliment del que estableix l’Estatut d’Autonomia 

 
El Govern ha renovat l’acord amb el Conselh Generau d’Aran per al període 
2007-2010 amb l’objectiu de donar compliment al que estableix l’Estatut 
d’Autonomia pel que fa al reconeixement d’un règim jurídic específic per a 
l’Aran i la garantia dels recursos suficients per a l’exercici de les seves 
competències. El conseller d’Economia i Finances Antoni Castells, i el Síndic 
d’Aran Francesc Xavier Boya, signaran avui l’acord segons el qual la 
Generalitat transferirà al Govern de la Val d’Aran un import anual per al 
finançament de les competències que li han estat transferides.  
 
Aquest volum de recursos s’ha calculat després de determinar, per a un any 
base (2006), la valoració econòmica dels serveis que presta el Conselh. Així, 
el cost econòmic de tots els traspassos realitzats fins avui s’ha valorat per al 
2007 en 15,77 milions d’euros. Aquest import es complementarà amb una 
dotació addicional per al finançament de les polítiques pròpies. Amb aquest 
acord, el Govern dóna compliment a allò que estableix l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya quan reconeix per a l’Aran un règim jurídic específic i li 
garanteix els recursos suficients per a l’exercici de les seves competències.  
 
D’aquests 15,77 milions d’euros, 11,11 corresponen al finançament de les 
polítiques de salut i serveis socials i 4,66 a les resta de competències 
assumides pel Conselh. El primer import s’incrementarà anualment un 5% 
mentre que la despesa consignada a la resta de serveis creixerà, cada any, 
un 4%. Si l’augment real dels preus superés aquests increments, s’aplicaria 
l’IPC registrat. A més, l’import global podrà actualitzar-se en cas que es 
transfereixin noves competències al Conselh i, per tant, nous compromisos de 
despesa al govern aranès.  
 
D’altra banda, es realitzarà anualment una transferència addicional de 
recursos per al finançament de les polítiques pròpies de govern de l’Aran que 
complementarà el finançament ordinari d’aquesta institució. Aquest import 
serà del 23,30% dels recursos consignats per al finançament en concepte de 
competències transferides. Per als anys següents, aquest percentatge 
s’incrementarà fins al 22,61%. Als 15,77 milions d’euros per al finançament 
de les competències transferides, doncs, cal afegir-hi, per al 2007, 3,36 
milions d’euros destinats al finançament de les polítiques pròpies. Per tant, el 
Conselh Generau d’Aran rebrà, l’any vinent, una transferència global per part 
de la Generalitat de 17 milions d’euros.   
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Pla extraordinari per la finançament d’inversions 
 
L’acord d’avui inclou també el compromís d’elaborar, en el termini de sis 
mesos, un pla extraordinari d’infraestructures per al finançament d’inversions 
a la Val d’Aran. Les dues administracions estudiaran la introducció de noves 
mesures normatives de caràcter finalista per tal que el Conselh pugui 
augmentar els seus recursos propis. Per últim, també s’iniciaran els tràmits 
per poder signar un conveni entre el Conselh i l’Institut Català de Finances 
(ICF) per tal d’habilitar una línia de crèdit en condicions preferents que 
permeti al govern aranès finançar noves inversions.  
 
 
Evolució dels recursos del Conselh Generau d’Aran prevista d’acord 
amb el nou model 
(milions d’euros) 
 
 
Actualment el Conselh ja té traspassades competències en diversos àmbits, 
com la gestió del sistema sanitari públic,  l’administració en matèria de medi 
ambient i extinció d’incendis, la política lingüística i la defensa dels 
consumidors i usuaris. 
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El Govern crearà tres Centres d’Atenció Primària i 
n’ampliarà i millorarà sis més a Barcelona 
 

• Construirà tres centres a Les Corts, Trinitat Vella i Borrell i 
n’ampliarà o remodelarà el de Besós, Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat 
Meridiana, Guinardó i Sant Andreu  

 
• El pressupost total de les obres supera els 28 milions d’euros 
 

El Govern ha donat llum verda a la construcció, ampliació i millora de diversos 
Centres d’Atenció Primària (CAP) a la ciutat de Barcelona. Concretament ha 
aprovat la creació d’un nou edifici per al CAP Les Corts (Montnegre) –que 
inclourà un Centre de Salut Mental d'Adults i Infantojuvenil-, del CAP Trinitat 
Vella i del CAP Borrell. D’altra banda també ampliarà o remodelarà el CAP 
Besós, el CAP Sarrià-Sant Gervasi, el CAP Ciutat Meridiana, el CAP Guinardó 
i el CAP Sant Andreu. 
 
Aquestes actuacions s’executaran d’acord amb les “Directrius per al disseny 
de centres d’atenció primària” i amb el “Programa d’equipament de centres 
d’atenció primària”, pel que fa als equipaments i als projectes i les obres. 
 
Per a realitzar aquestes obres se signarà un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Salut, mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el 
Consorci Sanitari de Barcelona (CBS). El CatSalut és un ens públic de 
caràcter institucional, adscrit al Departament de Salut, que té com a objectiu el 
manteniment i la millora del nivell de salut de la població. El CSB és un ens 
públic de caràcter associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, i adscrit funcionalment al CatSalut. 
 
El CSB ha proposat al CatSalut un pla d’inversions a realitzar durant el 
període 2007-2010, destinat a donar compliment a les previsions contingudes 
en el conveni de 2004 entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona, i específicament per a la nova construcció i millora de les 
infraestructures en atenció primària. 
 
El Govern ha previst una inversió total de 28.605.464 euros, distribuïda en les 
següents anualitats: 
 

Any 2007 700.000 euros 
Any 2008  10.273.664 euros 
Any 2009 15.481.800 euros 
Any 2010 2.150.000 euros 
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El Govern inicia els tràmits per a millorar l’abastament 
d’aigua al municipi del Prat de Llobregat 
 

• El projecte té un pressupost proper als 6 milions d’euros, un 85% 
dels quals prové del Fons de Cohesió de la Unió Europea  

 
• Preveu el perllongament de la conducció Abrera-Fontsanta fins el 

Prat de Llobregat per garantir el subministrament de la xarxa 
municipal i fer front al creixement urbanístic de la zona 

 
 
El Govern ha iniciat els tràmits destinats a millorar l’abastament d’aigua al 
municipi del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i preveu impulsar la 
perllongació de la conducció d’Abrera-Fontsanta fins el Prat de Llobregat, amb 
la construcció de les conduccions que garanteixin el subministrament de la 
xarxa municipal actual. El projecte compta amb un pressupost de 5,9 milions 
d’euros, un 85% dels quals són finaçats pel Fons de Cohesió de la Unió 
Europea  
 
Actualment, el municipi del Prat de Llobregat, amb una població superior als 
63.000 habitants, s’abasteix de l’aigua procedent de l’aqüífer profund del 
Llobregat i de la connexió amb la xarxa metropolitana. L’actuació prevista 
permetrà fer front a l’increment de recursos previst amb l’entrada en servei de 
les ampliacions del port i l’aeroport, així com de les noves zones urbanitzables 
del municipi.  
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El Govern inicia els tràmits per a millorar l’abastament 
d’aigua a quatre municipis del Vallès Occidental 
 

• L’actuació beneficiarà les localitats de Sant Cugat del Vallès, 
Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola del Vallès, municipis amb 
una població conjunta propera als 200.000 habitants 

 
• El projecte té un pressupost d’execució superior als 11,7 milions 

d’euros 
 

• Es millora la xarxa existent i alhora se l’adequa al creixement 
urbanístic de la zona 

 
 
El Govern ha iniciat avui els tràmits destinats a millorar l’abastament d’aigua a 
quatre municipis de la comarca del Vallès Occidental, concretament Sant 
Cugat del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola del Vallès.  
 
Aquestes localitats, amb un total de població proper als 200.000 habitants, 
veuran incrementada la qualitat en el subministrament gràcies a la millora de 
la xarxa de canonades procedent del sistema d’Aigües Ter-Llobregat que 
abasteix la zona.  
 
El projecte, que té un pressupost d’execució superior als 11,7 milions d’euros, 
contempla la modernització de la xarxa i alhora preveu adequar-la al 
creixement urbanístic que ha experimentat aquesta zona en els darrers anys.  
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El Govern designa la composició del Consell 
d’Administració de la societat Aeroports Públics de 
Catalunya  
 

• És un nou pas de cara a la posada en marxa de la primera societat 
que crea el Govern per a la gestió dels aeroports de Catalunya 

 
• La nova eina permet gestionar els aeroports propis i assumir els 

aeroports que li siguin traspassats 
 
El Govern ha fet un pas més per a la posada en marxa de la Societat limitada 
Aeroports Públics de Catalunya designant-ne els membres del Consell 
d’Administració. L’executiu  va donar llum verd el setembre passat a la creació 
d’aquesta nova eina, que es constituirà properament i que permetrà que el 
Govern gestioni les infraestructures aeroportuàries que està impulsant i estigui 
preparat per assumir els aeroports que li siguin traspassats.  
 
Un nou marc competencial 
 
El context actual fa necessària la creació d'una societat que permeti gestionar 
les infraestructures aeroportuàries –aeroports, aeròdroms i heliports– de 
Catalunya que siguin responsabilitat de la Generalitat fins que es creï l’ens 
públic de gestió que estableixi la futura Llei Aeroportuària, actualment en 
elaboració. Actualment el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
gestiona diversos aeròdroms, als que properament s'hauran de sumar els 
aeroports de Lleida-Alguaire –ja en construcció– i el de la Seu d’Urgell (futur 
aeroport Pirineus-Andorra). D’altra banda, actualment hi ha obert un procés 
per a la desclassificació dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, que 
podrien ser traspassats a la Generalitat de Catalunya i també es planteja la 
participació de la Generalitat en la gestió de l'aeroport de Barcelona.  
 
Composició del Consell d’Administració  
 
El Govern ha designat avui els 9 membres del Consell de la Societat. Els 
òrgans socials de la societat són la Junta General i el Consell d’Administració :  
 

 Quatre membres designats pel Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques:   

 
o Manel Nadal, President de la societat (Secretari per a la Mobilitat 

del DPTOP)  
o Carmina  Llumà (Secretaria general del DPTOP) 
o Oriol Balaguer (Director general d’Aeroports, Ports i Costes) 
o Xavier  Casas (president de GISA) 
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 Cinc membres d’altres departaments del Govern que seran designats 

per cadascun d’ells:   
 

o Un membre del Departament de  Presidència 
o Un membre del Departament d’Economia 
o Un membre del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa 
o Un membre del Departament de Governació  
o Un membre del Departament de Medi Ambient i Habitatge  

 
Un cop aprovada la creació de la societat i els seus estatuts per part del 
Govern, es procedirà properament a la constitució dels seus òrgans i a 
l’impuls de la seva activitat.  
 
Nova eina de gestió aeroportuària  
 
Aeroports Públics de Catalunya, SL té un capital social de 300.000 euros, 
aportats per la Generalitat, que en serà l’únic soci. Els principals objectius de 
la societat són els següents:  
 
- La creació, l'ampliació o la modificació de tota mena d'infraestructures 
aeroportuàries de titularitat de la societat o de la Generalitat de Catalunya. 
 
- La direcció, la gestió i l'administració d'infraestructures aeroportuàries, 
mitjançant l'explotació de les seves instal·lacions, la seva conservació, la 
prestació de tot tipus de serveis aeroportuaris i activitats complementàries. 
 
- La realització d'activitats de foment i comercialització d'aquestes 
infraestructures, així com del transport aeri i espacial. 
 
- El desenvolupament d'activitats formatives relacionades amb el sector del 
transport aeri i de les seves infraestructures aeroportuàries. 
 
- La realització d'activitats de recerca i desenvolupament en el sector del 
transport aeri i espacial i de les seves infraestructures aeroportuàries. 
 
- L'impuls i la participació en les organitzacions gestores de les rutes aèries o 
altres organitzacions nacionals o internacionals que es creïn en l'àmbit del 
sector del transport aeri i de les seves infraestructures aeroportuàries. 
 
- La prestació de serveis d'assistència tècnica en relació al transport aeri o al 
disseny, construcció i gestió de les infraestructures aeroportuàries. 
 
- La participació en la gestió d'aeroports d'interès general d'acord amb les 
previsions legals, així com en les societats que promouen els seus objectius.
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El Govern crea el nou Servei Territorial d’Educació de 
Maresme-Vallès Oriental 
 

• La mesura preveu descentralitzar els serveis més pròxims al 
ciutadà i prioritzar la planificació i avaluació del sistema educatiu  

 
• El nou Servei Territorial, que compta amb una població de 760.800 

habitants i abasta 74 municipis, és el novè del Departament al 
territori 

 
• La iniciativa forma part del Decret de reestructuració del 

Departament d’Educació que avui ha aprovat el Govern, que també 
busca potenciar la innovació i les noves tecnologies   

 
El Govern ha aprovat la creació del nou Servei Territorial del Departament 
d’Educació del Maresme-Vallès Oriental, un territori que fins ara estava inclòs 
en el Servei Territorial de Barcelona Comarques. D'aquesta manera, el 
Departament passar a comptar amb nou Serveis Territorials: Barcelona ciutat, 
Barcelona comarques, Baix Llobregat-Anoia, Vallès Occidental, Maresme-
Vallès Oriental, Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre. 
 
Aquesta nova divisió forma part del Decret de reestructuració del Departament 
d’Educació que avui ha aprovat el Govern i que també busca potenciar la 
innovació i les noves tecnologies. La iniciativa s'emmarca en la voluntat 
d'avançar cap a una major descentralització dels serveis que tenen més 
contacte amb la comunitat educativa, una voluntat que es plasma en el 
Programa de Descentralització que està desenvolupant el Departament en els 
darrers mesos.  
 
L'objectiu és aproximar el més possible l'administració al ciutadà, que ha de 
ser destinatari de les actuacions que es duen a terme, i facilitar que les 
decisions que es prenguin es basin en un major coneixement de la realitat de 
cada territori. D'aquesta manera, la nova organització permetrà millorar 
l'atenció a la comunitat educativa i facilitarà l'organització i la gestió de cada 
zona. 
 
L'àrea que engloba el Servei Territorial de Maresme-Vallès Oriental compta 
amb una població de 760.800 habitants i en formen part 74 municipis, tots els 
de les dues comarques esmentades i Fogars de la Selva, que hi queda inclòs.  
 
Els centres educatius de titularitat pública estan distribuïts de la següent 
manera:  
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Municipis amb IES 40 

Municipis sense IES i amb CEIP 25 

Municipis sense CEIP 5 
 

*IES: Institut d'Educació Secundària / CEIP: Centre d'Educació Infantil i Primària 

 
Serveis Educatius per a una atenció especialitzada 
El nou Servei Territorial comptarà també amb sis serveis educatius. Aquests 
organismes estan formats per grups de professionals no docents que donen 
suport als mestres i professors des d'un coneixement més especialitzat en 
determinades qüestions. Entre els professionals que en formen part hi ha 
logopedes, psicopedagogs, treballadors socials, fisioterapeutes, assessors 
sobre llengua i cohesió social o audioprotesistes.  
 
Aquests són els serveis i les plantilles que donen suport als docents dels 
centres escolars del nou servei territorial:  
 

Servei Educatiu Seu Plantilla  
Baix Maresme El Masnou 24 

Mataró Mataró 20 

Alt Maresme Pineda de Mar 24 

Vallès Oriental I Granollers 37 

Vallès Oriental II Montmeló 23 

Vallès Oriental III Sant Celoni 15 

  

El Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental tindrà la seu a l'edifici Cafè 
de Mar de Mataró i comptarà també amb una delegació a Granollers. El servei 
territorial començarà a funcionar d'aquí uns mesos.  
 
Pel que fa al nombre d'alumnes, la nova area administrativa n'acull 119.800, 
entre els que cursen Educació Infantil, Educació Primària i Educació 
Secundària. Estan escolaritzats en 333 centres que ofereixen estudis 
d'educació infantil i primària i en 130 que ofereixen estudis de secundària.  
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D’altra banda, el Decret aprovat avui preveu també la creació de nous serveis 
dins el Departament per potenciar la innovació i les noves tecnologies. 
Concretament, es crea una unitat que supervisarà els Serveis Educatius, una 
subdirecció específica per a l’organització i qualitat dels centres educatius i 
una subdirecció també específica de comunicació i atenció a la comunitat 
educativa. 



 

 

Acords de Govern . 11.12.2007 14 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern impulsa el nou centre de coordinació de les 
trucades d’urgència 112   
 

• Es posarà en funcionament un nou centre situat a l’entorn de 
Barcelona i es potenciarà el que ja existeix a Reus  

 
El Govern fa avui un pas més en el desplegament de la Llei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Catalunya, aprovada el juliol 
passat. En aquest sentit, ha donat llum verd a la creació d’un programa per 
impulsar, coordinar i dirigir la construcció d’aquest centre que estarà situat a 
l’entorn de Barcelona, en un emplaçament pendent de decidir, i també 
potenciarà el centre existent a Reus. 
 
Aquest servei permetrà donar una resposta ràpida i coordinada a les peticions 
urgents d’assistència dels ciutadans. A través d’un Centre de Coordinació 
Operativa s’informarà de l’actuació dels diversos serveis en l’activació d’un pla 
de protecció civil en una situació d’emergència.  
 
Les obres del nou centre inclouen la implantació de nous sistemes tecnològics 
i de comunicació, l’habilitació d’espais i la migració de les unitats actualment 
ubicades a Cerdanyola del Vallès. 
 
La creació del programa no implica la creació de nous llocs de treball atès que 
es  desenvoluparà amb personal que ja presta serveis en diferents àmbits del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
 
El programa tindrà una comissió directiva formada pel secretari general del 
departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació; el director 
general de Protecció Civil; el director de Serveis del departament d’Interior; la 
directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments; el director 
general de la Policia; el director/a del Programa; dues persones en 
representació del Departament de Salut; el director gerent del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat i una 
persona en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El Consell de les Comunitats Europees va impulsar la creació d’un únic 
número 112 de trucada d’emergència europeu, en les xarxes telefòniques dels 
estats membres de la Unió Europea. Aquesta directiva estableix que els estats 
membres de la Unió han de garantir l’assistència a qualsevol trucada 
d’emergència de la ciutadania.  
 
El 112 es va establir l’any 1997, com a número gratuït als ciutadans, amb 
àmbit estatal, per facilitar el requeriment d’assistència en matèria d’urgència 
sanitària, d’extinció d’incendis i salvaments i de seguretat ciutadana i la 



 

 

Acords de Govern . 11.12.2007 15 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

possible necessitat de la seva coordinació davant un pla d’emergències de 
protecció civil.  
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El Govern aprova els Estatuts del nou Patronat 
Catalunya Món  

  
• L’objectiu prioritari de la nova institució és potenciar la projecció i 

la presència de la societat catalana i les seves institucions en 
l’àmbit internacional  

  
• El vicepresident del Govern presideix l’organisme del qual 

n’exerceix la més alta representació  
  
El Consell de Govern ha aprovat avui els Estatuts del nou Patronat Catalunya 
Món, entitat que substitueix el Patronat Català Pro Europa i que tindrà com a 
objectiu prioritari potenciar la internacionalització de la societat catalana. El 
nou Patronat està presidit pel vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-
Rovira, que exerceix la més alta representació de l’organisme, mentre que la 
secretària d’Afers Exteriors, Roser Clavell, n’ostenta la vicepresidència. La 
refundació del Patronat es va acordar en la darrera reunió del ple de 
l’organisme després de constatar que s’han complert els objectius fixats des 
de la seva creació l’any 1982 i que s’han obert nous reptes 
d’internacionalització de la societat catalana. 
  
Segons estableixen els Estatuts que avui ha aprovat el Govern, el Patronat 
Catalunya Món té com a finalitat organitzar activitats a Catalunya i prestar 
serveis relacionats amb la difusió a la societat civil catalana dels coneixements 
i la informació necessaris per promoure la seva internacionalització. Amb 
aquest objectiu, la institució haurà d’assessorar les administracions i altres 
entitats públiques o privades catalanes; organitzar, promoure, i coordinar 
cursos, conferències, seminaris, campanyes de sensibilització o activitats de 
documentació, estudi i recerca; realitzar publicacions especialitzades, o 
potenciar la recerca a través de beques, ajuts o premis. En tot moment haurà 
de garantir una interacció òptima amb la societat i prestar atenció especial a 
tot el territori de Catalunya, mitjançant la col·laboració amb les diferents 
institucions i agents econòmics i socials de totes les comarques catalanes.  
 
 
Els òrgans de govern del Patronat 
 
El Patronat està format per entitats acadèmiques, econòmiques i 
administracions locals. Segons fixen els Estatuts, els seus òrgans de govern 
són tres: el Patronat d’Honor, el Ple i el president de la institució. El Patronat 
d’Honor impulsa les activitats i programes que afavoreixin el compliment de 
les finalitats generals de la institució i ha de contribuir a donar una major 
projecció i prestigi a les activitats de l’entitat. L’integren el president de la 
Generalitat –que n’exerceix la presidència–, el president del Patronat i els 
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màxims representants de les institucions que formen part del Ple. 
 
El Ple del Patronat, per la seva banda, està format pel president de 
l’organisme, el vicepresident i els vocals. Entre les seves funcions hi ha 
l’elaboració de la proposta d’Estatuts, l’aprovació del pla anual d’actuació o 
vetllar pel compliment dels objectius i les funcions del Patronat. Finalment, el 
president és la persona que exerceix la més alta representació del Patronat en 
tots els àmbits, sens perjudici que pugui ser exercida pel president del 
Patronat d’Honor. Les seves funcions són convocar les reunions del ple i fixar-
ne l’ordre del dia, presidir les sessions i dirigir els debats, suspendre i aixecar 
les sessions o donar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords 
adoptats pel Ple. També pot fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions 
que es puguin suscitar en el si del ple.  
 
 
El Consell Consultiu del Patronat 
  
El Patronat disposa també d’un secretari general, que és elegit pel Ple a 
proposta del president per un període de quatre anys. Per aquest càrrec va 
ser elegida Maria do Carmo Marques-Pinto de Dalmau en la darrera reunió del 
ple del Patronat, el passat 21 de novembre. Les funcions del secretari general 
són, entre d’altres, executar i fer executar les decisions del ple i impulsar 
l’activitat del Patronat, així com proposar un pla d’activitats amb el pressupost 
corresponent. Finalment, els Estatuts també estableixen l’existència del 
Consell Consultiu del Patronat, que és l’òrgan assessor de la institució i està 
integrat per persones de reconegut prestigi i trajectòria en els àmbits de 
l’economia, la política, els afers internacionals o altres àmbits d’interès per al 
desenvolupament de les funcions del Patronat. Aquestes persones són 
nomenades per un període de quatre anys.  
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El Govern avança en la construcció del regadiu del 
canal del Segarra-Garrigues 
 

• Les expropiacions per dos nous projectes de la xarxa afectaran 
340 finques, i compten amb un pressupost de més de 220.000 
euros 

 
• L’any 2008 es posaran en funcionament les primeres hectàrees de 

reg d’aquesta infraestructura, que suposarà una transformació 
integral de les Terres de Lleida  

 
El Govern català ha aprovat avui la declaració d’ocupació urgent dels béns 
afectats per l’expropiació de les obres de la xarxa de distribució del regadiu 
Segarra-Garrigues de dos projectes que formen part d’aquesta infraestructura. 
 
En el cas del primer projecte, les finques afectades són 200, l’ocupació està 
prevista per aquest mateix mes de desembre i el cost de les expropiacions 
serà de 101.209,13 euros. Quan al segon projecte, afecta a 140 finques, 
l’ocupació està prevista per al proper gener de 2008 i el cost de les 
expropiacions és de 122.590,28 euros.  
 
En concret, es tracta del projecte XR-05002.9 de la xarxa de distribució de 
regadiu del Segarra-Garrigues. Subsector 12.1. Línia aèria i subterrània 25 kV 
per l’alimentació de les noves estacions de bombament EB1 i EB2, als termes 
municipals d’Albatàrrec, Montoliu de Lleida, Sudanell, Sunyer, Alfés i Alcanó 
(Segrià). El segon projecte és el G3/4/5/6-LE02-07 de la xarxa de distribució 
del Segarra-Garrigues sector 3, 4, 5 i 6. Línia elèctrica de 110 kV de Tàrrega a 
Montroig, als termes municipals de Tàrrega i Plans de Sió.  
 
Així mateix, Reg Sistema Segarra-Garrigues,SA (REGSEGA) serà l’empresa 
pública l’encarregada de gestionar les expropiacions derivades de les obres 
de la xarxa de distribució del sistema Segarra-Garrigues, en la seva condició 
de beneficiària.  
 
El 2008 es posaran en marxa les primeres hectàrees de reg, i el 2014 la xarxa 
de distribució estarà molt avançada i l’aigua arribarà pràcticament a tot arreu. 
Aquest projecte és la inversió del Govern de més impacte social, atesa la 
transformació integral que suposarà per a les terres de Lleida (200.000 
habitants se’n beneficiaran directa o indirectament). A més, amb aquestes 
obres s’afavorirà el desenvolupament integral d’aquesta zona, ja que aquest 
projecte també tindrà finalitats diferents de l’activitat agrària. 
 
El sistema Segarra-Garrigues abasta una superfície de 70.150 hectàrees, i 
beneficia uns 16.000 regants de 75 municipis de les comarques de la 
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Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra i les Garrigues, així 
com el consum de boca per a més de 72.000 persones. Així mateix, suposa la 
construcció de més de 1.500 quilòmetres de camins rurals, la concentració 
parcel·lària de 50.000 hectàrees, a més de la millora d’infraestructures 
elèctriques que permetran incrementar la potència en 180.000 nous KW al 
servei del territori. 
 



 

 

Acords de Govern . 11.12.2007 20 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

Neix el Centre de Recerca Agrigenòmica per investigar 
en genètica molecular vegetal i animal 
 

• El nou centre està format per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), el Centre Surperior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

 
• La seu estarà ubicada a un entorn universitari al campus de 

Bellaterra 
 
El Govern ha aprovat avui l'admissió de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) com a nou membre del Consorci Laboratori CSIC-IRTA de Genètica 
Molecular Vegetal. Amb aquesta incoporació, neix el nou Centre de Recerca 
Agrigenòmica CSIC-IRTA-UAB, que farà recerca en l’àmbit de la genètica 
molecular vegetal, com ja feia l’antic Consorci Laboratori CSIC-IRTA, i ara 
també en genètica molecular en animals, bàsicament de granja. 
 
Fruit de l’acord, la Universitat Autònoma de Barcelona cedeix uns terrenys en 
el campus universitari de Bellaterra, que permetran ubicar-hi la nova seu del 
Centre de Recerca Agrigenòmica CSIC-IRTA-UAB. Fins ara, els investigadors 
del Consorci format pel CSIC i l’IRTA estaven ubicats en un edifici del CSIC 
en el  carrer Jordi Girona de Barcelona i en el Centre de Cabrils de l’IRTA. 
 
Així, per primera vegada, el nou Centre s’ubicarà en un entorn universitari. A 
més, disposarà de grups de recerca en genètica molecular vegetal, que 
proporcionen al sector agrícola eines innovadores per la millora i el diagnòstic 
de varietats vegetals, i també en genètica molecular en animals de granja, 
mitjançant els investigadors de veterinària de l’UAB.  
 
L’any 2008 està previst ampliar el nombre de membres del Centre de 
Recerca Agrigenòmica CSIC-IRTA-UAB perquè arribi fins a uns 200, i està 
prevista la incorporació de la Universitat de Barcelona. 
 
El nou Centre neix amb la voluntat de ser un punt de referència en la 
investigació de la genètica molecular vegetal i de la genètica molecular en 
animals de granja, àmbits de recerca que incideixen directament en el futur del 
sector agropecuari català. 
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El Govern contracta un estudi per analitzar les accions 
de R+D+i finançades per la Generalitat de Catalunya  
 

• L’objectiu del treball és definir els criteris per identificar les 
accions de recerca impulsades pel Govern i dissenyar les futures 
polítiques públiques en aquest camp 

 
 
El Govern ha contractat un estudi per analitzar el procés de recollida de dades 
de les accions de Recerca i Desenvolupament i Innovació (R+D+i) que realitza 
el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i 
que es financen des del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest estudi té per objectiu definir els criteris per identificar les accions 
d'R+D+I finançades pels Departaments de la Generalitat de Catalunya i 
revisar la validació duta a terme pel CIRIT en els exercicis anteriors.  Alhora, 
també vol definir els criteris per imputar les accions d’R+D+I finançades pels 
Departaments del Govern en les diferents categories, l’anàlisi de la 
classificació duta a terme pel CIRIT en els exercicis anteriors i de la relació 
entre les dades sol·licitades i les explotades pel CIRIT. 
 
Aquest treball també analitzarà la capacitat de la informació sol·licitada per 
dissenyar futures polítiques públiques i per fixar criteris tècnics per establir el 
grau de rellevància estratègica de les activitats d’R+D+I de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Des del CIRIT s’ha endegat un concurs amb publicitat europea per avaluar i 
verificar el rigor del procediment i els resultats emesos sobre aquest tema, i 
aportar-hi millores als punts que es consideri que resulten susceptibles de ser 
revisats. El pressupost per a realitzar aquest estudi ascendeix als 150.000 
euros.  
 
Una de les tasques més importants que fa el CIRIT, i que més recursos i 
esforços requereix, és la recollida anual de les dades d'inversió en R+D+i feta 
per la Generalitat de Catalunya per tal de fer el seguiment del compliment dels 
objectius d'inversió del PIB en actuacions de R+D+i per part del Govern. Els 
resultats d'aquest important estudi es lliuren i es discuteixen al primer Ple del 
CIRIT de cada any. 
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El Govern subvenciona la UFEC amb 500.000 euros 
per la compra de material esportiu  
 

• El material se cedirà a parts iguals a les federacions esportives i 
als clubs federats 

 
 
El Govern ha autoritzat avui el Consell Català de l’Esport a atorgar una 
subvenció de 500.000 euros a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) amb la finalitat de finançar l’adquisició de material esportiu i 
tècnic no fungible i inventariable per cedir a parts iguals a les federacions 
esportives catalanes i els clubs esportius federats. Amb aquesta subvenció es 
vol donar suport a les activitats de l’esport de base, a través dels clubs que 
l’agrupen en la seva majoria. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és l’entitat representativa del 
conjunt de les federacions catalanes dels diferents esports. 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 nomena els membres del Consell 
d’Administració de l’ICS 
 

• El Consell és un òrgan de nova creació que supervisarà el 
compliment dels objectius assistencials i econòmics de l’Institut 
Català de la Salut, i que exercirà control sobre la seva gestió 

 
El Govern ha aprovat avui el nomenament dels vocals que han de constituir el 
Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS). El Consell 
d’Administració de l’ICS s’encarrega, bàsicament, de portar a terme la 
planificació estratègica dels mitjans que hi són adscrits, de dirigir-ne les 
actuacions i d’exercir el control superior de la seva gestió. 
 
El Consell té, entre d’altres les funcions de proposar al Govern l’aprovació i 
modificació dels estatuts de l’ICS, aprovar el reglament marc de funcionament 
intern dels centres, els serveis i els establiments de l’Institut, fixar els seus 
objectius d’actuació, i aprovar els pressupostos i la memòria de l’organisme. 
El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern i direcció de l’ICS i 
està format per: 
 

• El president o presidenta, nomenat pel Govern. 
• Quatre vocals proposats pel departament competent en matèria de 

salut: Joan Turró, gerent d’Empreses Públiques i Consorci; 
Maravillas Rojo, presidenta de Barcelona Activa; Carmen Caja, 
directora del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut, i 
Santiago Marimon, director de Projectes d’Història Clínica 
Compartida del Departament de Salut. 

• Dos vocals proposats pel departament competent en matèria 
d’economia i finances: Marcel Prunera, director general de 
Promoció Econòmica, i Ramon Fernández, assessor per al 
desenvolupament de l’àmbit econòmicofinancer de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

• Un vocal o una vocal proposat pel Departament de la Presidència: 
Ciriaco Hidalgo, assessor del President de la Generalitat. 

• Un vocal o una vocal proposat pel departament competent en 
matèria d’administració local: Leonor Alonso, directora general de 
la Funció Pública. 

• Un vocal o una vocal proposat pel departament competent en 
matèria de serveis socials: Jordi Rustullet, secretari general del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
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• Un vocal o una vocal proposat pel departament competent en 
matèria de serveis penitenciaris: Miquel Trepat, director general de 
Recursos i Règim Penitenciari del Departament de Justícia. 

• Un vocal o una vocal proposat pel departament competent en 
matèria d’innovació: Albert Castellanos, director de programació 
de la Direcció general d’Innovació i Internacionalització del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

• Un vocal o una vocal proposat pel departament competent en 
matèria de treball: Elisenda Giral, directora dels Serveis Territorials 
de Treball de Barcelona. 

• Un vocal o una vocal proposat pel Consell de Participació dels 
Professionals de l’ICS (pendent). 

• Un vocal o una vocal proposat pel departament competent en 
matèria de salut, d’entre els membres de les associacions de 
pacients o de les associacions de consumidors i usuaris: Albert 
Jovell, president del Foro Español de Pacientes i director de la 
Fundació Biblioteca Josep Laporte. 

• Dos vocals proposats per les entitats associatives dels ens locals de 
Catalunya: Sara Jaurrieta, regidora del districte de Sarrià – Sant 
Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona, i Manel J. Ferré, alcalde 
d’Amposta. 

• Dos vocals proposats pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut, d’entre professionals de prestigi 
reconegut en l’àmbit sanitari: Miquel Vilardell, cap de Servei de 
Medicina Interna de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i Laura 
Palacios, directora de l’EAP Salou. 

• Dos vocals proposats per les organitzacions sindicals més 
representatives a Catalunya: Antoni Tuà (CCOO) i Frederic Monell 
(UGT). 

• Dos vocals proposats per les organitzacions sindicals amb més 
representació en l’àmbit de l’ICS: Luisa Montes (CCOO) i Antoni 
Gallego (Metges de Catalunya). 

 
 


