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El Govern analitza l’evolució de l’activitat turística a 
Catalunya 
  

• Augura una bona temporada turística d’estiu amb resultats 
lleugerament superiors als de l’any passat, gràcies sobretot al bon 
comportament del mercat català 

 
• Ha avaluat les principals actuacions realitzades des del 2003 per 

transformar el model turístic, que han permès Catalunya mantenir-
se com a líder de l’Estat en turisme estranger 

 
• Més turisme de qualitat, més desestacionalitzat i més turisme 

nacional (amb un creixement del 89%) són els principals efectes 
del canvi de model.  

 
• En 7 anys, l’oferta de turisme rural s’ha disparat un 70%, l’hotelera 

un 17% i la de càmpings s’ha mantingut estable.   
 
• El Departament treballa en un nou pla estratègic del turisme a 

Catalunya 2010-2015, que donarà continuïtat a l’actual, i que 
permetrà consolidar aquests paràmetres i continuar posant en 
valor el patrimoni identitari del país 

 
 
El Govern ha avaluat avui l’evolució de l’activitat turística a Catalunya a partir 
d’un informe presentat pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet. L’informe evidencia el canvi en el model turístic català, i la 
consolidació d’un nou model turístic basat en el desplegament integral de les 
potencialitats turístiques de Catalunya.  
 
Gràcies a aquesta transformació, el sector manté un creixement sostingut des 
de 2003, que s’ha mantingut malgrat la crisi de 2008 i que està ajudant a 
compensar els efectes negatius que han patit altres sectors. És per això que 
es mantenen les bones perspectives del sector, i que es preveu una bona 
temporada d’estiu, amb resultats lleugerament superiors als de l’any passat.   
 
Catalunya ha rebut durant el primer semestre 5,8 milions de turistes i s’ha 
consolidat com a primera destinació de turisme estranger de l’Estat, amb un 
25,3% del total de turisme. La xifra és semblant a la del mateix període de 
l’any passat (-0,6%).  
 
El mercat europeu ha generat prop del 90% del turisme estranger a 
Catalunya. El francès, que continua sent el principal mercat emissor, ha frenat 
la caiguda, es manté estable i, a finals de temporada, segons el sector, ja 
podria donar resultats positius. Pel que fa el mercat alemany, dóna símptomes 
de recuperació i el rus registra creixements importants, al voltant del 25%. 
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També té un bon comportament el turisme procedent dels Països Baixos, amb 
creixements al voltant del 10%, els països nòrdics i els Estats Units.   
 
El turisme augmenta al voltant un 22% en 7 anys 
 
Tot i que Catalunya ha estat capaç de mantenir el seu lideratge en quant a 
turisme estranger, és precisament aquest mercat on s’ha deixat notar més la 
crisi. Per contra, paral·lelament a la potenciació de campanyes de promoció 
per incidir en els mercats de proximitat, el turisme català és el que millor ha 
resistit la crisi i ha crescut.  
 
Més de 13 milions de turistes estrangers han visitat Catalunya (a data de juny 
del 2010), un 19,76% més que al 2003, quan la xifra superava els 11 milions. 
El turisme espanyol, ha crescut un 21,5% i el català encara s’ha comportat 
millor, amb un creixement del 24,6%. L’increment de turisme català coincideix 
amb l’impuls de polítiques de turisme interior que han posat en valor el 
patrimoni del país, han permès ordenar l’oferta i han fet que molts catalans 
hagin redescobert Catalunya”  S’ha passat  de 14,8 milions de turistes al 2003, 
a 18,5 milions el 2010, tenint en compte segones residències (dades 
IDESCAT). Si es té en compte només les pernoctacions, el creixement ha 
estat del 89,77%. S’ha passat de tenir 4,8 milions turistes al 2003, a tenir-ne  
actualment més de 7,8 milions. Aquest mercat ha estat l’únic capaç de 
mantenir un creixement sostingut malgrat la crisi, mentre d’altres registraven 
descensos.  
 
El mateix ha ocorregut amb la despesa, on aquest primer semestre del 2010 
Catalunya es manté al capdavant del rànquing estatal amb un 21,5% del total 
(4.474 milions d’euros), un 7% més que al mateix període del 2009. El turista 
català, igual que l’espanyol, amb la crisi, no ha augmentat la despesa però l’ha 
mantingut. De mitjana, la despesa és de 160 euros per persona al dia, 40 
euros més que la del turista espanyol i 50 euros més que l’estranger. Al 
conjunt de l’estat, la despesa mitjana diària és de 98 euros. Al 2004, que és el 
primer any de què es disposa de dades fiables, la mitjana de despesa diària a 
Catalunya era de 100 euros.  
 
En quant a oferta turística, destaca un creixement superior al 70% del turisme 
rural en 7 anys. Al 2003, Catalunya tenia 1.132 establiments rurals mentre que 
al juny del 2010 la xifra és de 1.972,  amb un creixement semblant en nombre 
de places. Aquest fet ha ajudat  a aportar atractiu turístic a zones de l’interior 
del país oblidades, però amb molt potencial, generant  riquesa a la zona i 
vertebrant el territori. L’oferta hotelera també ha crescut, però de forma més 
sostinguda. Actualment hi ha un 16,9% més de places hoteleres que al 2003. 
Actualment, hi ha a Catalunya 2.810 hotels, 196 més que fa 7 anys. En canvi, 
l’oferta de càmpings s’ha mantingut força estable. Ara, n’hi ha 349 i fa 7 anys, 
351.   
 
Estratègia turística de vertebració territorial  
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Actualment el Govern treballa en el proper Pla Estratègic del Turisme a 
Catalunya que donarà continuïtat a l’actual, com a instrument de referència 
per a la planificació i programació turística.  
 
El Govern ha fet un repàs de les actuacions realitzades en el marc del Pla, i 
ha constatat el lideratge de Catalunya en projectes europeus, amb la 
participació activa en la creació d’una Xarxa de Recerca Europea en Turisme 
Sostenible o,  el lideratge en projectes interregionals europeus (Accessi 
Tourisme), amb l’objectiu de promocionar l’accessibilitat integral de les 
destinacions turístiques.  
 
Quant a la promoció turística de Catalunya, en els darrers 5 anys gairebé s’ha 
triplicat el pressupost destinat a la promoció, amb una política integral, 
vinculada a altres activitats econòmiques, però directament relacionats amb el 
turisme, i que actuen com a motor d’altres sectors com el comerç, la cultura, la 
producció agroalimentària, la gastronomia local o l’artesania.  
 
Creació i gestió de producte turístic 
 
En els darrers anys, el Govern ha desenvolupat una política efectiva de 
foment i planificació producte, que s’emmarquen en el Pla Estratègic: creació 
de la xarxa de Centres d’Acollida Turística (CAT’s); Rutes Nacionals (Camí de 
Sant Jaume, Ruta Pirineu Comtal, Ruta dels Castells de Frontera). També 
s’han creat noves eines de programació turística pioneres a Europa, com ara 
l’Atles del Turisme a Catalunya o el Mapa de Recursos Turístics Intangibles; 
així com diversos plants de competitivitat turística i de foment turístic.  
 
Per altra banda, a través del Pla de Dinamització Turística, el Govern ha 
destinat en el període 2001-2010 més de 31 milions d’euros a empreses i ens 
locals per a la creació de nou productes turístics arreu del territori.  
 
Actualització de la normativa turística 
 
El Govern ha avaluat també l’evolució de la normativa turística davant la 
necessitat de comptar amb una normativa actualitzada a l’actual activitat, 
sistemàtica, i que faciliti l’activitat turística i aporti més garanties als usuaris. El 
turisme necessita d’un marc jurídic transversal i integral. Per això s’ha dut a 
terme una actualització de la normativa existent i s’ha adequat a les noves 
realitats jurídiques i econòmiques, per tal de tenir un marc legal competitiu per 
l’empresa i amb la màxima garantia pels usuaris. També s’ha avançat en les 
mesures de simplificació administrativa en el sector turístic, amb el model de 
finestreta única.  
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El Govern incrementa la inversió en les universitats en 
26 milions d’euros 
 

• Ha aprovat una modificació del Pla d’inversions de les universitats 
públiques de Catalunya per adaptar-lo al ritme real d’execució dels 
projectes i incorporar les inversions de la convocatòria Campus 
d’Excel·lència Internacional 

 
• Mitjançant aquesta modificació, la inversió passa de 635 milions 

d’euros a 661 milions 
 

El Govern ha aprovat una modificació del Pla d’inversions de les universitats 
públiques de Catalunya (PIU) per al període 2007-2013, que suposa un 
increment de la inversió en 26,4 milions d’euros. Mitjançant aquesta 
modificació, la inversió passa de 635 milions d’euros a 661. 
 
Els canvis responen a dos motius: la necessitat d’adaptar-lo al ritme real 
d’execució dels projectes inicialment programats, així com replantejar-ne 
alguns; i incorporar les inversions i dotacions derivades de la participació de 
les universitats catalanes en la convocatòria estatal per a Campus 
d’Excel·lència Internacional (CEI) destinades a la millora de les 
infraestructures dels campus universitaris catalans. 
 
Inversió en noves infraestructures 
 
El PIU 2007-2013 inclou les previsions d’inversió en infraestructures i en 
equipaments universitaris directament relacionats amb l’activitat docent, així 
com en serveis generals. Les actuacions principals són: 
 

- Universitat de Barcelona (UB): construcció d’un nou edifici per a la 
Facultat de Farmàcia, la primera fase d’un nou edifici per a la Facultat 
de Dret i l’Aulari del Campus de Bellvitge. 

 
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): ampliació i millora dels 

espais de la Facultat de Filosofia, Lletres i Psicologia, la segona fase de 
l’ampliació de l’Hospital Clínic Veterinari i el nou edifici de Veterinària. 
Igual que en el PIU 2001-2006, destaca l’esforç inversor en el 
manteniment de les seves infraestructures. 

 
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): creació del Nou Campus 

Universitari del Besòs. 
 

- Universitat Pompeu Fabra (UPF): adaptació dels diferents espais 
universitaris a l’espai europeu d’educació superior (EEES), una vegada 
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acabat i en funcionament el nou Campus de la Comunicació del 
Districte 22@. 

 
- Universitat de Girona (UdG): finalització de les actuacions iniciades 

durant el PIU 2001-2006, com ara la Facultat de Ciències de 
l’Educació, ja en funcionament. En quant a noves actuacions, es preveu 
la construcció de la nova Facultat de Turisme i Comunicació i l’inici de 
les inversions per al futur Campus de Ciències de la Salut vinculat a 
l’hospital Josep Trueta. 

 
- Universitat de Lleida (UdL): s’han acabat de construir els edificis de 

l’edifici de serveis al Campus d’Agrònoms, l’edifici seu dels Estudis de 
Ciències de l’Educació i el nou mòdul de la Facultat de Medicina. Com 
a nova actuació, cal destacar la construcció d’un edifici polivalent al 
Campus de Cappont . 

 
- Universitat Rovira i Virgili (URV): s’ha construït una nova seu per a la 

Facultat de Lletres i Infermeria, i resten pendents un nou edifici per a la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, i un altre per a l’Escola 
Superior d’Arquitectura, que està en procés de construcció. 
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El Govern fa el primer pas per a integrar institucions 
de suport a la recerca  

 
• Talència es consolida com a instrument de Govern en la 

implementació de polítiques de suport a la recerca i s’adapta a la 
legislació vigent 

 
El Govern ha acordat avui la modificació d’Estatuts de la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, Talència, com a primer pas per a la integració 
d’institucions de suport a la recerca -la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRI), l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca  
(AGAUR) i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)- 
contemplada en el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013, aprovat fa uns 
mesos pel Govern.  
 
L’actual modificació d’Estatuts consolida Talència com un instrument de 
Govern, atès que consolida la majoria pública en el seu patronat a través de la 
incorporació dels principals departaments de la Generalitat i vincula la 
presidència de l’entitat al conseller competent en matèria de recerca. En 
aquest sentit, el Patronat podrà incorporar patrons dels departaments que 
tinguin competència en matèria de recerca, universitats, indústria, salut, 
economia, societat de la informació, política territorial i obres públiques, medi 
ambient, agricultura i acció social.  
 
Aquesta modificació, que manté la presència empresarial al patronat, adapta 
els seus òrgans de Govern a la previsió del llibre III del Codi Civil, tot garantint 
una millor supervisió en l’aplicació d’uns fons que en els últims anys han 
provingut gairebé en la seva totalitat dels pressupostos de la Generalitat. 
Alhora facilita el procés d’integració d’entitats de suport a la recerca que, en 
qualsevol cas, requerirà modificacions legislatives posteriors. Aquesta 
integració, així com la creació de l’agència de suport a la competitivitat de 
l’empresa catalana, ACC1Ó, que integra CIDEM i COPCA, era una de les 
previsions de modificació del sistema de governança del sistema d’R+D+I 
tractades en el PRI 2010-2013, de la mateixa manera que també estava 
prevista en l’Acord de Govern de simplificació amb data 29 de maig de 2010. 
 
El Patronat de l’FCRI, en sessió d’1 de desembre de 2009, va aprovar ja la 
proposta de modificació dels seus estatuts i la seva denominació pública com 
a Talència. 
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El Govern impulsa les xarxes de referència d’R+D+I 
dedicades a la tecnologia dels aliments i a l’economia i 
polítiques públiques 
 

• Les xarxes inclouen 13 grups de recerca i estan gestionades per la 
Fundació Bosch i Gimpera 

 
El Govern ha aprovat avui els contractes programa dels propers dos anys per 
a la Xarxa de Referència d’R+D+I en Economia i Polítiques Públiques i en 
Tecnologia dels Aliments, totes dues gestionades per la Fundació Bosch i 
Gimpera. Les xarxes de referència d’R+D+I volen afavorir la col·laboració 
entre grups de recerca amb objectius comuns i potenciar la interdisciplinarietat 
entre grups de diverses institucions. 
 
Els objectius de les xarxes són: 
 

- Dinamitzar, potenciar i promoure a la societat la recerca i la innovació 
d’alt nivell. 

- Identificar àrees de col·laboració amb els sectors econòmics o 
productius i establir contractes de recerca i innovació, activitats 
d’assessorament tècnic. 

- Assegurar una transferència de resultats de la recerca ràpida i efectiva. 
- Realitzar actuacions adreçades a la formació de personal investigador 

o tècnic altament qualificat, i de formació en tècniques o mètodes 
d’interès per a les empreses i els organismes públics de recerca. 

- Col·laborar amb instituts o grups de recerca estrangers, i participar en 
xarxes internacionals i en programes d’R+D+I estatals i internacionals. 

- Facilitar la mobilitat de personal investigador. 
 
 
Mitjançant el contracte programa, la Xarxa de Referència d’R+D+I en 
Economia i Polítiques Públiques rebrà un total de 200.000 euros. Aquesta 
xarxa, que està formada per 6 grups de recerca, té les següents línies 
prioritàries de recerca: 
 

- Polítiques socials (salut, educació, medi ambient, dependència i 
sistemes de seguretat social) 

- Economia pública 
- Regulació econòmica 
- Geografia econòmica i localització industrial 
- Demografia empresarial i polítiques industrials 
- Capital humà: educació superior i demanda de qualificació 
- Economia catalana 
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D’altra banda, la Xarxa de Referència d’R+D+I en Tecnologia dels Aliments 
rebrà un total de 600.000 euros. La xarxa està formada per 7 grups de recerca 
i té les següents línies prioritàries de recerca: 

 
- Post-collita 
- Composició,  conservació  i  estabilitat  dels aliments  
- La  indústria  càrnica,  la  indústria  làctia i  altres  indústries  

alimentàries  com  la de la fruita,  la dels  greixos, la del peix, la dels 
fruits secs, la dels ovoproductes, la de fleca  i brioixeria. 

- Vins,  caves  i  altres  begudes  alcohòliques 
- Tecnologia   i  enginyeria  dels  processos  agroalimentaris 
- Anàlisi  sensorial  i  proves  de  consumidors  de vi  i  altres productes 

alimentaris 
 
Els contractes programa continuen amb la mateixa relació del contracte 
programa inicial, mantenint els requisits de constitució, els objectius generals i 
les línies prioritàries de recerca. El primer contracte programa per a la Xarxa 
en Economia i Polítiques Públiques va ser l’any 2006, i per a la Xarxa en 
Tecnologia dels Aliments va ser l’any 1995. 
 
Els objectius dels contractes programa són determinar els requisits de 
finançament per als anys 2010 i 2011; planificar i instrumentar les mesures 
necessàries per donar suport a cadascuna de les xarxes; establir i definir el 
programa d’activitats per als anys 2010 i 2011; i configurar-se com a 
instrument d’avaluació de les activitats de recerca per tal d’assegurar 
l’execució de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya i els 
compliments dels objectius establerts. 
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El Govern aprova el Pla de Foment Turístic “Tortosa, 
ciutat del Renaixement” 
 

• Pretén millorar el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa 
mitjançant un producte proper i de qualitat basat en el 
Renaixement 

 
• El Govern hi destinarà 540.000 euros  

 
El Govern ha aprovat el pla de foment turístic “Tortosa, ciutat del 
Renaixement”, que pretén millorar el posicionament turístic de la ciutat amb la 
implantació d’un producte proper i de qualitat basat en la recreació històrica i 
rigorosa de la temàtica del Renaixement. El Govern destinarà 540.000 euros a 
aquest Pla. Per la seva banda, l’Ajuntament de Tortosa es compromet a fer 
una aportació pròpia de 360.000,00 euros. El pla vol desenvolupar 
oportunitats de turisme de qualitat a partir de la identificació i implementació 
dels seus fets diferencials de la ciutat, del foment de la participació ciutadana, 
i de la consciència d’acollida. 
 
El Pla “Tortosa, ciutat del Renaixement” s’estructura principalment al voltant 
de tres eixos: patrimoni cultural, Renaixement, i el riu Ebre. El patrimoni 
cultural de Tortosa va des de Roma a Modernisme, passant per diferents 
civilitzacions, especialment la musulmana, la jueva i la cristiana. La potència 
de la ciutat durant les diferents etapes històriques, l’edat antiga, la mitjana, la 
moderna i la contemporània ha deixat la seva empremta arquitectònica i 
monumental.  
Pel que fa al renaixement, aquesta etapa va ser especialment brillant per a la 
ciutat i el territori que la circumda. Tot això fa que s’explorin especialment les 
possibilitats turístiques d’aquesta etapa de la història, entre els segles XVI i 
XVII.  
Finalment, el tercer eix gira al voltant del riu Ebre, que passa per Tortosa com 
a última gran població abans que desemboqui al mar. El coneixement per part 
del turista i del propi ciutadà de l’entitat i la importància de l’Ebre fomentarà el 
respecte i la comprensió de la importància d’aquest curs fluvial, així com 
d’aspectes de gestió de l’aigua que, tal com reconeix la comunitat científica, 
s’està convertint en el recurs natural més delicat per al segle XXI. 
 
 
Tortosa reuneix un tresor en forma de patrimoni històric que aquest Pla vol 
posar de relleu perquè esdevingui una de les principals activitats econòmiques 
de la ciutat i del seu entorn més immediat. En aquest sentit, les actuacions 
incloses en el Pla encaixen amb els criteris inspiradors i línies estratègiques 
definides en el Pla estratègic del Turisme a Catalunya i el Pla estratègic de 
turisme de Terres de l’Ebre i,s’emmarquen en la política de promoció turística 
que el Govern està duent a terme en els darrers anys, amb projectes que 
tenen com a finalitat millorar l’oferta turística catalana amb plans, programes i 
normes per a la modernització i adequació d’aquesta indústria a les exigències 
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actuals de la demanda així com per articular-la i dotar-la d’identitat pròpia i 
diferenciada, com a forma de millorar la seva competitivitat.  
 
Paral·lelament, el Pla s’insereix igualment en la línia de millora de la 
competitivitat turística de la zona i sostenibilitat que exigeix la cura del medi 
urbà i natural, l’ampliació i millora de la qualitat dels serveis, i l’adaptació dels 
recursos turístics a la demanda actual, així com la creació de nous recursos.  
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El Govern aprova el Decret Llei que modifica la “llei de 
caixes” 
 

• L’objectiu del nou Decret és enfortir les caixes d’estalvi perquè 
puguin fer front als reptes derivats de la reforma del sistema 
financer internacional 

 
El Govern ha aprovat el Decret Llei que adapta els canvis de la normativa 
estatal a la llei catalana de caixes d’estalvis”. L’objectiu del nou Decret és 
enfortir les caixes d’estalvi perquè puguin fer front als reptes derivats de la 
reforma del sistema financer internacional, que s’han produït com a 
conseqüència de la crisi econòmica i financera viscuda els darrers anys. 
 
D’acord amb l’article 120 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria de 
caixes, segons el qual correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
sobre regulació de la seva organització, respectant el que estableixi l’Estat 
amb caràcter bàsic, la nova norma introdueix tot un seguit de modificacions 
que, bàsicament i a grans trets, afecten a l’exercici de la seva activitat, la seva 
organització institucional i als òrgans de Govern d’aquestes entitats. Les 
principals novetats que incorpora el nou text són les següents:  
 

1. Noves formes d’exercici de la seva activitat. Amb l’objectiu de mantenir 
el nivell adequat de solvència de les caixes, la nova llei ofereix a les 
entitats la possibilitat d’exercir la seva activitat financera de tres noves 
maneres diferents, més enllà del sistema tradicional: 

 
a. Per exercici indirecte de la seva activitat, és a dir, quan les 

caixes cedeixen el seu negoci financer a un banc, tot mantenint 
la seva obra social. 

b. Per participació en un Sistema Institucional de Protecció (SIP). 
En aquest cas es crea una nova entitat bancària, propietat de les 
caixes que s’han incorporat al sistema, que s’encarrega de dirigir 
l’estratègia del grup que comparteix riscos i recursos. 

c. Per transformació de la caixa en una fundació de caràcter 
especial, sense activitat bancària, que només es dedica a 
l’exercici de la seva obra social. 

 
2. Nova organització institucional. Independentment de la fórmula sota la 

qual exerceixen la seva activitat i amb la voluntat de reforçar el 
recursos propis de les entitats, les caixes d’estalvi podran recapitalitzar-
se a partir de l’emissió de quotes participatives amb drets polítics. En 
aquest sentit, la nova llei de caixes adapta a aquesta nova estructura 
institucional el sistema de constitució i presa de decisions de les 
assemblees generals. 
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3. Professionalització i despolitització. La nova norma, també incorpora 
mesures per avançar cap a la professionalització dels òrgans de gestió 
de les caixes i promoure una major despolitització. Així, per exemple, la 
representació de les administracions públiques en els òrgans de govern 
no podrà superar el 40%. També s’hi prohibeix la participació de 
càrrecs polítics electes (parlamentaris i regidors) i d’alts càrrecs de les 
administracions públiques.  

 
També en la línia de la professionalització, el Decret requereix 
coneixements i experiència específics per a la majoria dels vocals del 
consell d’administració. Així mateix, es preveu la possibilitat que els 
vocals del Consell d’Administració i de la Comissió de Control puguin 
tenir caràcter retribuït.  

 
Finalment, el Decret fixa els terminis d’adaptació a la nova norma. Així, les 
caixes disposaran de tres mesos per adaptar-hi els seus estatuts. Pel que fa al 
cessament dels càrrecs electes i de les administracions públiques la norma 
disposa que aquest es pot produir o bé al final del mandat o bé en un màxim 
de tres anys.  
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El Govern aprova el Decret d’autonomia dels centres 
educatius 
 

• Aquest decret desplega un dels eixos claus de la Llei d’Educació 
de Catalunya 

 
• La normativa atorga als centres i als seus equips directius major 

autonomia per tal que, a partir del Projecte educatiu del centre, 
s’aconsegueixi millorar els resultats educatius de l’alumnat i la 
cohesió social 

 
• El decret dota als centres d’instruments per gestionar, organitzar i 

decidir en aspectes com, per exemple, l’organització del temps i 
les assignatures, la decisió dels càrrecs de responsabilitat. i la 
selecció del professorat substitut 

 
• Els centres i el seus projectes educatius seran objecte d’avaluació 

 
• El Govern també ha aprovat avui el Decret d’ordenació de 

l’educació de 0-3 anys 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret d’autonomia dels centres educatius, una 
normativa que desplega un dels principals aspectes previstos en la Llei 
d’Educació de Catalunya. El decret neix amb l’objectiu, en darrera instància, 
de millorar el rendiment i els resultats educatius de l’alumnat i la cohesió 
social. Per això dota els centres d’un seguit d’instruments, fins ara en mans de 
l’administració, per tal que aquests puguin gestionar i organitzar els seus 
recursos en funció de les seves singularitats i necessitats concretes. 
 
Un dels aspectes destacats serà atorgar els equips directius elements per tal 
d’aconseguir direccions fortes i capaces d’engegar projectes educatius sòlids. 
Aquestes direccions podran, a partir del Decret d’autonomia, assumir algunes 
tasques que fins ara eren competència exclusiva del Departament d'Educació.  
 
Més autonomia: gestió, organització i pedagogia 
 
L’autonomia dels equips directius serà efectiva tant des de la vessant 
pedagògica, com organitzativa i de gestió. Des del punt de vista pedagògic les 
direccions podran decidir en aspectes com l’organització del temps i de les 
assignatures, la possibilitat d’introducció de noves assignatures, l’agrupament 
de l’alumnat, l’ús dels espais dels centres i l’assignació de classes que 
impartirà cada docent.  
 
Pel que fa l’organització de l’estructura interna dels centres, les direccions 
també disposaran d’autonomia. Tot i així, el decret estableix un mínim de 
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director, secretari, cap d’estudis i dos departaments per a cada centre 
educatiu. A partir d’aquí, cada equip directiu pot decidir quins són els càrrecs 
de responsabilitat i els òrgans de govern més adients per a tirar endavant la 
seva tasca educativa.  
 
Finalment, les direccions podran gestionar aspectes relacionats amb la 
selecció del  personal per tal de buscar un perfil de professorat que s’adeqüi al 
projecte educatiu que defensa el centre. Això suposa poder sol·licitar als 
docents requisits complementaris més enllà de la pròpia titulació.  
 
A més, també es podrà seleccionar el professorat substitut a partir d’una llista 
establerta i a part del professorat a través d’una comissió de selecció (el 
nombre de docents que es podran escollir a través d’aquesta via quedarà fixat 
en un decret de plantilles). Finalment, l’equip directiu tindrà la capacitat 
d’imposar sancions per faltes lleus o fins i tot proposar la incoació de 
l’expedient del docent en casos de faltes greus. 
 
El Projecte educatiu del centre 
 
Totes aquestes eines organitzatives i de gestió han de permetre als centres 
educatius aconseguir posar en pràctica amb èxit el Projecte educatiu del 
centre. Aquest projecte ha de contemplar un seguit d’aspectes. El primer, la 
definició de la identitat i dels objectius del propi centre. Alhora, ha de deixar 
clar quines són les prioritats i els plantejaments educatius.  
 
El projecte ha de permetre la participació d’actors externs com ara la 
comunitat educativa (associacions de pares i mares, municipi, entitats i 
associacions....) i el seu entorn. En darrer terme, ha d’establir aquells 
indicadors quantitatius de progrés que permetran determinar si s’han 
aconseguit o no els objectius marcats en el projecte.  
 
Els indicadors de progrés seran analitzats a partir de l’avaluació, un dels 
aspectes destacats del Decret d’autonomia dels centres educatius. Una 
avaluació, en acord al que determini l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de 
l’Educació, i que afectarà no només als centres, sinó al professorat i a la 
direcció. Aquesta es farà un cop acabat el període de mandat de l’equip 
directiu -4 anys- i té com a objectiu garantir l’assoliment de les competències 
bàsiques i específiques per part de l’alumnat. 
 
Nou decret d’ordenació de l’educació de 0-3 anys 
 
El Govern també ha aprovat avui el Decret d’ordenació de l’educació de 0-3 
anys. El text permet, per primera vegada, ordenar els ensenyaments 
específics de la primera etapa d’educació infantil, ja que fins ara la normativa 
contemplava de forma conjunta l’edat de 0-6 anys. La nova normativa incideix 
en el caràcter educatiu del 0-3 anys; manté la coherència amb l’etapa 3-6 
anys, ja que estableix les mateixes àrees de coneixement -descoberta d’un 
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mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges-; i, 
finalment, posa èmfasi en la col·laboració entre família i escola.  
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El Govern aprova el Pla Estratègic que ha 
d’universalitzar els serveis socials  
 

• Defineix els principals eixos d’actuació del Sistema Català de 
Serveis Socials fins al 2013 

 
• La ciutadania tindrà un coneixement fàcil i ràpid de què fan els 

serveis socials i com hi poden accedir 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla estratègic de Serveis Socials de Catalunya, 
que fixa els reptes i objectius que ha d’assolir el Sistema Català de Serveis 
Socials fins al 2013. D’aquesta manera, es garanteix la sostenibilitat del 
sistema i s’optimitzen els seus recursos, alhora que en consolida el seu 
creixement.  
 
Per primera vegada se sistematitzen i ordenen les actuacions de tots els 
agents implicats, cosa que permetrà millorar la qualitat de les prestacions i 
consolidar el sistema públic de serveis socials. Amb aquest Pla, la ciutadania 
tindrà un coneixement fàcil i ràpid de què fan els serveis socials i com hi 
poden accedir; també serà un instrument molt útil per a les persones que 
treballen en el Sistema.  
 
El Pla estratègic remarca que el sistema català de serveis socials ha 
d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de 
les necessitats bàsiques i socials, garantint l’accés universal i els estàndards 
de qualitat òptims.  
 
Els dos reptes fonamentals als quals el Sistema públic ha de donar resposta 
en els propers anys són: la universalització dels serveis socials i la qualitat de 
l’oferta de serveis 
 
Per assolir aquests objectius, el Pla fixa 5 eixos estratègics que incorporen 
més de 150 propostes d’actuació concretes. Algunes de les més destacades 
són: 
 

1. L’accés de les persones als serveis socials 
 

o Actualitzar, desenvolupar i impulsar el catàleg de la cartera de 
serveis socials 

 
o Millorar i ampliar la informació a la ciutadania sobre els recursos 

del sistema de serveis socials 
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o Implementar experiències pilot de participació telemàtica per 
promoure la participació de les persones i associacions en els 
òrgans consultius i de debat del sistema 

 
o Crear el comitè d’ètica de serveis socials 

 
2. La qualitat del sistema 
 

o Revisar el contingut de les prestacions de la cartera de serveis 
orientant-les a les necessitats socials de les persones. Estudiar 
la necessitat i els costos d’incorporar noves prestacions i 
actuacions 

 
o Promoure i treballar conjuntament amb les iniciatives impulsades 

per les entitats d’iniciativa social 
 

o Aprovar el decret d’acreditació que reguli els nivells i els 
estàndards de qualitat de la Xarxa de Serveis d’Atenció Pública. 
Instituir un guardó de reconeixement de la qualitat de la gestió 

 
3. El treball en xarxa 

 
o Incrementar l’ús de fórmules de gestió conjunta per a la 

prestació de serveis al territori 
 
o Elaborar Plans d’Actuació Local en Matèria de Serveis Socials 

per part de totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials 
 

o Adaptar els sistemes d’informació propis als requeriments del 
Sistema d’Informació Social per donar informació actualitzada i 
compartir-la amb la resta d’Àrees Bàsiques 

 
o Consolidar els convenis per al finançament dels serveis socials 

bàsics, actualitzar el copagament i buscar fórmules de 
finançament alternatives per reduir la dependència de les 
aportacions públiques per part de les entitats d’iniciativa social 

 
4. La tasca dels professionals 
 

o Crear espais de debat amb els professionals del sistema per 
definir i adaptar els perfils professionals tipus a l’evolució de les 
necessitats socials 

 
o Crear espais de debat amb la participació dels agents implicats 

per adequar progressivament els estudis acadèmics i la formació 
per a l’ocupació a la realitat dels serveis socials 

 
o Elaborar un nou Pla director de formació 

 
o Consolidar la xarxa DIXIT arreu del país i desenvolupar el mapa 

d’experts en serveis socials 
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5. Innovació i coneixement 
 

o Dissenyar i implementar un directori de persones usuàries dels 
serveis socials amb un sistema únic d’identificació i la història 
social compartida 

 
o Impulsar i dissenyar un instrument que permeti el coneixement 

periòdic de les necessitats de serveis  
 

o Crear línies d’ajuts a la realització de tesis doctorals en matèria 
de serveis socials 

 
 
El Pla estratègic de Serveis Socials va ser aprovat el passat 6 de juliol pel 
Parlament. Avui, amb l’aprovació del Govern, culmina el treball iniciat fa un 
any amb l’obertura del procés participatiu per a la redacció del Pla que va 
comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana. 
En aquest procés hi van participar un miler de persones en representació de 
tots els sectors (administració, empreses, entitats, professionals) relacionats 
amb el desplegament dels serveis socials. Les seves aportacions han ajudat a 
enriquir el contingut del Pla. 
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El Govern dóna un nou impuls al projecte Xarxa 
Oberta 
 

• Aquesta infraestructura de fibra òptica connectarà les seus 
corporatives de la Generalitat i els municipis catalans 

 
• La gran capacitat de connexió augmentarà la productivitat i 

l’eficiència dels serveis públics, especialment en salut, educació, 
justícia i seguretat 

 
 
El Govern ha acordat continuar el desenvolupament del projecte Xarxa Oberta 
amb la definició dels paràmetres que descriuen el projecte i que les empreses 
hauran d’atendre en les seves ofertes finals per desenvolupar-lo. Aquesta 
xarxa connectarà les seus corporatives de la Generalitat -com ara hospitals, 
comissaries o centres educatius- i els municipis de Catalunya, habilitant un 
punt de presència de fibra en dependències municipals.  
 
La Xarxa Oberta es desplegarà inicialment a les seus amb infraestructura 
disponible i a totes les seus i municipis de les Terres de l’Ebre, amb un total 
de 696 edificis i 96 municipis connectats. La inversió prevista per realitzar-ho 
és de 68 milions d’euros. Els resultats d’aquest desplegament inicial 
determinaran com es desenvolupa la resta del projecte, que el farà extensiu a 
la resta de seus de la Generalitat i municipis de Catalunya. 
 
Pel que fa a l’explotació de la xarxa, consistirà en la prestació de serveis de 
connectivitat a les seus actuals i futures. L’excedent d’ample de banda servirà 
per la prestació de serveis al mercat majorista, en els termes que determini la 
Direcció General de la Competència de la Comissió Europea. Un cop finalitzat 
el contracte de concessió, de 20 anys de durada, l’empresa explotadora 
posarà la Xarxa a disposició de la Generalitat. 
 
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) 
seleccionarà l’oferta més avantatjosa econòmicament per portar a terme 
aquest desplegament, en el marc de la normativa de contractes del servei 
públic.  
 
Optimització de temps i recursos 
 
La Xarxa Oberta permet incrementar l’eficiència i la productivitat del sector 
públic, gràcies a les possibilitats que ofereix l’ample de banda de la fibra 
òptica. Per exemple, en l’àmbit de la salut es potenciarà el diagnòstic 
especialitzat a distància i la telediagnosi, amb el conseqüent estalvi en 
desplaçaments de personal i optimització de temps i recursos material i 
humans. També es podrà estalviar en l’àmbit de la justícia amb la 
generalització de les declaracions per videoconferència, que sovint necessiten 
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de desplaçaments de personal públic. S’augmentarà també l’eficiència en el 
tractament de grans volums d’informació. En l’àmbit de la seguretat, permetrà 
estalviar recursos humans i materials amb les bases de dades unificades i 
consultables dels cosses de seguretat. I en educació, la informatització 
definitiva de les aules no es podrà dur a terme sense la connectivitat que 
ofereix la fibra òptica. 
 
D’altra banda, a tota l’administració pública en general, el gran ample de 
banda potenciarà i farà més segurs els tràmits electrònics, com la tramesa de 
documentació i les connexions interadministratives, a més de facilitar al màxim 
la relació entre la Generalitat i els ajuntaments. 
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El Govern aprova el Decret de desplegament territorial 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 

• Delimita els àmbits territorials i les corresponents adscripcions de 
termes municipals, així com les conques que corresponen a 
cadascuna de les  demarcacions territorials  

 
• S’inscriu en el context dels principis de descentralització i 

desconcentració de funcions, transparència, informació i 
participació que aplica la Generalitat 

 
El Govern ha aprovat avui el decret de desplegament territorial de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Aquest acord, que té per objectiu consolidar el procés de 
descentralització iniciat en els darrers anys per reforçar el paper de les seves 
demarcacions territorials en la gestió diària, s’inscriu en el context  dels 
principis de descentralització i desconcentració de funcions, transparència, 
informació i participació del públic que està aplicant l’administració de la 
Generalitat per tal  d’apropar l'acció administrativa en el territori, allà on resulta 
més eficient per a la ciutadania. 
 
El Decret dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovat el 2 de juny 
de 2009,  ja dóna un primer pas en aquest procés de desconcentració 
territorial en introduir la figura del cap de demarcació territorial.  
 
No obstant, per tal de completar el referit procés de modificació de l’estructura 
territorial de l’Agència, és necessària una nova regulació que a més 
d’especificar les funcions  que assumeixen els caps de les demarcacions 
territorials, delimita de manera definitiva els diferents àmbits territorials i les 
corresponents adscripcions de termes municipals i les conques  que 
corresponen a cadascuna de les  demarcacions territorials de l’Agència.  
 
Així, la distribució territorial determinada en el decret és la següent:  
 
a) Demarcació Territorial de Girona, que comprèn les conques dels rius la 
Muga, el Fluvià, el Ter i el Daró, així com les de les rieres que desguassen al 
mar entre la frontera amb França i el terme municipal de Lloret de Mar, aquest 
darrer inclòs. 
 
b) Demarcació Territorial Tordera - Besòs, que comprèn les conques dels  rius 
Tordera i Besòs, així com les de les rieres  que desguassen al mar entre els  
termes municipals de Blanes  i de Sant Adrià del Besós, ambdós inclosos.  
 
c) Demarcació Territorial Llobregat – Foix, que comprèn les conques dels rius 
Llobregat i Foix, així com les de les rieres que desguassen al mar entre els 
termes municipals de Barcelona i Cubelles, ambdós inclosos. 
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d) Demarcació Territorial de Tarragona, que comprèn les conques dels rius 
Gaià,  Francolí i Riudecanyes així com les de  les rieres que desguassen al 
mar entre el terme municipal de Cunit i el terme municipal de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, ambdós inclosos. 
 
e) Demarcació Territorial de Lleida i l’Alt Pirineu, que comprèn la part catalana 
de els conques  dels rius Segre i Garona. 
 
f) Demarcació Territorial de les Terres de l’Ebre, que comprèn la part catalana 
de les conques del riu Ebre, llevat de la conca del Segre, i Sènia així com les 
de les  rieres que desguassen al mar entre el terme municipal de l’Ametlla de 
Mar i el terme municipal d’Alcanar, ambdós inclosos. 
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El Govern avalua les conclusions del Debat de l’aigua 
  

• La Taula de l’Aigua ha conclòs amb un elevat grau de participació i 
una valoració general del procés molt favorable 

 
• Hi han participat representants d’entitats, administracions, 

empreses, experts i grups parlamentaris 
 
El Govern ha avaluat avui les conclusions de la Taula de l’Aigua constituïda a 
instàncies del Parlament de Catalunya amb l’objectiu de fer un debat sobre el 
model de gestió i de finançament de l’aigua a Catalunya. Aquest procés, en el 
qual han participat més d’un centenar de representats polítics, institucionals, 
socials i empresarials vinculats als diferents usos i visions de l’aigua, així com 
experts independents, ha finalitzat després de 10 sessions que s’han 
desenvolupat al llarg d’un any i mig (des del desembre del 2009 fins ara) i on 
s’han analitzat i debatut els diferents aspectes i àmbits d’actuació vinculats a 
la planificació i al model de gestió i de finançament de l’aigua a Catalunya.  
 
Al si d’aquest espai de debat s’han abordat les mesures contingudes al 
Programa de mesures i al Pla de gestió de l’aigua de Catalunya actualment en 
fase final d’informació pública i pendent d’aprovació. Han estat més de 40 
hores de debat amb la implicació de gairebé un centenar de persones 
representants d’entitats, administracions, empreses, experts i grups 
parlamentaris. 
 
Una valoració general del procés molt favorable 
 
En general, la valoració del procés ha estat molt positiva per les raons 
següents:  
 
1.- Facilitarà el coneixement real i de l’abast de les mesures proposades en 
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per resoldre els 
problemes d’aigua a Catalunya per part els agents socials, econòmics, 
ambientals i polítics a l’hora d’acceptar el model proposat. 
 
 
2.- Ha contribuït a fer possible la moció 74/VIII del Parlament de Catalunya 
sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, de 29 d’abril, votada per majoria de tots 
els grups parlamentaris (112 a favor, 14 en contra i 3 abstencions) en la qual 
es reclama una solució per als problemes de finançament de l’Agència i que 
representa el primer pas important per resoldre a mitjà termini el finançament 
dels serveis de l’administració de l’aigua. 
 
 
3.- Ha permès elevar el procés de participació d’implementació de la Directiva 
marc de l’aigua desplegat durant més de 3 anys i mig arreu de Catalunya, en 
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un total de 16 espais a l’àmbit de conca, a un altre àmbit més general i amb la 
presència dels grups parlamentaris del nostre Parlament. 
 
4.- Cal destacar la participació activa dels grups parlamentaris, especialment 
dels grups del govern i del principal grup de l’oposició, així com la participació 
molt activa, sobretot la d’aquelles entitats que no han mantingut una relació 
continuada amb l’administració de l’aigua (socials, ambientals), o que, tot i 
tenir-la, han aprofitat l’avinentesa per defensar amb arguments i raons el seu 
posicionament (regants, pagesos). 
  
5.- Perquè cap actor interessat en el cicle de l’aigua a Catalunya, avui pot dir 
que ignora o que no té informació ni sobre els problemes de l’aigua a 
Catalunya, ni sobre les mesures que el Govern té i té previst implementar per 
resoldre-les. 
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El Govern aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
 

• El nou text incorpora en un sol document les modificacions 
introduïdes arran de diverses lleis aprovades des de l’any 2007. 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui el text refós de la Llei d’urbanisme, un 
document que incorpora les modificacions derivades de l’aprovació de 
diverses lleis que s’han anat succeint amb posterioritat al Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol. 
 
D’aquesta manera, el text refós de la Llei d’urbanisme incorpora les 
modificacions que s’ha produit en el Text refós de la Llei, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i que han estat introduïdes per la Llei 2/2007, 
de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i per la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives. 
 
El nou text refós de la Llei d’urbanisme s’ha redactat en compliment de 
l’establert en la pròpia Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, que autoritzava al Govern per refondre la 
legislació vigent en matèria d’urbanisme, en el termini de vuit mesos. 
 
El nou text, a més d’incorporar en un sol document tots els canvis introduïts 
per aquestes lleis, introdueix alguns ajustos en el text articulat per tal de 
millorar la comprensió i la sistemàtica de la Llei i garantir-ne la coherència.  
 
A partir de l’entrada en vigor del Text Refós de la Llei d’urbanisme, el Govern 
tindrà un termini de divuit mesos per adaptar també el contingut del 
Reglament de la Llei d’urbanisme al nou text refós. 
 
Aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat 
 
El Govern també  ha aprovat avui el text articulat de les taxes aplicables per 
Ports de la Generalitat. En conformitat amb l’article 140.1.c de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva sobre ports, aeroports, heliports i altres infraestructures 
de transport al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal 
d’interès general. Aquesta competència inclou en tot cas el règim econòmic 
dels serveis portuaris i aeroportuaris, especialment les potestats tarifària i 
tributària i la percepció i la recaptació de tota mena de tributs i gravàmens 
relacionats amb la utilització de la infraestructura i del servei que presta. 
 
La disposició final primera de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres i administratives autoritza el Govern perquè, en el termini de 
vuit mesos des de la seva entrada en vigor, formuli un nou text articulat de les 
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taxes aplicables per Ports de la Generalitat, d’acord amb les bases que s’hi 
estableixen. El text articulat elaborat en exercici d’aquesta delegació recull en 
un text únic les taxes portuàries d’aplicació per Ports de la Generalitat, les 
quals substitueixen els cànons i tarifes per serveis regulats en la Llei 5/1998, 
de 17 d’abril, de ports de Catalunya, per adequar-los a la seva naturalesa 
tributària, així com incorpora el nou valor dels terrenys i mirall d’aigua.  
 
Els cànons per concessions i autoritzacions administratives en els ports, les 
dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya i adscrits a Ports de la Generalitat i les tarifes per 
serveis portuaris constitueixen els principals recursos econòmics de l’entitat 
portuària i tenen caràcter finalista atès que són destinats a la inversió, millora i 
desenvolupament del sistema portuari català de competència de la 
Generalitat.  
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El Govern impulsa les obres de la connexió entre l’N-II, 
la C-32 i el polígon de Vall de Gata-Draper, a Arenys de 
Mar  
 

• Els treballs permetran crear un nou vial que descongestioni el 
trànsit dels vehicles que es dirigeixen cap a Arenys de Munt 

 
El Govern ha aprovat avui la declaració de l’ocupació urgent de béns i drets 
afectats per la construcció del nou vial de connexió entre la carretera N-II, 
l’autopista C-32 i el polígon industrial de Vall de Gata-Draper, al terme 
municipal d’Arenys de Mar (Maresme). D’aquesta manera, es dóna un nou 
pas per l’impuls d’aquesta actuació que es preveu que el Govern adjudiqui 
durant la propera tardor per tal que es puguin iniciar els treballs a principis de 
l’any vinent.  
 
L’objectiu d’aquesta actuació és reduir el pas viari per l'interior del municipi 
d’Arenys de Mar, i alliberar-lo del trànsit dels vehicles que es dirigeixen cap a 
Arenys de Munt.  
 
Un nou vial d’1 quilòmetre 
 
El nou vial que ara s’impulsa se situarà al voltant del polígon industrial de Vall 
de Gata-Draper, i permetrà millorar la seguretat viària i facilitar la mobilitat 
interna a Arenys de Mar.  
 
La nova via, d'un quilòmetre de longitud, s'inicia a l'N-II, a l'encreuament amb 
el vial Llarg, i finalitza a la connexió dels ramals de la sortida de l'autopista C-
32 amb l'accés al polígon industrial Vall de Gata-Draper i el futur accés al 
polígon Vall de Gata-Ponent. La nova carretera estarà formada per dos carrils 
de 3,50 metres d'amplada cadascun i vorals d'1,5 metres.  
 
A partir de la C-32, els vehicles aprofitaran els vials existents de l'enllaç 
d'Arenys de Mar per arribar a la C-61, de manera que s'evitarà el pas per 
l'interior del nucli urbà. Les obres tindran un cost aproximat de 3,6 milions 
d’euros. 
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El Govern impulsa la construcció d’una rotonda a l’L-
324, a Torrefeta i Florejacs 
 
El Govern ha autoritzat l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per tal 
d’iniciar les obres d’una rotonda a la travessera de l’L-324 al nucli de Sedó 
(terme municipal de Torrefeta i Florejacs), licitades el passat mes de maig per 
un import de 422.000 euros.  
 
El nou giratori permetrà canalitzar els moviments dels vehicles i millorar la 
seguretat viària en una cruïlla entre la travessera i diversos vials municipals. 
Els treballs es van licitar per un import de 422.000 euros i s’adjudicaran la 
propera tardor. Les obres començaran el segon trimestre de 2011 i tindran 
una durada prevista de 6 mesos. 
  
La rotonda projectada serà de tipus urbà i tindrà un diàmetre exterior de 30 
metres, amb una calçada anular serà de 8,1 metres. Als marges de la rotonda, 
es formaran voreres pavimentades d’1 metre d’amplada per donar continuïtat 
a les voreres existents. Les obres es complementaran amb les tasques de 
pavimentació, drenatge, senyalització i barreres de seguretat, així com 
d’instal·lació d’enllumenat de la rotonda amb columnes de 10 metres. 
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 Altres Acords de Govern 
 
El Govern accelera l'eliminació d’entitats del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures de racionalització i simplificació 
de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
qual accelera els tràmits per a l'eliminació de 7 entitats públiques. El Govern 
ha acordat l'adopció d’aquestes mesures per la via extraordinària del Decret 
llei atesa la necessitat urgent d’aplicar la política de contenció per afrontar la 
crisi econòmica i pel fet que la legislatura actual finalitza properament. La via 
del Decret llei permet portar a terme les modificacions en les diferents normes 
legals afectades per les disposicions que conté el text. 
  
El Decret llei preveu la supressió de 7 entitats públiques: l'Institut per a la 
Promoció i la Formació Cooperatives; l'Institut d'Estudis de la Salut i de 
l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut,; l'Institut de diagnòstic per 
la Imatge; EQUACAT SA, Viatges de Muntanya SA; Remodelaciones Urbanas 
SA; i el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de la Vila Olímpica i el 
Parc de la Draga.  
 
En el cas de la supressió de l'Institut per a la Promoció i la Formació 
Cooperatives, el Govern també ha acordat el cessament del seu director, 
Santiago Esteban i Benito. El Govern també ha acordat l’extinció del 
Programa de Desenvolupament i Organització de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social del Departament de Treball, que es va iniciar l’any 2007. 
Aquest programa ha permès gestionar les competències transferides de 
l’Estat en matèria d’inspecció de treball i va possibilitar el passat mes de maig, 
la creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball, l’organisme 
autònom administratiu a través del qual la Generalitat executa les seves 
competències en matèria d’Inspecció de Treball. Amb l’extinció d’aquest 
programa cessa en el càrrec la directora del Programa de desenvolupament i 
organització de la Inspecció de Treball, Rosa Fuentes. 
 
 
El Govern signa un conveni amb l’Estat per desenvolupar estratègies de 
millora de la Gestió de la Incapacitat Temporal  
 
El Govern ha acordat la signatura d’un conveni amb el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración-Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), per a 
desenvolupar un programa específic per executar estratègies de millora de la 
gestió de les baixes laborals prescrites pels metges d’atenció primària a les 
persones treballadores de Catalunya. Mitjançant aquest programa es pretén 
fer un control més exhaustiu de la Incapacitat Laboral i fomentar una cultura 
de control de l’absentisme laboral. Gràcies a aquest programa es poden 
detectar les baixes reiterades per part d’un assegurat, els assegurats que 
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superin un nombre preestablert de dies de baixa, i els metges que destaquen 
per l’elevada freqüència en l’emissió de comunicats mèdics de baixa.  
 
 
Suport al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya per impulsar la 
recepta electrònica 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció al Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya de 575.000 euros per a la connexió de les oficines 
de farmàcia al sistema de recepta electrònica. La recepta electrònica és un 
sistema telemàtic que integra els processos de prescripció i dispensació de la 
prestació de fàrmacs finançats per la sanitat pública. La tecnologia emprada 
permet que la prescripció dels medicaments per part dels metges dels centres 
d’Atenció Primària sigui automatitzada, prescindint del paper. Així les ordres 
de receptes poden ser accessibles pel pacient des de qualsevol oficina de 
farmàcia o punt de dispensació. 
 
 
El Govern aprova la constitució dels Governs Territorials de Salut de 
l’Anoia i Altebrat 
 
El Govern ha aprovat avui la constitució dels Governs Territorials de Salut de 
l’Anoia i Altebrat. Aquests consorcis tenen com a objectiu prioritari incrementar 
la participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari. Amb 
la creació d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora de 
la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions bàsiques 
que inclouen, com a mínim, l’atenció primària, l’hospitalària i la sociosanitària, 
són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la millor prestació 
dels serveis sanitaris. 
 
D’aquesta manera, es crea un marc de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut. 
De fet, aquests consorcis donen veu als ajuntaments en la política nacional de 
salut i per això tenen una composició equilibrada que garanteix la paritat en 
l'adopció de decisions entre els membres designats per les entitats locals i els 
designats pel Govern. La creació d’aquests Governs Territorials de Salut 
permetrà que es formalitzi la totalitat dels 37 consorcis previstos. 
 
 
El Govern dóna suport a les organitzacions professionals agràries amb 
un milió d’euros 
 
El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual s’autoritza la concessió de 
subvencions a organitzacions professionals agràries per un import d’1.080.554 
euros per sufragar les seves despeses de representativitat, d’acord amb el 
resultat de les darreres eleccions a cambres agràries, celebrades el 25 de 
febrer de 2007. A Unió de Pagesos de Catalunya li correspon una subvenció 
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d’un import màxim de 691.000 euros; a JARC de 255.000; i a ASAJA de 
134.000 euros. D’aquesta manera l’Executiu manté els ajuts a les 
organitzacions professionals agràries, una actuació que forma part de la seva 
política de suport al sector agrari. 
 
 
El Govern destina 1,2 milions d’euros al projecte cultural Escena 
Catalana Transfronterera entre Salt i Perpinyà 
 
El Govern ha aprovat destinar 1,2 milions d’euros al desenvolupament de les 
activitats del projecte europeu Escena Catalana Transfronterera entre Salt i 
Perpinyà i al finançament de les obres de remodelació de l’antiga fàbrica 
Coma Cros de Salt en el marc del mateix projecte. Escena Catalana 
Transfronterera és un projecte europeu conjunt entre els ajuntaments de Salt i 
de Perpinyà en el qual s’aposta pel teatre com a eina d’integració social i 
desenvolupament urbà. A més de millorar els equipaments escènics de tots 
dos municipis (l’antiga fàbrica Coma Cros a Salt i el Teatre de l’Archipel a 
Perpinyà), el projecte preveu la programació comuna d’espectacles, la 
coproducció entre el Centre d’Arts Escèniques El Canal de Salt i el Teatre de 
l’Archipel de Perpinyà, i la creació del festival transfronterer Argos dins del 
Temporada Alta. El projecte té una durada de tres anys (2009-2011) i un 
pressupost global de 6 milions d’euros. 
 
 
El Govern destina 480.000 euros al Festival Temporada Alta 2010 
 
El Govern ha aprovat destinar 480.000 euros a l’organització del Festival 
Temporada Alta 2010. Malgrat la conjuntura econòmica, l’aportació de la 
Generalitat al festival es manté al nivell de l’any passat i representa un 24% 
del pressupost global per a enguany, que és d’1.985.000 euros. 
 
Aquest any se celebrarà la dinovena edició de Temporada Alta, que organitza 
el Govern de Catalunya conjuntament amb els ajuntaments de Girona i de 
Salt, la Diputació de Girona i Bitò Produccions.  
 
 
El Govern destina 400.000 euros al Centre de les Arts Contemporànies 
de Vic 
 
El Govern ha aprovat avui destinar 400.000 euros a l’Ajuntament de Vic per al 
desenvolupament de les activitats de l’ACVic, Centre de les Arts 
Contemporànies de Vic durant els anys 2010 i 2011. L’ACVic, Centre de les 
Arts Contemporànies de Vic és un centre d’art públic per a la promoció de la 
creació, la producció i l’exhibició de propostes de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies a Vic i a la Catalunya central. 
L’equipament també pretén dinamitzar i consolidar l’escena de les arts visuals 
del territori des d’un criteri de qualitat i propiciar la creació de nous públics 
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mitjançant activitats pedagògiques en relació a les arts contemporànies. 
Recentment s’ha nomenat Ramon Parramon com a nou director del centre, 
després de guanyar el concurs públic convocat per l’Ajuntament de Vic per a 
la provisió de la plaça. El pressupost del centre per a aquest període és de 
570.000 euros. 
 
Suport a Acció Cultural del País Valencià 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció exclosa de concurrència pública 
de 495.000 euros a l’associació Acció Cultural del País Valencià per al 
finançament de les seves activitats de foment de la llengua i la cultura 
catalana al País Valencià durant l’any 2010. 
 
 
El Govern manté el suport a la passarel·la Gaudí Novia España-
Barcelona Bridal Week  
 
El Govern ha aprovat avui destinar 3 milions d’euros, amb l’objectiu de donar 
suport a les tres properes edicions de la passarel·la Gaudí Núvies i del saló 
Novia España-Bcn Bridal Week. Gràcies a aquest conveni, el Consorci de 
Comerç, Artesania  i Moda (CCAM), dependent del Govern, aportarà un milió 
d’euros a cadascuna de les edicions de la passarel·la i del saló que se 
celebraran entre el 2011 i el 2013. L’Executiu manté el recolzament a aquest 
certamen de moda nupcial de renom internacional, tal com ja va manifestar. El 
suport a la Barcelona Bridal Week s’emmarca en el nou Pla de Dinamització 
de la Moda, per al període 2010-2013. 
 


