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El Govern aprova el Pla d’Acció Exterior del Govern de 
Catalunya  
 
• És el primer document de planificació estratègica en matèria d’acció 

exterior del Govern  
 
• Estableix les línies estratègiques, els objectius operatius i les 

actuacions prioritàries en matèria d’acció exterior per als propers 5 
anys 

 
El  Govern ha aprovat avui el Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya, 
el primer document de planificació de què es dota el Govern per orientar la 
seva acció exterior. Aquest document estableix els objectius estratègics i 
operatius, i les actuacions prioritàries que ha de regir l’acció exterior del 
Govern durant els propers cinc anys.  
 
Aquest pla té com a objectiu fer de Catalunya un actor internacional de primer 
ordre, promoure la internacionalització en el seu conjunt i projectar la imatge 
del país arreu del món. Cal assenyalar que, per elaborar aquest pla, s’ha 
comptat amb la participació del món acadèmic, institucional i de la societat 
civil. 
 
El Pla s’estructura en quatre apartats. En el primer s’analitza el paper dels 
governs autònoms en un món globalitzat, en el segon s’identifiquen els actius 
de Catalunya que poden posicionar-la millor en aquest context. El Pla també 
desenvolupa els objectius operatius i les actuacions prioritàries que han de 
permetre dur a terme una acció exterior governamental coherent i ordenada. A 
més, també inclou els mecanismes per fer possible el seguiment i l’avaluació 
del mateix.  



 

 

Acords de Govern . 09.03.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

El Govern aprova la Llei de Polítiques de Joventut, que 
prioritza l’emancipació juvenil  
 

• Regula l’única competència exclusiva de la Generalitat pendent de 
desplegament des de 1979 

 
• El text preveu el desplegament de la Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil amb l’obertura de 54 noves Oficines Joves 
en els propers 5 anys 

 
El Govern ha aprovat la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya, que 
prioritza l’emancipació i la participació juvenil. Es tracta de l’única competència 
exclusiva de la Generalitat pendent de desplegament des de 1979. La Llei 
estableix que els poders públics han de fer polítiques específiques per a joves, 
tal i com es recull al Pla Nacional de Joventut.  
 
Un dels compromisos més destacats de la Llei és la creació de la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil, que el Govern desplegarà fins al 2015. 
Estarà integrada per 64 Oficines Joves que agruparan, en una finestra única, 
tots els serveis que presten les diferents administracions per facilitar 
l’emancipació juvenil i guanyar eficàcia. Les Oficines Joves oferiran una 
atenció pròxima, integral i personalitzada i disposaran d’un catàleg de serveis 
especialitzats: Borsa Jove d’Habitatge, Oficina Jove de Treball, Punt 
d’Informació Juvenil i assessorament en matèria de salut, a càrrec de 
professionals. 
 
La llei dóna rang legal al Pla Nacional de Joventut, el marc de referència de 
les polítiques per a joves de Generalitat, món local i entitats juvenils. Potencia, 
d’altra banda, la transversalitat de les polítiques per a joves i estableix que els 
departaments de Govern comparteixin responsabilitats en matèria de joventut.  
 
Amb aquest projecte es reconeixen noves formes de participació juvenil 
(consells locals de joves, grups de joves...) i es blinda la competència 
exclusiva que l’Estatut atorga a la Generalitat en matèria de joventut, atès que 
s’especifica que correspon al Govern i els ens locals catalans l’impuls de les 
polítiques per a joves. Això inclou la gestió de les subvencions de l’Estat i de 
la Unió Europea. El text, a més, amplia recursos a l’abast dels professionals 
en polítiques de joventut. Aquest col·lectiu, cada cop més nombrós, sovint ha 
hagut de treballar en condicions de precarietat laboral i sense itineraris de 
professionalització.  
 
El Projecte de llei aprovat avui estableix el concepte de joventut en la franja 
d’edat entre els 16 i els 29 anys, llevat d’aquells casos que es puguin establir 
per a polítiques públiques concretes (educació sexual, que s’avançaria, o 
habitatge, que s’allargaria fins als 35 anys). És a partir dels 16 anys quan un 
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jove té edat per poder emancipar-se civilment, incorporar-se al món laboral, 
triar itineraris formatius voluntàriament o abandonar l’ensenyament obligatori.  
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El Govern aprova el Decret que regula l’organització i 
funcionament del Registre d’Entitats Esportives 
 

• La normativa incorpora les novetats del Text Únic de la Llei de 
l’Esport 

 
• Pretén racionalitzar la normativa dispersa en matèria registral que 

s’ha generat des de l’aprovació de l’anterior decret l’any 1981 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula l’organtizació i funcionament 
del Registre d’Entitats Esportives per tal d’adequar-lo als canvis produïts en 
els últims anys en el marc organitzatiu de l’esport català. D’aquesta manera, el 
Registre es dotarà d’un marc flexible que permetrà l’adaptació a les noves 
circumstàncies en un àmbit tan dinàmic com l’esportiu. Incorporarà totes les 
innovacions i canvis que ha introduït el Text Únic de la Llei de l’Esport en el 
model associatiu. 
 
Entre les novetats principals que incorpora el Decret, destaca la creació del 
llibre de denominacions, que permet als interessats saber, abans de constituir 
un club o associació esportiu, si el nom que es pretén donar a una entitat es 
por inscriure al registre o ja n’hi ha cap altre amb el mateix nom o similar.  
 
D’altra banda, es preveu l’obertura d’un fitxer dels símbols representatius de 
les entitats inscrites i una redistribució de les seccions en què s’estructura el 
Registre, de manera que tots els clubs, tant federats com de lleure, s’ubicaran 
en una sola secció.  
 
Amb l’aprovació del nou Decret del Registre d’Entitats Esportives es pretén 
racionalitzar la normativa dispersa en matèria registral que hi havia des de 
l’aprovació de l’anterior Decret l’any 1981. Així, totes les entitats i seccions 
esportives inscrites al Registre hauran de comunicar, abans d’un any, la 
identitat dels components dels seus òrgans d’administració o representació 
així com la data en què han estat designats per ocupar-los.  
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El Govern millora el subministrament d’aigua al Vallès 
Oriental amb una inversió propera als 2,5 milions 
d’euros 
 

• Diverses zones de Parets del Vallès i Montmeló, que actualment 
s’abasteixen de recursos subterranis, es connectaran a la xarxa 
d’Aigües Ter Llobregat 

 
• Més de 26.000 persones es beneficiaran d’aquesta actuació que 

començarà a realitzar-se durant el tercer trimestre d’aquest any 
 
El Govern ha aprovat avui una actuació de millora en el subministrament 
d’aigua dels municipis de Parets del Vallès i Montmeló, a la comarca del 
Vallès Oriental. Aquesta actuació tindrà un cost proper als 2,5 milions d’euros i 
consistirà en connectar aquestes localitats amb la nova artèria que transcorre 
entre la potabilitzadora del Ter i l’estació distribuïdora de la Trinitat, que ja està 
finalitzada. L’actuació es portarà a terme durant el tercer trimestre d’aquest 
any i es preveu que finalitzi a l’estiu del 2011.  
 
Cal tenir en compte que el subministrament d’aigua potable als municipis de 
Montmeló i Parets del Vallès, amb una població conjunta de 26.094 habitants, 
depèn de la xarxa regional d’aigua que gestiona Aigües Ter Llobregat i també 
de recursos propis subterranis de la conques dels rius Congost i Tenes.  
 
Aquesta actuació, executada per Aigües Ter Llobregat (ATL), es desenvolupa 
per garantir l’abastament a dues localitats que han crescut molt en els darrers 
anys i a zones concretes dels municipis (sobretot a sectors industrials de 
Parets del Vallès) que s’abasteixen actualment de recursos subterranis. Amb 
aquesta actuació s’augmenta la disponibilitat d’aigua als dos municipis i es 
garanteix el subministrament d’aigua front els episodis de sequera. 
 
Pla de Gestió de l’Aigua 
 
Aquesta és una de les actuacions previstes en el Pla de Gestió de l’Aigua de  
Catalunya, que es troba actualment en fase d’informació pública i que una 
vegada el Govern l’hagi aprovat, esdevindrà el full de ruta de la planificació i 
gestió de l’aigua  en els propers sis anys (2010-2015).  
 
Aquest pla consolida una nova  disponibilitat d’aigua en l’horitzó de l’any 2015 
de fins a 389 hectòmetres cúbics anuals de nou recurs, gràcies a la 
dessalinització, la reutilització, la descontaminació d’aqüífers i recuperació de 
captacions en desús, i l’estalvi i l’eficiència de les xarxes, garantint 
l’abastament fins l’any 2027. També permet assolir el bon estat ecològic i 
químic en un 67% dels nostres rius i aqüífers i la implantació dels cabals 
ambientals. 


