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El Govern aprova els decrets que activen el procés per 
a les Eleccions al Parlament 2010 
 

• Un total de 5.229.651 persones, 17.865 més que a les eleccions 
anteriors, estan cridades a les urnes el proper 28 de novembre 

 
• Col·legis administrats electrònicament, transmissió de dades 

mitjançant PDA i vot en sistema Braille són les principals novetats 
del dispositiu 

 
 
El Govern ha aprovat els decrets que activen el procés electoral per a la 
realització de les eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el 
proper 28 de novembre. En concret, ha aprovat: el Decret de normes 
complementàries per a la realització de les eleccions i el Decret pel qual es 
regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral. A més, també 
ha aprovat el Manual d'Instruccions per als membres de les meses electorals, 
perquè puguin exercir la seva tasca amb seguretat i amb tota la informació 
necessària per al desenvolupament de la jornada electoral. 
 
El Decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, conjuntament amb el que estableix l’Estatut i la Llei 
orgànica del règim electoral general (LOREG), regula l’administració electoral, 
els representants de les candidatures, les candidatures, les campanyes, el 
material electoral, el vot per correspondència, el vot de les persones amb 
discapacitat visual, els apoderats, els interventors, l’escrutini, els recursos o 
les gratificacions econòmiques a les persones que es mobilitzen. A més, 
aquest Decret conté els models oficials d’actes, sobres, paperetes, urnes, 
cabines, etc. 
 
El Decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat 
electoral estableix les subvencions als partits, federacions, coalicions o 
agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions. Aquestes despeses es 
fixen d’acord amb una quantitat per escó obtingut, una quantitat per vot 
aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut com a mínim un escó, i 
una quantitat per elector d’una circumscripció, sempre que la candidatura hagi 
obtingut com a mínim un escó a la circumscripció i aconsegueixi formar grup 
parlamentari. Les quantitats han estat actualitzades respecte de les darreres 
eleccions amb l’IPC acumulat a Catalunya des de l’agost de 2006 a l’agost de 
2010 (9,2%). 
 
Calendari electoral 
 
Amb l’entrada en vigor del decret de dissolució del Parlament i convocatòria 
de les eleccions, finalitza la VIII legislatura, que va començar el 17 de 
novembre de 2006. El proper 28 de novembre es triarà la nova composició de 
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la cambra legislativa catalana en la seva IX legislatura, que haurà d’escollir la 
presidència de la Generalitat. 
 
Del calendari electoral destaca el període de consulta del cens i presentació 
de reclamacions en període electoral (des de l’11 al 18 d’octubre), així com les 
dades per sol·licitar el vot per correspondència (des del 5 d’octubre al 18 de 
novembre). Altres dates d’interès del procés electoral que han quedat fixades 
amb la convocatòria de les eleccions són: el 27 d’octubre, data de la 
publicació de les candidatures al DOGC; el 2 de novembre, data de la 
publicació de les candidatures proclamades, o el 12 de novembre, data d’inici 
de la campanya electoral. 
 
Cens provisional i dispositiu electoral 
 
Per a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya hi ha un cens electoral 
provisional de 5.229.651 persones, 17.865 persones més que a les eleccions 
del 2006. Del total de persones cridades a les urnes, 3.900.952 persones són 
de la circumscripció de Barcelona; 486.679 persones, de la circumscripció de 
Girona; 301.186 persones, de la circumscripció de Lleida; i 540.834 persones, 
de la circumscripció de Tarragona. 
 
Cens electoral per demarcacions electorals 
 
 2010 2006 2003 
Població de dret 7.475.420 6.995.206 6.506.440 

Barcelona 5.487.935 5.226.354 4.906.117 
Girona 747.782 664.506 598.112 
Lleida 436.402 399.439 371.055 
Tarragona 803.301 704.907 631.156 

Cens electoral de residents a 
Catalunya (CER) 5.229.651 5.211.786 5.206.734 

Barcelona 3.900.952 3.908.815 3.934.846 
Girona 486.679 475.823 463.325 
Lleida 301.186 300.777 302.267 
Tarragona 540.834 526.371 506.296 

 
El dispositiu electoral per aquestes eleccions està format per 2.721 col·legis 
electorals, 32 més que fa quatre anys, i 8.032 meses electorals, 283 menys 
que el 2006.  
 
Dispositiu electoral per demarcacions electorals 
 
 2010 2006 2003 
Col·legis electorals 2.721 2.689 2.740 

Barcelona 1.620 1.602 1.629 
Girona 400 397 403 



 

 

Acords de Govern . 05.10.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

4 

Lleida 330 331 355 
Tarragona 371 359 353 

Seccions electorals 5.016 5.341 5.237 
Barcelona 3.575 3.917 3.834 
Girona 525 512 495 
Lleida 390 391 388 
Tarragona 526 521 520 

Meses electorals 8.032 8.315 8.002 
Barcelona 5.697 5.922 5.745 
Girona 820 833 800 
Lleida 560 555 541 
Tarragona 955 1.005 916 

 
 
El personal mobilitzat durant la jornada electoral del 28 de novembre serà de 
77.219 persones, entre membres de les meses electorals i representants de 
l’Administració. En el conjunt de Catalunya hi haurà 24.096 membres titulars 
de les meses electorals i 48.192 membres suplents. 
 
Personal mobilitzat per demarcacions electorals 
 
 2010 2006 2003 
Membres de les meses (titulars) 24.096 24.945 23.196 

Barcelona 17.091 17.766 16.425 
Girona 2.460 2.499 2.400 
Lleida 1.680 1.665 1.623 
Tarragona 2.865 3.015 2.748 

Membres de les meses 
(suplents) 48.192 49.890 46.392 

Barcelona 34.182 35.532 32.850 
Girona 4.920 4.998 4.800 
Lleida 3.360 3.330 3.246 
Tarragona 5.730 6.030 5.496 

Representants de 
l’Administració 4.931 6.342* 7.714 

Barcelona 3.292 3.988 5.512 
Girona 550 816 754 
Lleida 473 552 539 
Tarragona 616 986 909 

 
* El 2006 també hi va haver 1.633 coordinadors de l’Administració (1.254 a la 
demarcació electoral de Barcelona, 143 a la de Girona, 77 a la de Lleida i 159 
a la de Tarragona). 
 
 
Col·legis administrats electrònicament 
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Per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya 101 
col·legis electorals comptaran amb un sistema de gestió electrònic. Els 
col·legis administrats electrònicament (CAE) funcionen amb un sistema que 
dota les meses electorals d’eines informàtiques per facilitar la realització de 
les tasques que exerceixen els seus membres durant la jornada electoral, 
inclosa la transmissió de les dades de participació i el recompte de vots al final 
de la jornada electoral de manera telemàtica. 
 
Els col·legis electorals administrats electrònicament per a les properes 
eleccions funcionaran en set ciutats, una per cada demarcació veguerial: Vic 
(Osona), el Prat de Llobregat (Baix Llobregat), la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Tortosa (Baix Ebre), Lleida (Segrià) i 
Montblanc (Conca de Barberà). La gestió electrònica es desenvoluparà en 339 
meses electorals i implicarà 1.356 persones (4 per mesa). En total, aquest nou 
sistema incidirà en un cens provisional de 207.306 ciutadans, que representa 
una població de 305.077 persones. 
 
A la resta de municipis, els de menys de 10.000 habitants, la transmissió de 
les dades es realitzarà per la via telefònica habitual, mentre que als de més de 
10.000 habitants es realitzarà mitjançant PDA. En total, amb motiu de les 
eleccions, s’hi distribuiran 3.275 PDA. Per garantir la transmissió de les dades 
electorals, el Departament de Governació i Administracions Públiques 
mobilitzarà 4.931 representants de l’Administració a tot el territori. 
 
Vot en sistema Braille 
 
Una altra de les novetats en aquestes eleccions, regulada també en el decret 
aprovat pel Govern, és el vot de les persones amb discapacitat visual. Per 
primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya, les persones 
amb discapacitat visual podran sol·licitar la utilització d’una documentació 
complementària en sistema Braille. Aquesta documentació acompanyarà les 
paperetes i sobres de votació normalitzats i permetrà la identificació de l’opció 
de vot amb autonomia i plena garantia del secret de sufragi. 
 
Segons la legislació vigent, el termini de sol·licitud del vot en sistema Braille 
per a les persones amb discapacitat visual és des del mateix dia de la 
convocatòria fins al vint-i-setè dia posterior a aquesta, és a dir, des del 5 
d’octubre fins a l’1 de novembre. Aquesta sol·licitud es pot tramitar 
telefònicament al telèfon gratuït 900101115 o a través del web de les 
eleccions. 
 
Foment de la participació 
 
Per primera vegada en les eleccions al Parlament, fent ús de les 
competències estatutàries, la Generalitat realitzarà una campanya de 
publicitat per fomentar la participació en les eleccions. Aquesta campanya, 
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que s’afegeix a la campanya informativa habitual sobre el cens, el vot per 
correu i la documentació necessària per a la votació, s’iniciarà el 21 d’octubre i 
finalitzarà l’11 de novembre, amb l’inici de la campanya electoral. 
 
El sistema d’informació per a la ciutadania, a més del telèfon 012, serà el web 
electoral http://www.parlament2010.cat, des d’on es facilita tota la informació i 
els continguts relacionats amb el procés electoral. A través d’aquest canal es 
donen a conèixer, per exemple, els diferents mètodes de votació, el calendari 
electoral, les candidatures, les notícies, etc. A més, s’han obert eines 2.0 de 
participació i consulta a través de Twitter i Facebook. 
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El Govern tanca legislatura amb 88 lleis impulsades 
per millorar l’economia i la sostenibilitat, l’Estat del 
Benestar i l’eficàcia  
 

• Es tracta de la segona legislatura amb més lleis aprovades, i la 
que ha batut tots els rècords de preguntes parlamentàries, 
compareixences de consellers i sessions de control al Govern  

 
• 70 de les lleis aprovades despleguen l’Estatut d’autonomia 

 
 
El Govern de la Generalitat ha impulsat 88 de les 97 lleis aprovades durant la 
VIII legislatura, la segona amb major producció legislativa de la història. 
També ha aprovat 8 decrets llei i 7 decrets legislatius. De les 97 lleis 
aprovades pel Parlament de Catalunya, 70 responen al compromís del Govern 
per desplegar l’Estatut d’Autonomia. A banda, totes les lleis responen als 
grans eixos del Pla de Govern 2007-2010:  
 

- El 21% de les lleis corresponen a l’Eix 1 (Reforçar l'Estat del 
Benestar per aconseguir una societat més justa i cohesionada). En 
aquest grup cal destacar la Llei de serveis socials; la Llei de salut 
pública; la Llei d’acollida a les persones immigrades; la Llei d’educació; 
la Llei del 112 o la de polítiques de joventut. 

 
- El 44%, corresponen a l’Eix 2 (Incrementar la Qualitat democràtica 

i l'eficàcia dels nostres governs i institucions). Responen a aquest 
objectiu lleis com la de les consultes populars; la Llei del Consell de 
Garanties Estatutàries; la Llei de  vegueries; la Llei del Memorial 
Democràtic; la Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista; la Llei de la Presidència o la Llei de l’aranès. 

 
- El 35%, corresponen a l’Eix 3 (Potenciar una Economia plena i 

dinàmica en un territori sostenible). Dins d’aquest grup cal destacar 
la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya; la Llei del dret a l’habitatge; 
la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes; la Llei de l’Oficina 
Antifrau; la Llei del suministrament elèctric; la Llei de prevenció i control 
ambiental; la Llei de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball; la 
Llei de fosses, etc. 

 
També cal destacar que 70 de les 97 lleis aprovades durant aquesta 
legislatura responen al compromís del govern d’avançar decididament en el 
desenvolupament de l’Estatut d’autonomia. 11 són lleis de desplegament 
bàsic, i la resta desenvolupen diversos aspectes de l’Estatut.   
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Entre les lleis de desplegament bàsic cal destacar la Llei del Síndic, la de la 
Sindicatura de Comptes o la del Consell de Garanties Estatutàries. Pel que fa 
a les normes que desenvolupen aspectes puntuals i concrets del text 
estatutari,  8 es van aprovar el 2007, 12 el 2008, 18 el 2009 i 25 van ser 
aprovades el 2010. 33 lleis desenvolupen aspectes competencials; 14 drets 
estatutaris i principis rectors; 8 regulen el marc institucional; 6 afecten 
aspectes organitzatius rellevants; 5 afecten el Dret Civil de Catalunya i 4 
desenvolupen el marc institucional en l’àmbit local.  
 
Control sobre el Govern 
 
Durant la vuitena legislatura, s’han batut tots rècords pel que fa a les mesures 
de transparència i control parlamentari a l’executiu. El Govern ha respost 
34.724 preguntes escrites i 2.092 orals i ha comparegut 143 cops al 
Parlament. El President ha respost 390 preguntes orals.  
 
Si comparem aquestes xifres amb les de la sisena legislatura, cal destacar 
que pràcticament es tripliquen la xifra de respostes a preguntes per escrit o de 
forma oral. També augmenten un 78% les respostes del President a 
preguntes orals.  
 
 
INICIATIVES PARLAMENTÀRIES: TAULA COMPARATIVA ENTRE LA VI I LA 

VIII LEGISLATURES 
 

Tipus de tramitació 

 
VI 

Legislatura 
 

 
VIII 

Legislatura 
 
 

Variació 

Lleis aprovades (1) 107 97 ▼ 9,3 % 

Projectes de llei presentats 92 98 ▲ 6,5 % 

Preguntes orals al President contestades  215 384 ▲ 78,6 % 

Preguntes orals al Govern contestades 
en Ple 488 410 ▼ 16 % 

Preguntes orals contestades en Comissió  620 1.676 ▲ 170,3 % 

Preguntes amb resposta escrita 
presentades 13.285 34.711 ▲ 161,3 % 

Sessions informatives substanciades 242 143 ▼ 40,9 % 

Sol·licituds d’informació i documentació 1.298 880 ▼ 31,5 

 
(1) La relació de les lleis aprovades no inclou els decrets llei aprovats i vigents (perquè la 
convalidació no converteix un decret llei en llei del Parlament, només té rang de llei). 
 



 

 

Acords de Govern . 05.10.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9 

El Govern aprova el Projecte de decret legislatiu per 
adaptar la legislació catalana a la directiva europea de 
serveis 
 

• La coneguda com “directiva Bolkenstein” afecta un total de tretze 
normes  

 
• El Decret redueix i simplifica els procediments administratius i 

insta les administracions catalanes a col·laborar per fer realitat la 
finestreta única 

 
• Els serveis afectats per les mesures que proposa el Decret són: 

els de salut i mediambientals, els funeraris, els d’infants i joves, 
els comercials i publicitaris, els professionals, els turístics, i els 
industrials  

 
 
El Govern ha donat avui el vistiplau al Projecte de decret legislatiu de la llei 
que adequa la legislació catalana a la Directiva de serveis del mercat interior 
“DSMI”, també coneguda com “directiva Bolkestein”. Un total de tretze normes 
estan afectades per aquesta directiva comunitària amb la qual es vol facilitar la 
lliure circulació de prestadors de serveis entre tots els països membres de la 
Unió Europea.  
 
La Directiva estableix tot un seguit d’obligacions tant per als Governs de la UE 
com per a les empreses de serveis i els usuaris, el denominador comú de les 
quals és, principalment, la simplificació de procediments i tràmits 
administratius. Per exemple, el Decret preveu en la majoria dels casos la 
substitució de les autoritzacions, llicències o altres títols habilitants, per la 
comunicació prèvia o la declaració responsable. L’objectiu final és el foment 
d’un nivell elevat de la qualitat en els serveis mitjançant la supressió dels 
obstacles administratius, la promoció d’un marc regulatori transparent i 
favorable a l’activitat econòmica i l’impuls de la modernització de les 
administracions públiques.  
 
Els sectors econòmics que es veuen afectats per les mesures que proposa el 
Decret són: els serveis mediambientals i de salut; els funeraris, els d’infants i 
joves, els comercials i publicitaris, els professionals, els turístics, i els 
industrials. 
 
Finalment, el Decret, en la seva disposició addicional segona, insta les 
administracions públiques catalanes a adoptar les mesures necessàries per 
arribar a crear la finestreta única. Actualment, el Govern català ja disposa de 
l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) com a finestreta única a Catalunya per 
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a tots els procediments administratius relacionats amb l’exercici d’activitats de 
serveis que són competència de la Generalitat.   
 
Les lleis afectades pel Decret són les següents: 
 

− Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

− Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 
− Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 

natural 
− Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de 

Catalunya 
− Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris 
− Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves 
− Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, del 

18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat del Decret 
legislatiu 1/1993, de 9 de març 

− Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals 
− Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a 

Catalunya 
− Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i 

col·legis professionals 
− Llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de joiers, 

d’orfebres, de rellotgers i de gemmòlegs de Catalunya 
− Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya 
− Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial 
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L’activitat de l’ICF creix un 2,5% el 2009, en un any 
marcat pels efectes de la recessió 
 

• El nombre de sol·licituds de crèdit augmenta un 34,1% respecte a 
l’any anterior 

 
 
El Govern ha aprovat avui la memòria, el balanç i els comptes de l'Institut 
Català de Finances (ICF) corresponents a l'exercici 2009. Tot i ser un any 
marcat pel efectes de la crisi, l’activitat de l’ICF ha crescut un 2,5% fins arribar 
als 1.163 milions d’euros, una xifra que se situa per tercer any consecutiu per 
sobre dels 1.000 milions d’euros.  
 
De fet, i com a instrument de finançament públic al servei de les pimes 
catalanes, l’Institut ha atès un major nombre de sol·licituds de crèdit, les quals 
es van incrementar un 34,1% respecte el 2008. Amb aquest mateix objectiu, 
l’ICF ha ampliat la seva cartera de productes al servei de les empreses amb la 
posada en funcionament de noves línies Departamentals. També ha posat en 
marxat nous instruments dins de l’àmbit de la mediació, en col·laboració amb 
el sector financer privat, com la línia Crèdit Formació Treball per a persones 
aturades, o la línia Crèdit Innovació destinada a inversions en projectes de 
R+D+i. Finalment, l’ICF també ha endegat un nou tram de la línia ICFcrèdit 
amb dues novetats: per primera vegada pot cobrir fins al 100% de la inversió 
de les empreses i proporcionar fins a un 20% addicional per finançar les seves 
necessitats de circulant.  
 
Pel que fa a les dades del balanç, el grup ICF ha tancat l’exercici amb un 
resultat de 4,1 milions d’euros. Durant el 2009, l’ICF ha mantingut la ràtio de 
solvència entorn del 12% i la cobertura de provisions s’ha incrementat tres 
punts fins arribar al 88%. Tot i aquests bons resultats, l’impacte de l’entorn de 
mercat en la seva cartera s’ha deixat notar en l’índex de mora que s’ha situat 
en el 5,9%. 
 
Activitat de crèdit: els préstecs bilaterals s’incrementen un 83,6% 
 
La major part dels 1.163 milions d’euros d’activitat registrats per l’ICF aquest 
passat exercici, s’expliquen per l’increment dels préstecs bilaterals que durant 
el 2009 han crescut un 83,6% respecte el 2008. Pel que fa a l’activitat de 
crèdit directe (bilaterals i sindicats), l’ICF ha rebut un total de 983 sol·licituds, 
de les quals s’han aprovat 702 operacions per un import de 1.043 milions 
d’euros, 270 milions més que el 2008. La indústria és el sector dominant tant 
pel que fa al nombre (30%) com a l’import de les operacions (40%). Quant a la 
distribució geogràfica, un 79% de l’import total s’ha disposat a les comarques 
de l’àmbit metropolità, mentre que un 54% de les operacions s’han formalitzat 
a la resta del territori català.  
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Entre l’oferta de crèdit del 2009, destaca l’increment de les línies 
Departamentals que durant el passat exercici han multiplicat el seu volum 
d’activitat, tot incrementat tant en el nombre d’operacions com en l’import de 
les mateixes, en un 108,7% i un 507,9%, respectivament. Les línies 
Departamentals van ser creades l’any 2008 amb la doble voluntat de donar 
suport a les polítiques del Govern i, al mateix temps, facilitar l’accés al 
finançament a diferents col·lectius o sectors d’activitat. Impulsades per 
diferents departaments i gestionades per l’ICF, es tracta de línies de préstec 
en condicions preferents per finançar principalment projectes d’inversió. 
 
 
L’activitat de les filials del Grup: ICF Holding i ICF Equipaments 
 
A banda de l’activitat de crèdit, l’ICF també participa en el finançament de 
nous projectes empresarials a través del capital risc. Mitjançant la seva 
societat filial, ICF Holding, l’any 2009 l’Institut va comprometre inversions per 
un import de 6,5 milions d’euros: 5 milions en el fons Nauta Tech II, destinat al 
sector de les noves tecnologies; i 1,5 milions d’euros per ampliar la seva 
aportació a la societat Catalana d’Iniciatives.  
 
Finalment, i en la seva vessant d’instrument financer al servei de les polítiques 
del Govern, s’ha consolidat l’activitat d’ICF Equipaments. Aquesta societat 
mercantil, creada l’any 2005 amb l’objectiu de buscar el millor finançament per 
construir infraestructures d’ús públic  va lliurar l’any 2009 un total de 53 nous 
equipaments. Així, en cinc anys, ja n’hi ha un total de 248 en funcionament a 
Catalunya, majoritàriament escoles, centres d’atenció primària, i casernes de 
mossos d’esquadra, entre altres.  
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El Govern segueix treballant per millorar el 
subministrament d’aigua a les Terres de l’Ebre  
 

• Les millores formen part del conjunt d’actuacions previstes en el 
conveni signat el passat mes de març pel Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i l’Agència Catalana de l’Aigua 

 
• S’hi invertiran prop de 7 milions d’euros, que comportaran la 

construcció de set dipòsits, quatre estacions de bombament i prop 
de 9 quilòmetres de canonades 

 
• Les obres formen part del Pla de Restitució, que pretén assegurar 

la seguretat i l’abastament a les Terres de l’Ebre 

 
El Govern de la Generalitat ha impulsat avui la millora del subministrament 
d’aigua a diverses localitats de les Terres de l’Ebre, per garantir així la 
disponibilitat d’aigua durant els treballs de descontaminació del meandre de 
Flix. L’aprovació d’aquest acord farà possible iniciar el desenvolupament dels 
projectes esmentats i començar la recerca de terrenys per iniciar les obres.  
 
Aquestes actuacions, que tindran un cost proper als 7 milions d’euros, 
consistiran en la construcció de set nous dipòsits d’aigua, quatre estacions de 
bombament i prop de nou quilòmetres de canonades, que beneficiaran un total 
de 93.000 habitants de tretze localitats de les Terres de l’Ebre: 
 
 

- Projecte constructiu d’ampliació, abastament i potabilitzadora per a la 
Mancomunitat de la Pobla de Massaluca, Vilalba i els Arcs, i Batea 
(POVIBA), al terme municipal de la Pobla de Massaluca (Terra Alta).  

- Projecte constructiu de nou dipòsit de 250 m3 a Aldover (Baix Ebre). 
- Projecte constructiu de nou dipòsit de 300 m3 a Xerta (Baix Ebre).  
- Projecte d’obra per a la construcció de nou dipòsit regulador de 2.000 

m3 per a l’abastament d'Ascó (Ribera d'Ebre).  
- Projecte d'obra per a la construcció de treballs de millora al dipòsit 

regulador per a l’abastament de Benissanet (Ribera d'Ebre).  
- Projecte d’obra per a la construcció de nou dipòsit de regulació de 850 

m3 per a l’abastament de Falset (Priorat).  
- Projecte d'obra per a la construcció de nou dipòsit regulador de 700 m3 

per a l’abastament de Ginestar (Ribera d'Ebre).  
- Projecte d'obra per a la construcció de nou dipòsit regulador de 1.800 

m3 i conduccions associades per a l’abastament de Móra d'Ebre, als 
termes municipals de Móra d'Ebre i Benissanet (Ribera d'Ebre). 
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- Projecte d’obra per a la construcció de millores a la xarxa en alta 
(telecontrol) a Rasquera (Ribera d'Ebre). 

- Projecte d’obra per a la construcció de la millora de la xarxa 
d’abastament en alta de Tivenys (Baix Ebre).  

- Projecte d’obra per a la construcció de nou dipòsit regulador de 300 m3 

per a l’abastament de Tivenys (Baix Ebre).  
- Projecte d’obra per a la construcció de la connexió entre els dipòsits de 

Residència i Mig Camí, al terme municipal de Tortosa (Baix Ebre).  
- Projecte d’obra per a la construcció de l’equipament dels pous del 

Rastre i conducció fins al dipòsit de Residència, al terme municipal de 
Tortosa (Baix Ebre). 

 
 
Les mesures esmentades formen part del conveni signat el passat mes de 
març entre el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la programació, 
execució i finançament de les actuacions del Pla de restitució territorial 
associat a les obres de descontaminació a l’embassament de Flix. Amb 
aquest acord, es pretén garantir el subministrament d’aigua de qualitat a més 
de 185.000 persones.  
 
El Pla de Restitució, un cop estigui totalment desenvolupat, suposa una 
inversió total de més de 57 milions d’euros. La finalitat d’aquest pla és 
assegurar, en qualsevol circumstància, la seguretat i l’abastiment dels 
municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Priorat, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta, que es troben a menys de 15 quilòmetres del riu Ebre, 
aigües avall del municipi de Flix. 
 
D’aquesta manera, tot i que els treballs de descontaminació s’estan executant 
sota les màximes mesures de seguretat, es garanteix que cap municipi de la 
zona es veurà afectat, fins i tot en el cas improbable que es produeixin 
incidències durant el desenvolupament dels treballs. 
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El Govern aprova finançar obres de millora de camins 
a les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell i el Gironès 
 

• Aquestes actuacions suposaran un inversió total de més d’1,2 
milions d’euros 

 
El Govern ha aprovat avui el finançament del projecte per al condicionament i 
millora del camí de Vilanova de la Barca a Bellvís (Segrià i Pla d’Urgell) i de 
diversos camins al terme municipal de Llagostera (Gironès). En aquests 
projectes hi participen, a més del Departament d’Agricultura i Acció Rural, els 
ajuntament de Bellvís i Llagostera, respectivament. 

El projecte de condicionament i millora del camí de Vilanova de la Barca a 
Bellvís inclou la millora del ferm, els desguassos i elements de seguretat 
d’aquest camí, a més de donar accés a nombroses explotacions agràries i 
parcel·les de cultiu. 
La longitud total del camí és de 6,1 quilòmetres i actualment es troba en un 
estat de conservació deficient que dificulta el trànsit normal lligat a les 
explotacions agrícoles i ramaderes, així com als vehicles que l’utilitzen com a 
drecera entre els dos nuclis de població. També cal destacar que el camí 
discorre per una zona de regadiu de la Comunitat de Regants del Canal 
d’Urgell i interfereix en diverses estructures de reg. 

Aquesta actuació suposarà una inversió de 1.103.786 euros, dels quals 
1.067.940 euros aniran a càrrec del Govern i la resta, 35.846 euros, aniran a 
càrrec de l’Ajuntament de Bellvís. 

Pel que fa a l’arranjament de diversos camins del terme municipal de 
Llagostera, aquest projecte consisteix en l’ampliació de dos ponts ja existents 
sobre les rieres de la Resclosa i la Banyaloca, per tal de deixar-los amb una 
amplada de 5 metres útils al trànsit.  
El pas actual d’aquests dos ponts és de 3,5 metres, insuficient per garantir 
l’accés de la maquinària agrícola, com les recol·lectores, tractors amb 
maquinària suspesa o arrossegada, camions, etc. Així mateix, tampoc hi ha 
garanties suficients sobre la resistència actual de l’estructura d’aquests ponts.  

Aquesta actuació suposarà una inversió de 120.000. euros, dels quals 78.000 
euros –que corresponen al 65% del cost total de l’obra– són a càrrec del 
Govern. El 35% restant, 42.000 euros, constitueixen l’aportació de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
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El Govern destina més de 6 milions d’euros per 
millorar la conservació i gestió del medi natural 
 
El Govern ha aprovat el contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i 
el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF) per al període 2010-
2011 que suposa una aportació econòmica de  6.361.333,59 euros. 
 
El CREAF és un centre públic de recerca i innovació en ecologia terrestre, 
anàlisi del territori i prospectiva ambiental que contribueix a la millora de la 
conservació i gestió del medi natural i el territori, a escales local, regional i 
global. Aquest centre actua com a pont entre el món acadèmic, les 
administracions i la societat. 
 
Les aportacions de la Generalitat de Catalunya per al període 2010-2013,  
representen un total de 6.361.333 euros d’acord amb la distribució per 
departaments i ens següent: 
 
Totals per 
Departaments/ens 2010 2011 2012 2013 Total 

Medi Ambient i 
Habitatge 814.709,36 831.003,55 847.623,62 864.576,09 3.357.912,62 
Innovació, 
Universitats i 
Empresa 294.000,00 299.880,00 335.866,00 386.246,00 1.315.992,00 
Institut de Recerca i 
Tecnologia 
Agroalimentària  155.579,60 158.691,19 161.865,02 165.102,32 641.238,13 
Agricultura i 
Ramaderia 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 
Política Territorial i 
Obra Pública 106.547,71 106.547,71 106.547,71 106.547,71 426.190,84 
Interior, Relacions 
Institucionals i 
Participació 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 
Governació i 
Administracions 
Públiques (*) 50.000,00 50.000,00   100.000,00 
TOTAL  1.550.836,67 1.576.122,45 1.581.902,35 1.652.472,12 6.361.333,59 

(*) Les aportacions del Departament de Governació i Administracions Públiques per als anys 2012 i 2013 seran 
negociades posteriorment. La incorporació d’aquestes aportacions al contracte programa es farà per mitjà d’una 
addenda. 
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El Govern declara la sardana d’interès nacional 
 

• A Catalunya existeixen més de 300 entitats sardanistes, i unes 
60 a la Catalunya del Nord 

 
El Govern ha declarat avui la sardana element festiu patrimonial d’interès 
nacional i n’ha definit les característiques i els elements que li són propis. En 
la declaració aprovada avui es descriu la coreografia i la música d’aquesta 
dansa, per tal de preservar-la i promocionar-la com a manifestació de la 
cultura tradicional catalana d’especial arrelament i rellevància. Amb aquesta 
declaració, la sardana s’inscriu al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.  
 
En l’actualitat, existeixen a Catalunya més de 300 entitats sardanistes, i unes 
60 a la Catalunya del Nord. En conjunt, s’organitzen cada any més de 3.000 
activitats relacionades amb la sardana a tot Catalunya, la Catalunya del Nord i 
Andorra, com ara aplecs, ballades, audicions, concerts, concursos musicals, 
competicions de grups de dansaires i cursets. 
 
La sardana, símbol de catalanitat dins i fora de Catalunya 
 
La sardana és una dansa popular catalana, fruit de l’evolució experimentada 
per antigues danses populars, que va assolir la seva estructura actual a meitat 
del segle XIX, coincidint amb l’impuls culturitzador de la Renaixença.  
 
Des d’aleshores, s’ha anat consolidant com a manifestació cívica i cultural de 
participació comunitària. En determinats moments ha esdevingut també un 
símbol de catalanitat dins i fora de Catalunya.  
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern aprova ajudes per lluitar contra les malalties de transmissió 
sexual a Guatemala  
 
El Govern ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament a atorgar un ajut de 400.000 euros a la Fundació Sida i 
Societat de Guatemala per desenvolupar els projectes UALE i MANGUA per al 
control, la prevenció i el tractament de les malalties sexuals d’aquest país sud-
americà. Aquesta subvenció correspon a una nova addenda del segon acord 
de col·laboració que es va signar el 2009 i que finalitzarà el 2011. La primera 
addenda es va signar l’any passat. 
 
El projecte UALE ha permès fins ara incrementar el coneixement, l’accés i la 
utilització de les mesures de prevenció de les malalties de transmissió sexual, 
sobretot el VIH-SIDA, entre les treballadores del sexe, els homes que tenen 
sexe amb homes i altres grups de població vulnerable del departament 
d’Escuintla. També ha augmentat l'accés i la qualitat dels serveis d'atenció 
integral als afectats per aquest tipus de malaltia i s’han reduït els factors de 
risc en les poblacions més vulnerables. 
 
Per la seva banda, el projecte MANGUA ha adaptat i implementat l'instrument 
de recollida d'informació clínic-epidemiològica sobre la infecció pel VIH-SIDA 
en els dos hospitals principals de referència de Ciudad de Guatemala. Aquest 
estudi permetrà el plantejament de preguntes d'investigació clínica i 
epidemiològica. Així mateix, s’ha construït un banc de dades centralitzat i s’ha 
constitut un grup de treball interdisciplinari entre clínics i epidemiòlegs que ha 
d’identificar i executar els projectes d'explotació i investigació pertinents. 
 
 
El Govern signa un conveni amb l’Estat i per finançar diverses 
actuacions en matèria de violència masclista 
 
El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració amb el 
Ministeri d’Igualtat per finançar diversos programes d’atenció a les dones 
víctimes de la violència masclista i llurs fills i filles. Segons el conveni, l’Estat 
aportarà 631.065 euros per desenvolupar les actuacions següents: 
 
Actuació Localització Import 
Serveis d’atenció i 
acollida d’urgències 

Catalunya 75.097 euros 

Serveis d’acolliment i 
recuperació 

Barcelonès, Baix 
Llobregat, Gironès, 
Tarragonès, Segrià i 

302.387 euros 
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Vallès Oriental 
Centres d’Intervenció 
Especialitzada (CIE) 

Catalunya central, 
Gironès, Baix Llobregat, 

Terres de l’Ebre, Baix 
Llobregat, Tarragonès, 

Alt Pirineu 

253.580 euros 

 
Els serveis d’atenció i acollida d’urgències són centres d’acolliment temporal 
per a dones que necessiten deixar el domicili habitual i garantir-ne la seva 
seguretat. Els serveis d’acolliment i recuperació són centres que substitueixen 
la llar i on les dones reben el suport psicològic, mèdic o jurídic de diferents 
professionals. Finalment, els CIE són serveis especialitzats que presten 
atenció integral i recursos a les dones i llurs fills i filles en el seu procés de 
recuperació. 


