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1. CONJUNTURA ECONÒMICA

El creixement del PIB

L’economia catalana ha començat el 2004 amb una dinàmica lleugerament més positiva
que en els dos trimestres precedents. Segons l’avanç de dades del primer trimestre de
2004, el creixement del PIB català, amb la correció d’estacionalitat i calendari, ha estat del
2,3%. Aquesta dada mostra l’estable i superior dinàmica de creixement de la nostra
economia davant el conjunt de països de la UE. El resultat es basa en la millora de
creixement de la indústria i serveis i en l’estabilització del cicle inversor de la construcció.
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Catalunya Espanya

Els sectors econòmics

Aquest avanç de resultats, referenciat al sector industrial, presenta la continuïtat de la
tendència de millora pausada (amb un creixement d’un 0,5%), pendent que la represa de
les exportacions industrials millori aquests registres en els propers mesos. Un dels
condicionants bàsics, present com a denominador comú a tots els sectors, és el destacat
augment dels preus del petroli.

Respecte al sector de la construcció, el valor afegit mostra que continua el lleuger procés
de desacceleració observat a finals del 2003, si bé l’avanç del primer trimestre d’enguany
estabilitza el creixement del sector en un 3,1%, el mateix amb què va tancar el darrer
trimestre de l’any.



6

El sector serveis continua accelerant els seus nivells de creixement de forma suau i arriba
fins a un avanç del 2,6%, amb l’aportació positiva i destacada de les activitats relacionades
amb el consum privat (comerç i serveis personals).

L’IPC

L’evolució dels preus és una de les dades econòmiques més preocupant per a l’economia
catalana. El superior diferencial sostingut respecte al conjunt espanyol provoca tensions
internes importants.

La taxa interanual, després de la forta empenta experimentada en els dos darrers mesos,
s’ha mantingut sense canvis en el 3,9%. Al mes de juny el comportament més estable del
preu del petroli ha afavorit un increment més suau dels preus dels carburants, i això ha
contribuït que la inflació catalana es mantingués sense variacions.

En termes interanuals, els grups de despesa que presenten increments de preus més
elevats són els transports, (augment d’un 6,2%, com a conseqüència de l’escalada de
preus energètics) les begudes alcohòliques i tabac (5,5%); l’alimentació i els hotels, cafès
i restaurants.

Al conjunt d’Espanya la inflació interanual puja una dècima, fins a un 3,5%. Així, el diferen-
cial d’inflació de Catalunya respecte de la taxa estatal es redueix a quatre dècimes.

Evolució Índex de Preus al Consum
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El mercat de treball

El mercat laboral català continua oferint un panorama favorable, amb un ritme destacat de
generació de llocs de treball. D’acord amb el registre d’afiliats a la Seguretat Social, l’afiliació
al conjunt de règims creix un 2,5% en el primer trimestre d’enguany. Al mes de març
l’increment interanual és d’un 2,3%, la qual cosa equival a 67.648 noves incorporacions al
sistema en els darrers dotze mesos.  El nombre d’afiliats ha augmentat en 11.702 perso-
nes respecte al mes de maig (71.328 més que un any abans).

Pel que fa a l’evolució per branques d’activitat, les dades sectorials dels afiliats al règim
general mostren que l’ocupació ha continuat la seva marxa positiva als serveis i a la
construcció, amb creixements interanuals de més del 3%.

Amb dades del mes de juny, l’atur ha baixat en el sector industrial, en el sector serveis de
les comarques de Girona i Tarragona, i en els col·lectius dels joves i els homes. Tot i el
comportament positiu en aquests segments, l’atur ha augmentat en 1.314 persones, una
xifra poc significativa tenint en compte que aquest mes es caracteritza per ser un moment
de canvi en el mercat de treball.

La taxa d’atur registrat per al mes de juny de 2004 és del 6,1% (força allunyada de la taxa
mitjana espanyola del 8,6%).

Evolució Taxa d'Atur Registrat
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El comerç exterior

El conjunt d’exportacions de béns i serveis presenta el 2003 un creixement interanual d’un
4%, una taxa més positiva que l’obtinguda l’exercici anterior (1,6%), però força llunyana
de les dels anys anteriors. Al seu torn, les importacions de béns i de serveis, tot i que la
revaloració de l’euro ha moderat l’impacte de la factura energètica, han crescut (5%) a un
ritme superior i han empitjorat el saldo comercial amb l’estranger.

Aquest fet ha comportat que el conjunt de la demanda exterior (internacional i amb la resta
de l’Estat) hagi tingut una aportació negativa al PIB (de 0,8 punts), cosa que no succeïa
des del 1999.

L’evolució alentida que experimenten darrerament les exportacions catalanes té com a
base conjuntural l’atonia de l’economia dels països de la zona euro, cap on s’adreça el
61% de les exportacions. Pel que fa a l’evolució en els altres mercats, els resultats d’aquest
darrer any 2003 han resultat molt afectats per l’apreciació de l’euro enfront del dòlar, que
ha incidit de forma acusada en totes les àrees de referència.

Tot i això, les previsions del comerç mundial i la moderació de la cotització de l’euro poden
ajudar a la recuperació de les nostres exportacions.

L’efecte conjunt de l’apreciació del euro i dels diferencials de preus interiors representa
una pèrdua de competitivitat preu respecte al conjunt de països desenvolupats calculada
en un 6,6% (preus industrials) i d’un 8,2% (preus de consum).

El percentatge de participació de les exportacions catalanes en el total de l’Estat espanyol
continua presentant una aportació destacada durant el període 1990-2003, ja que s’ha
incrementat des del 23,7% fins al 27,3%.
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Evolució Exportacions Catalanes
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Al mes de desembre de 2003, les vendes a l’exterior van registrar increments tant a
Catalunya com al conjunt de l’Estat (13,1% i 9%, respectivament), amb relació a un any
enrere. Per destinació econòmica, les vendes catalanes van registrar taxes de variació
positives en tots els sectors a l’igual que per àrees geogràfiques i països, on l’única zona
en què es va registrar un descens va ser l’Amèrica del Nord amb un 5,6% menys.

Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament d’Economia i Finances i Secretaria d’Estat de Comerç i Turisme.
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2. RECULL LEGISLATIU

Lleis aprovades

• LLEI 1/2004, de 24 de maig, de modificació de l’article 22 de la Llei 10/1994, de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

• LLEI 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial.

Projectes de Llei aprovats pel Govern que actualment es troben en tràmit parlamentari

- Projecte de llei de pressupostos. (24/05/2004)
- Projecte de llei de mesures fiscals i administratives. (24/05/2004)
- Projecte de llei del conseller o la consellera en cap. (25/05/2004)
- Projecte de llei d’horaris comercials. (25/05/2004)
- Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Consum. (25/05/2004)

El Govern de la Generalitat ha aprovat 415 decrets des del 20 de desembre de 2003
fins al 30 de juny de 2004, dels quals destaquem els següents:

• DECRET 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.

• DECRET 298/2003, de 20 de desembre, pel qual es nominen els consellers dels
departaments de la Generalitat de Catalunya.

• DECRET 342/2003, de 29 de desembre, de delegació de funcions executives del
President de la Generalitat de Catalunya en el conseller en cap.

• DECRET 31/2004, de 29 de desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2003.

• DECRET 390/2003, de 29 de desembre, pel qual s’aproven la revisió anual de les
tarifes i els peatges resultants de les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat
de la Generalitat de Catalunya i l’ajornament temporal de la seva aplicació.

• DECRET 391/2003, de 29 de desembre, de creació de la Subdelegació Territorial
del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i la Subdelegació Territorial del
Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.

• DECRET 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos
departaments de l’Administració de la Generalitat.

• DECRET 69/2004, de 20 de gener, de reestructuració del Servei d’Ocupació de
Catalunya del Departament de Treball i Indústria.

• DECRET 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitació dels mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat.

• DECRET 152/2004, de 27 de gener, de modificació del Decret 296/2003, de 20 de
desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

• DECRET 162/2004, de 3 de febrer, pel qual es fixa la seu del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la ciutat de Lleida.
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• DECRET 183/2004, de 17 de febrer, pel qual es modifica l’annex i es prorroga la
vigència del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B del Decret 60/1999,
de 9 de març, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

• DECRET 193/2004, de 20 de febrer, de segona modificació del Decret 296/2003,
de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

• DECRET 195/2004, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

• DECRET 215/2004, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Decret 28/1997, de 21
de gener, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.

• DECRET 216/2004, de 2 de març, pel qual es regula la utilització de mitjans
telemàtics en la gestió tributària i en el pagament dels ingressos de caràcter públic
a percebre per la hisenda de la Generalitat de Catalunya.

• DECRET 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de
l’Administració de la Generalitat.

• DECRET 217/2004, de 2 de març, de modificació del Decret 275/1991, d’11 de
desembre, pel qual es desplega la composició, l’organització i el funcionament de
la Comissió Govern de la Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran.

• DECRET 220/2004, de 2 de març, pel qual s’estableix la composició del Consell
d’Administració del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions.

• DECRET 234/2004, de 16 de març, pel qual es prorroga la vigència de les normes
generals del Pla per a la conservació de les àrees protegides de les Illes Medes.

• DECRET 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació.

• DECRET 242/2004, de 30 de març, de modificació del Decret 197/1988, d’1 d’agost,
pel qual es crea la Comissió mixta de traspàs de serveis i recursos de les diputacions
a la Generalitat o als consells comarcals i se n’estableix la composició, l’organització
i el funcionament.

• DECRET 252/2004, d’1 d’abril, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de
l’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

• DECRET 259/2004, de 13 d’abril, pel qual es declara espècie en perill d’extinció la
gavina corsa i s’aproven els plans de recuperació de diverses espècies.

• DECRET 256/2004, de 13 d’abril, de regulació de l’estatut del cap de l’oposició.
• DECRET 268/2004, de 27 d’abril, pel qual es tanca provisionalment l’admissió de

sol·licituds relatives a diverses línies d’ajut de les que recull el Decret 157/2002,
d’11 de juny, pel qual s’estableix el règim dels habitatges amb protecció oficial, es
determinen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de
Catalunya, i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d’11
de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria
d’habitatge i sòl.

• DECRET 286/2004, d’11 de maig, pel qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la
creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació.

• DECRET 284/2004, d’11 de maig, pel qual es dicten normes complementàries
relatives a l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia en l’àmbit de l’Institut Català de
la Salut, i per al desplegament i organització del Programa d’atenció a la salut
sexual i reproductiva en l’àmbit d’aquest mateix organisme.

• DECRET 285/2004, d’11 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria del
Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris
dels establiments d’òptica.
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• DECRET 287/2004, d’11 de maig, pel qual es suspèn temporalment la tramitació i
l’aprovació de determinats programes d’orientació comercial.

• DECRET 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s’aprova el funcionament del
Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).

• DECRET 289/2004, de 18 de maig, pel qual es modifica el Decret 122/2000, de 20
de març, de reestructuració de l’Institut d’Estudis Autònomics.

• DECRET 311/2004, de 8 de juny, de modificació del Decret 190/1989, d’1 d’agost,
d’aprovació de les Normes reguladores dels procediments de designació dels
membres dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis i de la convocatòria i el
funcionament d’aquests.

• DECRET 305/2004, d’1 de juny, de creació i regulació de la Comissió per a
l’elaboració dels documents preparatoris de l’avantprojecte de llei reguladora de
les actuacions, l’assistència i els serveis socials.

• DECRET 312/2004, de 8 de juny, pel qual se suprimeixen diversos òrgans col·legiats
de l’Administració de la Generalitat.

• DECRET 316/2004, de 22 de juny, de modificació de l’article 7 del Decret 287/
2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme.

• DECRET 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició
del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el
cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.

• DECRET 318/2004, de 22 de juny, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu
de grau superior de salut ambiental.
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3. ACTUACIONS INTERDEPARTAMENTALS

- Declaració de les bases de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la  competitivitat de l’economia catalana. El Govern s’ha reunit amb els
sindicats i les organitzacions patronals per tal d’iniciar un procés que porti a consensuar
els eixos i mesures que  responguin al repte de millorar la competitivitat de Catalunya
i dibuixar les grans línies del model econòmic català del futur.
Constitució del Consell d’experts, presidit pel catedràtic Manuel Castells, que és
l’organisme encarregat d’assessorar, proposar i contrastar els treballs de les comissions
de treball de l’Acord.
Constitució de les vuit comissions que elaboraran les propostes de contingut de l’Acord;
les primeres accions concretes ja s’inclouran en els pressupostos per al 2005. Impuls
i desenvolupament de les tasques d’anàlisi i proposta dels grups de treball dels sectors
del tèxtil, l’electrònica de consum i de l’automòbil.

� Departament d’Economia i Finances
� Departament de Treball i Indústria
� Departament de Comerç, Turisme i Consum

- Pla d’atenció i prevenció per les situacions de calor extrema. Orientat especialment a
la detecció i la prevenció de problemes de salut relacionats amb la calor en la gent
gran.

� Departament de Benestar i Família
� Departament de Salut
� Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Campanya de prevenció d’incendis forestals per a l’estiu de 2004. Compareixença
davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament per presen-
tar la campanya.

� Departament d’Interior
� Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Impuls a la instal·lació a Barcelona d’un nou centre d’investigació en medicina
regenerativa per investigació en cèl·lules mares embrionàries. Signatura del conveni
marc de col·laboració científica per a la constitució del Centre d’Investigació de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona, dins la Xarxa del Centro Nacional de Trasplantes y
Medicina Regenerativa.

� Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
� Departament de Salut

- Presentació de l’Avantprojecte de llei de modificació de diverses lleis del Dret Civil en
matèria d’adopció i tutela (Codi de família, Codi de successions i Llei d’unions estables
de parella).

� Departament de Justícia
� Departament de Benestar i Família

- Inversió de 1.461.661,77 €  en el projecte Òmnia durant l’any 2004.
� Departament de Benestar i Família
� Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

- Acord amb CAT 365, per a la cessió de les dades de famílies nombrosos als ajuntaments
per facilitar-los la bonificació automàtica en l’IBI.

� Departament de Governació i Administracions Públiques
� Departament de Benestar i Família

- Creació de la Comissió Interdepartamental per al pla integral d’atenció a persones
amb problemes de salut mental.
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� Departament de Presidència
� Departament de Benestar i Família
� Departament de Salut
� Departament de Treball i Indústria
� Departament d’Interior
� Departament de Comerç, Turisme i Consum
� Departament d’Educació

- Signatura d’un conveni per a la realització d’una prova pilot per a la implantació de la
recollida selectiva al centre penitenciari de Girona i poder-lo estendre als centres
penitenciaris de tot Catalunya en un posterior conveni.

� Departament de Justícia
� Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Presentació de les directrius del futur pla per a la gestió de dejeccions ramaderes de la
Generalitat de Catalunya. Els dos departaments es comprometen a potenciar una
simplificació administrativa sobre dues bases: la corresponsabilitat del ramader i el
control efectiu de l’Administració.

� Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
� Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Organització del I Simposi d’Escoles Verdes, amb la finalitat de conèixer quins progra-
mes semblants a les Escoles Verdes es realitzen en altres comunitats autònomes per
millorar i enriquir el projecte català. El Simposi també ha exposat diferents fórmules de
gestió ambiental dels centres educatius i la introducció de temàtiques ambientals als
currículums escolars.

� Departament d’Educació
� Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Signatura d’un acord amb el Gremi dels Àrids, per fomentar el desenvolupament del
sector extractiu i fer compatible l’extracció dels àrids amb la protecció del medi i amb
les disposicions urbanístiques.

� Departament de Medi Ambient i Habitatge
� Departament de Política Territorial i Obres Públiques
� Departament de Treball i Indústria

- Presentació del projecte del futur parc aeroespacial i de la mobilitat de Catalunya, que
se situarà a Viladecans. El Parc, que acollirà empreses industrials i de serveis tant del
sector aeroespoacial com de sectors afins, compta també amb la participació de
l’Ajuntament de Viladecans i de la Cambra de Comerç de Barcelona.

� Departament de Política Territorial i Obres Públiques
� Departament de Treball i Indústria

- Signatura d’un conveni per catalogar i fer el tractament arxivístic de la documentació
històrica del Departament de PTOP.

� Departament de Política Territorial i Obres Públiques
� Departament de Cultura

- Presentació del 19è manual d’ecogestió Guia per al desenvolupament i la implantació

d’un sistema de gestió ambiental en centres sanitaris.
� Departament de Medi Ambient i Habitatge
� Departament de Salut

- Presentació de les actuacions de la Generalitat en matèria de seguretat viària amb
motiu del Dia Mundial de la Salut.

� Departament de Política Territorial i Obres Públiques
� Departament d’Interior
� Departament de Salut
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4. ACCIÓ DE GOVERN

Departament de la Presidència

Secretaria de Política Lingüística
- Creació de la Secretaria de Política Lingüística i adscripció al Departament de la

Presidència,  perquè la política lingüística sigui un eix transversal de l’actuació de tota
la Generalitat.

- Creació del Programa de Planificació Lingüística.
- Elaboració del Pla Estratègic de Política Lingüística del Govern de Catalunya per a la

legislatura. Inclourà els plans de tots els Departaments.
- Presentació de l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003, elaborada per la Se-

cretaria de Política Lingüística i l’Institut d’Estadística de Catalunya. Algunes dades
de l’Estadística: el 50,1% de la població té el català com a llengua habitual, que la
transmissió de la llengua de pares a fills ha crescut 11 punts respecte a la generació
anterior o que el català és la llengua que s’empra preferentment  en els tràmits amb les
entitats bancàries i als hospitals. Les Terres de l’Ebre assoleixen els valors més alts
d’ús del català: un 88,9% de la població considera que és la seva llengua pròpia.

- Inserció de l’anunci de publicitat institucional, amb el lema “Units en la diversitat. Català
llengua d’Europa”, als diaris International Herald Tribune i Le Soir amb motiu de la
sessió preparatòria de la Conferència Intergovernamental que es va fer el 17 de maig
a Brussel·les.

- Cinema en català. Estrena de 8 pel·lícules doblades: Germà Os, Glup, Els fills de la

pluja, Scooby Doo, El gat, Harry Potter i el pres d’Azkaban, Shin Chan, operació rescat

i Shrek 2.

- Conveni amb el Grup Freixenet per al foment de l’ús de la llengua catalana en aquesta
empresa del sector del cava, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística.

- Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Des del
setembre passat, 53.717 persones han participat en alguns dels 2.562 cursos de català
que s’hi han impartit.

- Voluntaris per la llengua. S’han constituït 1.847 parelles lingüístiques a 55 municipis.

Institut Català de la Dona
- Elaboració del “V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya,

2004-2007” .
- Elaboració del “Pla d’acció per a l’abordatge integral de la violència contra les dones

2005-2007”.
- Signatura del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, el CAC i el Col·legi de Periodistes

per tal d’avançar en un tractament acurat dels temes relacionats amb la violència
contra les dones als mitjans de comunicació.

- Renovació dels convenis de col·laboració amb els diversos col·legis d’advocats i
psicòlegs del territori català per tal de continuar prestant els serveis d’assistència jurí-
dica i psicològica, especialment a les dones víctimes de violència.

- Conveni de col·laboració amb TV3 per a la realització de la setmana dedicada a la
violència contra les dones, sota el lema “On hi ha violència, no hi pot haver silenci”.

- Aprovació per part del plenari del CNDC de la nova normativa del Consell Nacional de
Dones de Catalunya (projecte de Decret del Consell Nacional de Dones de Catalunya
i de creació de les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya).
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- Publicació i resolució de la convocatòria de subvencions a entitats privades sense
finalitat de lucre, universitats i persones físiques, per a la realització de projectes dins
els àmbits de competències de l’Institut Català de la Dona (s’han atorgat 622
subvencions per un import total de 851.450 €).

- Impartició d’un programa de formació específica per a personal tècnic de l’administració
marroquina, en el marc del Programa Europeu Meda, per tal que es pugui crear al
Marroc, el Centre Nacional Dona i Desenvolupament (CNFD).

- Trobades territorials amb les regidores i responsables polítiques de programes
municipals i comarcals per a les dones a Catalunya, amb l’objectiu d’intercanviar
experiències i establir futurs canals de col·laboració: el 10/06/04 a Tarragona, el 15/06/
04 a Lleida i el 17/06/04 a Barcelona (per a representants de tot Catalunya).

- Organització de les estades a Catalunya de temps lliure per a dones amb fills i filles
exclusivament al seu càrrec, convocades per l’Instituto de la Mujer del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (se n’’han beneficiat 96 dones i 169 nens i nenes d’entre 2
i 12 anys, durant la primera quinzena de juliol).

Secretaria General de Joventut
- Elaboració del Pla d’actuació del Govern de la Generalitat en l’àmbit de la Joventut per

al període 2004-2007.
- Avaluació dels 315 plans locals de joventut presentats, dels 40 plans comarcals i del

pla del Consell Generau de la Val d’Aran i assignació econòmica dels ajuts atorgats
per la SGJ.

- Creació del Projecte Educatiu Integral, que té com a objectiu donar resposta a la
necessitat d’interrelacionar tots els agents educatius que intervenen en el procés
formatiu d’infants i joves.

- Festival Mundial de la Joventut: definició de les diverses actuacions que donen suport
a aquesta iniciativa del moviment juvenil català i mundial, per la qual, entre el 8 i el 14
d’agost d’enguany, 10.000 joves seran a Barcelona per compartir experiències i debatre
la millor manera de construir un món millor.

- Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró sobre el progra-
ma “Borsa Jove d’Habitatge”. Aquest programa té com a objectiu facilitar als joves uns
lloguers basats en preus assequibles.

- Presentació de la “Guia d’Activitats d’Estiu” que organitzen les associacions educatives
juvenils catalanes. La guia inclou 563 activitats en total arreu de Catalunya i ofereix
19.141 places per a infants i joves d’ entre 5 i 30 anys. Les activitats proposades són:
campaments, camps de treball, casals d’estiu, colònies, estades, rutes i intercanvis.

- Obertura de les 7.800 places de colònies d’estiu de la campanya “l’Estiu és teu” que
ofereix Turisme Juvenil de Catalunya.

- Presentació de l’estudi: Els joves catalans i l’habitatge 1999-2003 i exposició de les
línies d’actuació del Govern en matèria de joventut i habitatge.

- Pagament dels convenis per al funcionament ordinari de les entitats especialment
rellevants del món juvenil per un total de 2.594.320 €. En són beneficiàries 67
associacions juvenils de diferents àmbits: educatives, polítiques, sindicals, d’estudiants,
etc.

- Convocatòria per a la concessió de dues línies de subvencions. Una per a activitats
que porten a terme associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut per un total
de 608.595 € i l’altra per a serveis d’informació juvenil per un total de 209.649 €.

- Recepció, fins al 30 de juny, de més de 2.100 notificacions d’activitats d’estiu on  par-
ticipen més de 150.000 infants i joves. La utilitat prioritària d’aquestes notificacions és
permetre, si es dóna el cas, actuar en qualsevol situació d’emergència i vetllar per la
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qualitat de les activitats d’acord amb la informació sobre la situació del lloc de realització
i dels participants de les activitats notificades.

Secretaria de Coordinació Interdepartamental
- Indemnitzacions per temps de privació de llibertat. Concessió dels ajuts per als expre-

sos polítics per valor de 2.764.848,01 € en els casos de majors de 65 anys (1485
expedients) i per valor de 452.539,30 € en els menors de 65 anys (218 expedients).

- Estudi de les fosses comunes existents a Catalunya i manteniment del Cens de perso-
nes desaparegudes.

- Realització de la primera exhumació d’una fossa comuna de la Guerra Civil, per tal
que amb l’aprenentatge que se’n desprengui es pugui establir un protocol d’actuació
que tingui en compte totes les fases que hi estan relacionades: estudis previs, extracció,
proves antropològiques i d’identificació, destí final de les restes i objectes trobats i
dignificació dels llocs.

- Casa de la Generalitat a Perpinyà. Creació d’un servei de comunicació extern i d’una
borsa de treball transfronterera. Preparació d’un conveni marc amb el Consell General
del Pirineus Orientals i d’un conveni específic amb l’àrea d’acció cultural de l’Ajuntament
de Perpinyà.

Secretaria General de l’Esport
- Renovació del conveni per a la realizació de la Formula I al Circuit de Montmeló.
- Protocol de col·laboració entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)

i el Comitè Olímpic de Catalunya (COC).
- Formalització del finançament de la Generalitat a la construcció del Circuit de Castellolí.
- Inici del projecte del Banc Català de l’Esport.
- Lliurament premis ARC (Alt Rendiment Català) 2003 als esportistes catalans d’alt nivell.
- Presentació de la campanya catalana de l’Any Europeu de l’Esport.
- Concessió d’una subvenció de 481.300 € a la Unió de Federacions Esportives de

Catalunya per portar a terme conjuntament diferents programes esportius, seguint els
principis de coordinació i col·laboració entre l’Administració esportiva i les entitats
esportives.

- Inauguracions equipaments esportius:
� Obres reforma i millora dels vestidors i adequació de l’entorn camp de futbol de

Mediona  (Alt Penedès)
� 1a  Pedra Pavelló Poliesportiu Municipal Guissona (Segarra)
� Complex esportiu municipal La Llagosta (Vallès Oriental)
� Pavelló poliesportiu de Tordera (Maresme)
� Enllumenat camp de futbol de Bot (Terra Alta)
� Cobertura piscina CN Barcelona (Barcelonès)
� Noves instal·lacions del Club de Tennis Sabadell (Vallès Occidental)
� Frontó curt a Vinaixa (Garrigues)
� Camp de gespa artificial a la zona esportiva districte 5è a Reus (Baix Camp)
� 1a pedra al Circuit de Castellolí (Anoia)

Secretaria de Relacions Internacionals
- Projecte Euroregió Pirineus-Mediterrània.  És un dels projectes prioritaris en l’àmbit

internacional. L’Euroregió pretén ser un espai de cooperació entre les regions france-
ses i espanyoles de l’eix mediterrani europeu,  amb les quals s’han iniciat ja els primers
contactes. S’ha posat en marxa un grup de treball dins del govern de la Generalitat per
identificar les prioritats estratègiques i perfilar els nous projectes de l’Euroregió.
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- Procés de reordenació de les oficines de la Generalitat a l’exterior. En aquest sentit
s’està duent a terme un estudi cost-benefici per avaluar el funcionament de les oficines
a l’exterior de cara a optimitzar-ne el funcionament. S’ha entregat la primera part de
l’informe.

- Creació de la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les amb la finalitat de
representar i defensar els interessos de Catalunya davant la Unió Europea i per efec-
tuar el seguiment i recaptar directament la informació d’iniciatives, programes i activitat
de les institucions de la Unió Europea que puguin afectar o interessar  a la societat
catalana.

- Comunitat de Treball dels Pirineus. Catalunya té la presidència de torn d’aquesta
associació de cooperació transfronterera fins a mitjan 2005. Des de la presidència
s’està treballant en els 4 eixos estratègics de la presidència de la CTP: 1) Dinamitzar
l’activitat de les comissions de treball de la CTP i impulsar nous projectes, 2) Integrar
de forma més activa i directa nous interlocutors en l’activitat de la CTP, 3) Impulsar el
Pla estratègic sobre el futur dels Pirineus, 4) Celebració d’un Congrés sobre el futur de
les muntanyes.

Direcció General d’Afers Religiosos
- Classes de català per a imams.
- Signatura del Conveni de col·laboració amb el Consell Islàmic de Catalunya.
- Aprovació de la signatura d’un conveni plurianual amb la Universitat Autònoma de

Barcelona, per a la realització d’un estudi sociològic sobre les dificultats presents a
Catalunya per exercir els drets de llibertat religiosa.

- Convocatòria de concurs públic, amb una dotació de 623.000 €, per a la concessió de
subvencions a activitats destinades a fomentar la relació entre entitats i confessions
religioses i la societat catalana, realitzades a Catalunya durant l’any 2004.

Delegació del Govern
- Lliurament de l’XI Premi Blanquerna al poble de Madrid en homenatge a les víctimes

de l’11 de març.
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Departament de Relacions Institucionals i Participació

- Posada en marxa de la primera fase del procés participatiu del nou Estatut de Catalunya.
Un centenar d’entitats han comunicat ja al Govern de la Generalitat la seva voluntat de
participar en aquest procés, assumint la responsabilitat de promoure el debat sobre la
reforma estatutària i implicant els ciutadans de cadascun dels seus àmbits. A més,
s’ha tancat l’acord amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb l’Associació de
Municipis de Catalunya.

- Creació de la Comissió Assessora de la Reforma de l’Autogovern de la Generalitat de
Catalunya. Una de les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya és impulsar
un Acord Nacional sobre l’Autogovern i el finançament amb la participació de totes les
forces polítiques i socials del país en la preparació de les accions necessàries per
ampliar l’autogovern a Catalunya, l’elaboració d’un nou Estatut i l’adopció d’un nou
sistema de finançament.

- Presentació del projecte de la Generalitat per impulsar la participació ciutadana en
relació amb el procés d’elaboració de l’Estatut.

- Constitució de la Comissió d’Organització Territorial i presentació dels primers acords
en matèria de la nova divisió territorial de Catalunya.

- Constitució de la part catalana de la Comissió Mixta de Transferències. Aquesta és la
primera vegada que, a banda dels responsables dels partits polítics, la representació
catalana a la Comissió estarà també integrada per representants d’institucions civils
del país, tant del món acadèmic com del món social.

- Presentació del document actualitzat pel govern de les competències pendents que
ha de transferir l’executiu central a la Generalitat.

- Conveni de col·laboració amb l’Amical Mauthaussen, pel qual la Generalitat es
compromet a cooperar amb l’Amical per reimpulsar el seu treball de recuperació de la
memòria històrica.

- Creació d’una pàgina web del departament com a canal directe de participació
ciutadana.

- Conveni amb la UAB per a la realització del projecte de creació del Memorial Democràtic
en la seva vessant institucional, organitzativa i funcional.

- Jornades sobre desenvolupament constitucional i estatutari a l’Institut d’Estudis
Autonòmics amb experts de tot l’Estat.

- Entrevistes amb els governs autonòmics de Canàries, Andalusia i Aragó per tal de
buscar complicitats en el procés d’elaboració del nou Estatut.

- Constitució de la Comissió pel desplegament de la Carta Municipal de Barcelona,
integrada per representants del Govern català i de l’Ajuntament de Barcelona, i presi-
dida pel conseller de Relacions Institucionals i Participació.
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Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Planificació territorial
- Creació del Programa de planejament territorial amb l’objectiu d’elaborar i aprovar en

el curs de la present legislatura els plans territorials de l’Alt Pirineu i l’Aran, la Plana de
Lleida, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central, la Regió Metropolitana i les
Comarques Gironines, així com també revisar el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre
i el Pla Territorial General de Catalunya.

- El Govern ha acordat contractar la realització del “Pla director urbanístic dels àmbits
d’influència del nou itinerari Vic-Olot pel túnel de Bracons”, corresponent a les Valls del
Ges i d’en Bas, per un import de 209.152,20 €.

- Presentació de l’avenç del Pla Director de l’Empordà.
- Es crea una comissió per a la redacció del Pla Director d’estacions d’esquí, per tal

d’atendre les necessitats d’infraestructures, la millora d’accessos i ajudes públiques
per fer front a la competència d’Aragó i Andorra. També s’inclouen limitacions per a la
creació o ampliació d’estacions i la possibilitat de crear una marca única per millorar la
promoció.

- El Govern ha autoritzat una despesa de caràcter plurianual de 8,7 M€ per a la subvenció
d’actuacions destinades a les zones i comarques de muntanya.

- En l’àmbit de l’ordenació del litoral s’han adjudicat les obres d’arranjament del Camí
de Ronda de Palamós, des del Castell de Sant Esteve a la Pineda d’en Gori. (552.000
€), les obres d’arranjament i reforç de l’escullera de protecció del passeig marítim de
Vilassar de Mar (236.000 €) i les de recuperació de l’escullera de passeig marítim de
Cunit (18.300 €).

Urbanisme
- Presentació de l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei d’urbanisme per al foment

de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local.
- Convocatòria de subvencions per finançar la redacció de plans d’ordenació urbanísti-

ca municipal, programes d’actuació urbanística municipal i plans especials urbanístics
per a l’elaboració de catàlegs de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, així com
les bases que la regiran, amb un pressupost de prop d’1M€.

- Aprovat inicialment el Pla Director de preservació del litoral amb la qual cosa s’inicia el
termini d’informació pública. Aquesta normativa estableix que no es podrà construir a
menys de 500 metres de la costa en el cas de sols no urbanitzables i de les zones
urbanitzables no delimitades.

- El Govern i l’Institut Català del Sòl han arribat a un acord amb els municipis concernits
per a l’elaboració del Pla director de Gallecs.

- L’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, el Consorci del Centre
Direccional de Cerdanyola i el Consorci per a la construcció, equipament i explotació
del laboratori de llum Sincrotró han signat un conveni (4/3/2004) per  facilitar i urbanitzar
els terrenys on s’ha de construir aquest equipament.

- Aprovat el Pla Urbanístic de Sant Andreu-Sagrera l’objectiu del qual és facilitar la
implantació de la xarxa del Tren d’Alta Velocitat Madrid - Barcelona - Frontera francesa
i permetre la creació d’un centre intermodal, el soterrament de les vies, la creació d’un
corredor verd des del Nus de la Trinitat, la construcció d’habitatge social i habitatges
per a joves i intensificar els usos terciaris de la zona.
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- Aprovada la modificació del Pla General Metropolità per tal de permetre la creació de
nous equipaments per al barri, als carrers Calàbria i Borrell.

- Aprovada la modificació del Pla General Metropolità per tal de permetre la transformació
urbanística del barri de Roquetes, amb l’objectiu de revitalitzar-lo socialment i
econòmicament.

- Aprovada la modificació puntual del Pla General Metropolità per permetre la construcció
de 990 habitatges protegits per a joves als següents districtes de Barcelona: 325 a
Sants-Montjuïc, 110 a Horta-Guinardó, 140 a Nou Barris, 150 a Sant Andreu, 265 a
Sant Martí.

- El govern aprova la modificació del projecte de la futura Ciutat de la Justícia de Barce-
lona i de l’Hospitalet de Llobregat.

Remodelació de barris i nuclis antics
- Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.
- Iniciades, mitjançant l’Institut Català del Sòl, un total de 10 obres de rehabilitació de

nuclis antics i restauració de monuments que suposaran una inversió global de 2,15
M€. D’entre elles cal destacar la restauració del Celler Cooperatiu del Pinell de Brai (1ª
fase) i del Castell de Monsoriu a Arbúcies/Sant Feliu de Buixalleu (2ª fase) i la
urbanització de la Plaça Major de Prades, de la Plaça del Rec i entorns de la nova seu
del Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà i de la plaça de la catedral de Vic.

- Acords, mitjançant l’Institut Català del Sòl, amb prop de 30 ajuntaments per a la
rehabilitació de nuclis antics i la restauració de monuments en aquests municipis per
un import global de 8 M€.

Carreteres
- Modificació del projecte de les obres de l’eix Vic-Olot, per reduir l’impacte ambiental i

garantir la preservació de la zona.
- La Generalitat engega un pla de xoc per millorar la senyalització de les carreteres. En

conjunt, l’actuació prevista, amb un cost superior als 21 M€, millorarà la senyalització
d’unes 1.000 cruïlles i suposarà la instal·lació d’uns 10.000 nous plafons.

- Han entrat en servei el tram desdoblat entre Balsareny i Puig-reig de l’Eix del Llobregat
C-16 (82,3 M€), la variant de Palau-Solità i Plegamans (14,4 €), la 1a fase del
desdoblament de la variant de Santa Cristina d’Aro (7,6 M€), el nou pont al carrer
Maristany sobre el riu Besòs (6,5 M€), la 3ª fase de la millora del revolts al Priorat T-
702, T-712, T730 a la Figuera (6 M€ ), el condicionament de la carretera L-504 entre
Ainet de Cardós i Tavascan (3,3 M€) i el nou pont sobre la Muga a la C-252 entre
Vilabertran i Peralada (2,2 M€) entre altres. També s’ha posat en servei l’enllaç nord
de la variant de la C-65 a Llagostera, actuació que es preveu acabar completament
aquest estiu (8,7 M€).

- S’han adjudicat les obres de la variant de Sant Esteve d’en Bas C-63 (13,3 M€), la 2ª
fase del desdoblament de la C-31 entre Santa Cristina d’Aro i Platja d’Aro (8,9 M€), els
accessos a Balaguer per la carretera de Corbins de connexió de la C-12 amb la C-26
(6,8 M€), la millora de revolts i reforç de ferm de la L-303 entre la intersecció amb L-
310 i Agramunt (5,3 M€), la variant de Sant Jordi Desvalls i la supressió del pas a nivell
(5,1 M€), el condicionament de la carretera GI-250 de Llers a Terrades i de la carretera
GI-511 de Terrades a Albanyà (4,3 M€), l’eixample i reforç de la GI-610 de Roses a
Palau-Savardera  (4,2M€) i l’enllaç de connexió de l’autopista C-58 amb el polígon
industrial de can Parellada a Terrassa (3,6 M€) entre altres.
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Transports

Metro i tramvies

- Entrada en servei del Trambaix i del Trambesòs.
- En marxa les obres de la totalitat del traçat de la línia 9 del metro: s’ha adjudicat el

darrer tram de l’L-9, que va del polígon Mas Blau del Prat de Llobregat a la nova
terminal l’Aeroport de Barcelona. Aquest tram, que té un import de 139 M€, constarà
de 3 estacions (Terminal entre pistes, Terminal actual, Mas Blau).

- S’han adjudicat les obres de l’L9 (entre les estacions Onze de Setembre i Sagrera-
Meridiana) i el perllongament de la línia 4 (entre les estacions de Santander i Sagrera
Meridiana) per un import de 178,9 M€. Les adjudicacions també inclouen el túnel de
connexió d’ambdues línies amb les cotxeres del triangle ferroviari.

- En l’àmbit de la millora de l’acccessibilitat, s’han adjudicat les obres d’adaptació a la
normativa i millora de l’accessibilitat de 42 estacions de metro de les línies L1, L4 i L5
per un valor de 49,13 M€. Així mateix, s’ha ampliat en 9,8 M€ el projecte de millora
d’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat a 14 estacions de l’L-3. L’import
total que es destinarà a aquest projecte serà de 26,8 M€.

- S’han adjudicat les obres de l’estació intermodal de la Sagrera, que permetrà la connexió
de les línies 1, 5 i 9 de metro i de la xarxa de rodalies de Renfe, autobusos i taxis (87,1
M€).

Actuacions a la xarxa d’FGC

- S’han iniciat les obres del nou vestíbul a l’estació Almeda a Cornellà (4,2M€).
- Continua la implantació del Metro del Baix Llobregat:

� S’han iniciat les obres del desdoblament del tram Martorell enllaç-Olesa de
Montserrat (8,7 M€), l’enclavament del desdoblament del tram Baixador de Palau-
estació de Martorell (7,1 M€) i la millora de comunicació entre andanes a l’estació
de Palau (1,1 M€).

� S’han adjudicat les obres del pas del tren d’alta velocitat sota l’estació d’FGC a
Martorell Enllaç (3,4 M€), l’enclavament, senyalització i sistemes de seguretat de
la línia d’FGC a Pallejà (3,1 M€), les instal·lacions de l’estació de Martorell del
desdoblament de la via entre el baixador de Palau i l’estació de Martorell Vila i
Martorell Enllaç (2,8 M€), la construcció d’una sots-central elèctrica a Olesa de
Montserrat (2,8 M€) entre altres.

- S’ha iniciat la fase d’informació pública dels projectes de desdoblament de via de
tres trams de la línia Llobregat-Anoia d’FGC amb un import previst de 5,5 M€.
Les obres afecten els municipis d’Olesa de Montserrat, Vilanova del Camí i
Capellades.

- Nou programa de transport escolar de la línia Barcelona-Vallès a FGC per al curs
2004-2005. El servei previst consistirà en la reserva de dos trens especials per a escolars
al matí entre Pl. Catalunya i Sant Joan, i la reserva de dos cotxes a la tarda d’un tren
procedent de Sant Joan, i d’un altre procedent de Mira-sol.

Transport de viatgers per carretera

- Ha entrat en funcionament la nova estació d’autobusos de Camprodon (342.298 €) i la
de Palafrugell (1.921.900 €).

- S’han iniciat les obres de l’estació d’autobusos de Sant Feliu de Guíxols (1.708.680 €)
i s’han adjudicat la de Cervera (486.593 €) i l’estació d’autobusos provisional de Lloret
de Mar (226.473 €)

- S’ha adjudicat la instal·lació de bicebergs a les estacions d’autobusos de Tarragona,
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Tortosa, Valls i el Vendrell, i 8 punts d’informació d’Internet a les estacions d’autobusos
de Cambrils, Gandesa, Móra d’Ebre, Reus, Tarragona, Tortosa, Valls i el Vendrell (1,6
M€).

- Han entrat en servei 3 noves línies de transport regular d’autobusos; la primera unirà
l’aeroport del Prat amb Girona i Figueres (6 serveis diaris d’anada i tornada), la segona
amb Tarragona i Reus (5 serveis diaris d’anada i tornada) i la tercera arribarà fins a
Lleida (3 serveis diaris d’anada i tornada).

- Ampliació dels serveis de 8 línies d’autobusos nocturns per tal de connectar el Fòrum
amb les principals ciutats del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i l’Oriental,
el Garraf i el Penedès.

Altres actuacions en matèria de transports

- S’encarreguen els treballs per definir el futur Eix Transversal Ferroviari. S’ha licitat
l’assistència tècnica per a la redacció de l’estudi d’una línia mixta, per a passatgers i
mercaderies, d’ample internacional i d’alta velocitat que enllaçaria Lleida, Cervera,
Igualada, Manresa, Vic i Olot i que comptaria amb quatre ramals: un cap a la frontera
francesa, dos amb els ports de Barcelona i Tarragona, i un quart amb la sortida de
Puigcerdà cap a Tolouse.

- Primera reunió del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona on s’ha acordat
impulsar la integració tarifària mitjançant la utilització del mateix bitllet en el  sistema
d’autobusos i trens de rodalies. Aquest organisme avaluarà, també, la possibilitat de
crear nous sistemes de transport, com el tramvia, que circularia per l’actual línia de
Renfe de la costa i que connectaria les principals ciutats del litoral.

Política portuària
- S’han acabat les obres del nou accés al port de l’Escala (190.000 €) i la façana marí-

tima del port de l’Ametlla de Mar (294.426 €).
- S’han iniciat les obres de remodelació de les instal·lacions pesqueres (615.845 €) i la

millora de la balisa (75.800 €) al port de Palamós i la millora del port d’Arenys de Mar
(112.000 €). També s’han adjudicat les obres del dic de recer del port de Sant Feliu de
Guíxols (7,4 M€).

- S’han posat en marxa els projectes d’actuació mediambiental als ports del Masnou,
Mataró i Portbou (359.000 €).

- Signatura d’un conveni entre el Departament de PTOP i els ports esportius del litoral
català per fer-se càrrec conjuntament de la regeneració de les platges afectades per
les seves infraestructures (cofinançament al 50%).

- La Comissió d’Urbanisme de Girona ha aprovat el pla especial del port de l’Estartit,
que comportarà un canvi important de la primera línia de mar del nucli. El Pla té un
pressupost d’actuació de 12,5 M€ i un termini d’execució de sis anys.

- Inauguració del port esportiu de Roses finançat per l’Ajuntament.

Infraestructures logístiques
- Posada en marxa la CIM de Lleida, la plataforma logística més important de les terres

de Lleida. La CIM ha tingut una inversió de 17,4 M€, i compta amb una superfície total
de 42 ha.

- El Govern ha autoritzat els representants de la Generalitat a l’empresa Centre Integral
de Mercaderies i Activitats Logístiques SA (CIMALSA) a formalitzar una operació de
tresoreria per valor de 20 M€. Aquesta inversió permetrà culminar tres nous Centre
Integrals de Mercaderies (CIM) que ja s’estan construint: CIM La Selva, CIM El Camp
i CIM L’Empordà.
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- Autoritzada la construcció d’un aparcament amb capacitat per a 625 vehicles pesants
al polígon de Riu Clar a Tarragona. El nou aparcament, que està previst que es finalitzi
el proper mes de juny, té un pressupost de 7 M€.

- S’han acabat les obres de la 2ª fase de l’aparcament per a vehicles pesants de Sort
(673.291 €) i s’han iniciat els de Valls (3.233.938 €) i de Cassà de la Selva (619.155
M€).

Altres
- El Govern ha aprovat el Pla Economicofinancer 2004-2010 de GISA, que suposarà

una inversió en infraestructures de 7.500 M€. El total de les aportacions de la Generalitat
a consignar en els pressupostos del període 2004-2010 sumarà, d’una banda 3.817
M€, i de l’altra, 3.605 M€ més corresponents a un Pla Econòmicofinancer exclusiu per
les obres de la Línia 9 de Metro de Barcelona per al període 2005-2014.
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Departament de Justícia

Serveis Penitenciaris
- Aprovació del Pla  director d’equipaments penitenciaris, que serà vigent entre el 2004

i el 2010. Amb aquest nou model es vol assegurar una prestació adequada de la funció
penitenciària, la seguretat dels treballadors interns i la resposta a les necessitats que
puguin sorgir. Al mateix temps es preveu la creació de 6.500 noves places per assolir
les 10.500 l’any 2010 (8.500 de règim tancat i 2.000 de règim obert).

- Anunci d’un Pla de Xoc per  millorar el sistema penitenciari.
� S’ampliarà la plantilla  en 100 places (50 de nova creació).
� Es milloraran les condicions laborals i de seguretat dels treballadors penitenciaris.
� Es crearà l’estatut dels equips directius dels centres penitenciaris.

- Creació del Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Aquest  òrgan
serà l’encarregat d’impulsar la relació entre la empresa pública que s’encarrega de la
reinserció laboral dels interns, CIRE, i el món empresarial i sindical per aconseguir
augmentar i millorar la inserció laboral dels interns de les presons catalanes.

- Creació de la Comissió de Seguiment del Pla especial del nou centre penitenciari Els
Lledoners.

- Aplicació d’ un pla penitenciari de mesures urgents que preveu un augment de perso-
nal. La primera mesura que s’ha començat a aplicar de manera immediata és un
increment net de 50 places a tres centres penitenciaris.

- Millores en els centres Penitenciaris de Brians-2 i de Quatre Camins amb un import de
6.5 M€. (Pla Economicofinancer de l’empresa Gestió d’Infraestructures SA 2004-2010)

- Estrena al Centre Penitenciari de Ponent d’un sistema innovador de servei d’àpats als
interns. Els àpats se serveixen envasats amb un sistema de termosegellat per protegir
la temperatura i les condicions dels aliments.

- Aplicació al Centre Penitenciari de Tarragona, d’una prova pilot, consistent en l’ús de
la signatura electrònica, perquè els advocats puguin demanar passis per entrar a la
presó. Aquesta actuació es du a terme amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats de
Reus i del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

- Signatura d’un conveni per a la realització d’una prova pilot per a la implantació de la
recollida selectiva al centre penitenciari de Girona i poder-lo estendre als centres
penitenciaris de tot Catalunya en un posterior conveni.

Administració de Justícia
- Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la reforma de la Llei orgànica

del poder judicial.
- Presentació de l’Avantprojecte de llei de modificació de diverses lleis del Dret Civil en

matèria d’adopció i tutela (Codi de família, Codi de successions i Llei d’unions estables
de parella).

- Presentació del Pla de Mesures Urgents de Justícia Juvenil. Es tracta d’un pla dinàmic
i transitori fins a l’elaboració del pla director de justícia juvenil, que fixarà els eixos de
la política en aquesta matèria durant els pròxims anys.

- Signatura d’un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a la
realització de programes de conciliació i reparació destinats als menors als quals
s’imputin delictes o faltes pels quals FGC hagi resultat perjudicada.

- Aprovació d’un decret que modifica la regulació dels òrgans de l’Observatori de Dret
Privat de Catalunya.
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- Aplicació de la regulació de les retribucions i la gestió del torn d’ofici dels col·legis
d’advocats catalans.

- Signatura d’un conveni entre el Departament de Justícia i el Consell de Col·legis de
Procuradors de Catalunya per millorar el torn d’ofici d’aquests professionals.

- Signatura del conveni de col·laboració entre el Fòrum i la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

- Declaració institucional en relació amb les accions endegades pel Conseller de Justícia
per a la defensa i la promoció del dret civil de Catalunya. El Govern ha demanat la
retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra tres lleis civils catalanes.

- Redefinició del projecte Ciutat de la Justícia de Barcelona - L’Hospitalet
- Avançament en els projectes dels nous edificis judicials de Granollers i Terrassa.
- Convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions plurianuals corresponents al

segon semestre de l’any 2004 i a l’any 2005, a entitats sense ànim de lucre, per
col·laborar en actuacions pròpies de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil.

- Auditoria de la situació de les noves tecnologies a l’Administració de Justícia i posta en
marxa noves inversions en informàtica.
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Departament d’Interior

Seguretat ciutadana
- Llei 1/2004, de 24 de maig, de modificació de l’article 22 de la Llei 10/1994, de la

Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
- Pla de reforç de seguretat ciutadana estiu 2004: pla específic per al manteniment de la

seguretat ciutadana en aquelles zones del territori que veuen afectada la seva estruc-
tura demogràfica en època estival per afluència de turistes, per esdeveniments populars,
culturals o esportius i pel potencial risc d’incendis forestals. Aquest pla ha vist
incrementat el seu contingent en 1.090 policies, que suposen un total de 6.242 efectius
policials distribuïts en tot el territori de desplegament. Per primer cop en les regions
policials Metropolitana Sud i Metropolitana Barcelona, participació de 200 Mossos
d’Esquadra destinats a la seguretat del Fòrum i en l’anomenada “Operació Turisme”.

- Lliurament dels diplomes de la 17a promoció del Curs de Formació Bàsica 2003-2004
de l’Escola de Policia de Catalunya. Han rebut els diplomes de graduació 1.035 mossos
d’esquadra i 375 policies locals. S’ha assolit en aquesta promoció el percentatge de
dones més alt de totes les promocions, un 33%.

- Execució de diversos projectes relacionats amb el desplegament del cos de Mossos
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona. Representen una inversió total de 3.928.000 € en la
construcció de 4 noves comissaries dels Mossos d’Esquadra als districtes de Sant Andreu,
Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Gràcia, i d’un espai per a suport logístic a Nou Barris.

- Construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Igualada per un import de
2.569.811,05 €. Aquesta comissaria ocuparà el mateix lloc que ocupa actualment el
destacament de trànsit. Està previst que les obres finalitzin el mes d’octubre d’enguany.

- Resolució per la qual s’aprova que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
incorpori i apliqui el Codi Europeu d’Ètica de la Policia en totes les seves intervencions
i actuacions. La resolució d’aplicació d’aquest codi significa l’adopció del que de fet és
el primer instrument supraestatal en matèria de seguretat emanat d’una institució eu-
ropea, ja que fou aprovat pel Consell d’Europa.

- Impuls dels sistemes de control de qualitat de les actuacions de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra.

- Aprovació de l’adquisició de 335 nous vehicles per als Mossos d’Esquadra.
- Signatura d’un conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública

i policia entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament del Masnou.
- Signatura del conveni de col·laboració amb les entitats municipalistes de Catalunya

(ACM i FMC) perquè els Mossos d’Esquadra i les guàrdies urbanes es coordinin en
matèria de policia d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics.

- Inauguració XXXI Jornades d’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local
de Catalunya 2004.

Trànsit i seguretat viària
- Impuls d’actuacions per a la millora de la seguretat viària. En aquest sentit es fa públi-

ca la ubicació de radars com a mesura dissuasòria i s’incideix en els controls
d’alcoholèmia entre els més joves.

- Presentació de la campanya publicitària de trànsit 2004, que es focalitza al voltant de
la lluita contra la velocitat excessiva o inadequada per tal de reduir els accidents de
trànsit, i presentació del dispositiu especial de circulació previst amb motiu de la revetlla
de Sant Joan (Pla d’Estiu 2004).
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- Autorització de la despesa amb plurianualitat de 778.738,82 €, per a la conservació de
les instal·lacions de vigilància, control, seguretat i comunicacions del centre de control
de carreteres de Vic.

Emergències i seguretat civil
- Presentació al Parlament de Catalunya de la campanya contra incendis per a l’estiu

2004. Orientada a la millora de la prevenció dels incendis i a l’increment dels mitjans
humans, parc mòbil terrestre i aeri, i tecnologia de la comunicació (Pla d’Estiu 2004).

- Entrada en servei de les instal·lacions de la seu administrativa i el control operatiu de
la regió d’emergències metropolitana sud, a l’Hospitalet de Llobregat.

- Aprovació de la revisió del Pla especial d’emergència exterior del sector químic de
Tarragona (PLASEQTA).

- Autorització de la despesa d’abast plurianual per un import de 2.387.967,84 € per a la
contractació de 3 nous camions de bombers amb autoescales automàtiques, destinades
a la renovació del parc mòbil.

- Adjudicació dels 58 nous vehicles de bombers que han de substituir els «egipcis»
retirats el desembre passat. El cost total de l’operació és de 21.707.552,16 €.

- Implantació del telèfon 112, únic per a tot l’àmbit europeu i amb resposta immediata
les 24 hores del dia, que centralitza totes les trucades d’urgència. Serveix perquè els
ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries,
d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es
trobin davant d’una situació d’emergència.

Jocs i espectacles
- Actualització de la normativa de jocs i apostes mitjançant l’aprovació d’un nou decret

que integra de forma unitària la normativa de jocs i apostes.
- Constitució de la comissió permanent del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats

Recreatives.
- Constitució de la Mesa Tècnica del Joc entre el Departament d’Interior i les diferents

associacions del sector del joc privat a Catalunya.

Altres actuacions
- Aprovació d’inversions per al període 2004-2010 per un import de 7.603.538,52 € dins

del Pla Economicofinancer de l’empresa Gestió d’Infraestructures SA (GISA), per a la
construcció de 2 parcs de bombers, obres complementàries a l’Escola de Policia de
Mollet i l’ampliació d’una comissaria de la PGME.

- Conveni de col·laboració amb l’Institut de les Nacions Unides per a la Formació
Professional i Investigacions (UNITAR) per a la creació d’un centre de formació per a
la cooperació descentralitzada (CIFAL) a Barcelona dedicat a seguretat, espai de
convivència o diversitat cultural.

- Signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya per estudiar i fer un seguiment de la informació que ofereixen
els mitjans audiovisuals en relació amb les actuacions que du a terme el Departament
d’Interior i amb les temàtiques que afecten el seu àmbit competencial.
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Departament d’Economia i Finances

- Elaboració i presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2004.
El Projecte de Llei de Pressupostos per al 2004 ha estat lliurat al president del Parlament.
Els comptes aprovats pel Govern preveuen un volum total de despesa de 18.513’8
M€, un 7’1% més que la despesa efectuada l’any 2003 i uns ingressos de 17.660’3
M€, amb un increment del 9’6%.
El dèficit es reduirà aquest any un 27’5%, de forma que es preveu acabar l’exercici
amb un dèficit de 853’6 M€, un 0’58% del PIB català, davant del 0’86% de l’any passat.
Els pressupostos 2004 serviran per posar en marxa les grans línies programàtiques
del Govern: polítiques socials; competitivitat i impuls als sectors productius de l’economia
productiva; inversions i infraestructures, ensenyament, seguretat i habitatge.

- Presentació de l’informe economicofinancer sobre l’estat de les finances de la
Generalitat de Catalunya a 31 de desembre del 2003.
L’exercici 2003 va tancar en realitat amb un dèficit de 1.177 M€, amb una despesa
desplaçada acumulada de 2.903 M€ i un deute viu de 17.364 M€.

- Recepció de 53’5 M€ addicionals de la Comissió Europea, com a reconeixement de
l’eficiència en la gestió dels ajuts europeus que Catalunya rep a través dels fons FEDER
i FSE, i en la seva execució, d’acord amb els criteris establerts en el programa DOCUP
(Document ⁄nic de Programació). Suposa una dotació d’un 4% més sobre els recursos
inicials aprovats per a les zones objectiu 2 de Catalunya per al 2000-2006. Catalunya
podrà a partir d’ara sumar aquest import addicional als 1.235’5 M€ que ja gestionava.

- El Govern autoritza el pagament de 800 M€ als centres sanitaris concertats. S’autoritza
el Servei Català de la Salut a avançar les contraprestacions derivades de convenis o
contractes de prestació de serveis sanitaris, fins a un import de 800 M€.

- Renovació del conveni de l’Obra Social entre la Generalitat i les deu caixes d’estalvis
catalanes per un import de 18 M€. Les entitats han incrementat en un 11,11% la seva
aportació respecte a l’any anterior. A través d’aquest conveni, que atorga a la Generalitat
la possibilitat d’orientar i establir prioritats en matèria d’obra social, les entitats financeres
catalanes invertiran una part de la seva obra social a respondre a les noves necessitats
socials i culturals dels ciutadans.

- Aprovació del Pla economicofinancer de l’empresa Gestió d’Infraestructures SA (GISA).
El Pla correspon als projectes i obres d’infraestructures d’obra civil pel que fa a
actuacions d’infraestructures viàries, hidràuliques, de transport, de costes i d’edificació,
d’educació, de salut, d’interior, de benestar i família, justícia, presidència i economia.
El total de les aportacions de la Generalitat a consignar en els pressupostos del període
2004-2010 sumarà, d’una banda 3.817 M€, i de l’altra, 3.605 M€ més corresponents a
un Pla Economicofinancer exclusiu per a les obres de la Línia 9 de Metro de Barcelona
per al període 2005-2014. Per tant, tots els projectes suposen la inversió per part de la
Generalitat de prop de 7.500 M€  en el període 2004-2014.

- Regulació de la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la
contractació de l’Administració de la Generalitat, així com en la gestió tributària a càrrec
de la Generalitat i pagament d’ingressos de caràcter públic.

- Pròrroga del percentatge de reserva de la contractació de la Generalitat a favor dels
centres d’inserció laboral de disminuïts i de les entitats sense ànim de lucre que tinguin
com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social.

- Aixecament de la intervenció a les entitats Norton Life, Personal Life i Caja Hipotecaria
Mutual, mantenint algunes mesures de supervisió preventives sobre la seva activitat.
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- Convocatòria del concurs públic de selecció de les Mútues d’Accidents de Treball i
Malalties Professionals de la Seguretat Social que han de donar cobertura, a partir del
mes de juliol del 2004, al personal de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens
relacionats.

- Aprovació de la modificació del Decret 190/1989, d’aprovació de les normes regulado-
res del procediment de designació dels membres dels òrgans de govern de les caixes
d’estalvis i de la convocatòria i el funcionament d’aquests.

- S’ha constituït la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat
que, per primera vegada, incorpora representants de la societat civil amb la voluntat
de dotar d’una major representativitat social aquest organisme.

- Creació d’una comissió per estudiar mesures que minimitzin l’impacte que el recàrrec
autonòmic sobre els hidrocarburs pot tenir en la competitivitat de determinats col·lectius.
La comissió es crea després de la roda de contactes que el conseller Castells ha
mantingut amb l’Associació de Distribuïdors de Gas-oil, amb l’Agrupació Catalana
d’Estacions de Servei i dels Petroliers Associats de Catalunya, amb les associacions
de transportistes de Catalunya i amb la Taula d’Autònoms de Catalunya.

- Operació d’endeutament de Túnel del Cadí, SAC per valor de 48 M€ que possibilitarà,
en primer lloc, garantir el refinançament de l’actual endeutament i, en segon lloc,
finançarà el cost de les obres de prolongació de la galeria d’evacuació del Túnel.

Institut Català de Finances
Durant el primer semestre del 2004, l’ICF ha formalitzat 222 operacions, per un import
total 245,9 M€, amb una mitjana de 1.107,6 M€ per operació. En concret, 192 préstecs,
per 161,2 M€, i 30 avals, per 84,7 M€. Pel que fa a la línia bonificada CreditPlus, que
gestiona l’ICF,  s’han bonificat 1.629 crèdits, que totalitzen un import de 84,3 M€. D’aquests
crèdits 452 corresponen al mes de maig, per 23,1 M€.
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ACTIVITAT CREDITÍCIA DE L'ICF A 30.06.04 

Distribució comarcal d'operacions formalitzades 
    TOTALS      COMARCA 
NOMBRE % IMPORT % MITJANA 

Àmbit Metropolità           119 53,6%         203.341.077,66 82,7%     1.708.748,55 

Alt Penedès               1 0,5%                165.269,00 0,1%        165.269,00 

Baix Llobregat               9 4,1%           10.120.970,00 4,1%     1.124.552,22 

Barcelonès             81 36,5%         176.181.760,06 71,7%     2.175.083,46 

Maresme               6 2,7%                520.144,00 0,2%          86.690,67 

Vallès Occidental             15 6,8%             9.000.913,10 3,7%        600.060,87 

Vallès Oriental               7 3,2%             7.352.021,50 3,0%     1.050.288,79 

Àmbit Ponent             15 6,8%             4.891.034,26 2,0%        326.068,95 

Alt Urgell              2 0,9%                456.700,00 0,2%        228.350,00 

Garrigues               1 0,5%                  30.630,00 0,0%          30.630,00 

Noguera               2 0,9%                  99.570,80 0,0%          49.785,40 

Pallars Sobirà               2 0,9%                259.900,00 0,1%        129.950,00 

Pla d'Urgell               1 0,5%                209.800,00 0,1%        209.800,00 

Segarra               2 0,9%             1.200.000,00 0,5%        600.000,00 

Segrià               3 1,4%                  26.333,46 0,0%            8.777,82 

Urgell               1 0,5%                  60.100,00 0,0%          60.100,00 

Vall d'Aran               1 0,5%             2.548.000,00 1,0%     2.548.000,00 

Camp de Tarragona             17 7,7%             2.253.812,88 0,9%        132.577,23 

Alt Camp               1 0,5%                294.476,00 0,1%        294.476,00 

Baix Camp               4 1,8%                689.276,00 0,3%        172.319,00 

Baix Penedès               3 1,4%                341.833,00 0,1%        113.944,33 

Conca de Barberà               2 0,9%                720.300,00 0,3%        360.150,00 

Priorat               2 0,9%                  87.165,79 0,0%          43.582,90 

Tarragonès               5 2,3%                120.762,09 0,0%          24.152,42 

Comarques Centrals             20 9,0%           23.742.068,48 9,7%     1.187.103,42 

Anoia               2 0,9%             6.014.192,00 2,4%     3.007.096,00 

Bages               8 3,6%           12.796.391,00 5,2%     1.599.548,88 

Berguedà               3 1,4%                778.679,34 0,3%        259.559,78 

Osona               7 3,2%             4.152.806,14 1,7%        473.969,02 

Comarques Gironines             24 10,8%             7.729.828,37 3,1%        322.076,18 

Alt Empordà               5 2,3%                399.110,99 0,2%          79.822,20 

Baix Empordà               3 1,4%                671.352,00 0,3%        223.784,00 

Garrotxa               3 1,4%                229.400,00 0,1%          76.466,67 

Gironès               5 2,3%             4.794.130,61 1,9%        958.826,12 

Ripollès               1 0,5%                  38.464,77 0,0%          38.464,77 

Selva               7 3,2%             1.597.370,00 0,6%        228.195,71 

Terres de l'Ebre               9 4,1%             1.360.501,00 0,6%        151.166,78 

Baix Ebre               3 1,4%                753.500,00 0,3%        251.166,67 

Montsià               3 1,4%                428.000,00 0,2%        142.666,67 

Ribera d'Ebre               1 0,5%                  60.101,00 0,0%          60.101,00 

Terra Alta               2 0,9%                118.900,00 0,0%          59.450,00 

Sense territorialitzar (*)             18 8,1%             2.550.880,80 1,0%        141.715,60 

TOTALS 222 100% 245.869.203,45 100% 1.107.518,93 

(*) Correspon a diferents operacions de la línia d'aiguats formalitzades agrupadament  
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Algunes de les operacions més destacades han estat:
- Autorització de la formalització d’una operació d’endeutament a favor de Fira 2000,

SA, per import de 50 M€, avalada per l’Institut Català de Finances. El Govern català
constitueix aquest aval, que permetrà a Fira 2000, SA, dur a terme els seus projectes
d’ampliació de nous pavellons i creixement del recinte firal Montjuïc II.

- S’han formalitzat operacions de crèdit o aval per un import conjunt de 39,2 M€ destinats
al sector hospitalari.

- S’ha continuat donant impuls a la producció del sector audiovisual, amb un import de
13,2 M€.

- Línia de préstecs a favor dels socis partícips d’Avalis de Catalunya, SGR per un import
de 6 M€, per finançar inversions, sempre que la finalitat dels préstecs sol·licitats sigui
coherent amb la política agrària i forestal de la Generalitat.

- Préstec a la societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 SA, destinat a
finançar l’aportació de la Generalitat a l’organització del Fòrum Universal de les Cultures
per un valor de 42,21 M€.

Institut Català de Crèdit Agrari
L’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) ha formalitzat 479 operacions a 30.6.2004, per un
import total de 31 M€. Això ha suposat un increment del 16,55 % en relació amb el nombre
d’operacions formalitzades en el mateix període de l’any anterior i del 26,90 % quant a
l’import. L’augment del nombre de préstecs es deu al finançament de les aportacions a
càrrec dels regants de diversos projectes d’infraestructura de regadius. L’explicació de
l’increment de l’import formalitzat rau en l’obertura d’una línia de préstecs adreçada a les
comunitats de regants consolidades per finançar la part de les obres de regadiu al seu
càrrec i en la formalització de l’aval que han de presentar aquestes comunitats per a
l’execució d’aquestes inversions.
L’activitat de l’Institut s’ha adreçat als sectors agrícola, agroindustrial, pesquer, ramader,
aqüícola i a l’agroturisme i ha abastat 31 comarques.
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DISTRIBUCIÓ COMARCAL DELS PRÉSTECS I AVALS FORMALITZATS 

Període 1.1.2004 - 30.6.2004 
  Àmbit Territorial Nombre   % s/total   Import  % s/import 

ÀMBIT METROPOLITÀ 71 14,83% 6.219.552,61 20,08% 

 Baix Llobregat 9 1,88% 223.870,00 0,72% 

 Barcelonès 27 5,64% 1.800.325,52 5,82% 

 Garraf 18 3,76% 1.099.569,00 3,55% 

 Maresme 14 2,92% 1.788.673,09 5,77% 

 Vallès Occidental 1 0,21% 1.279.440,00 4,13% 

 Vallès Oriental 2 0,42% 27.675,00 0,09% 

COMARQUES GIRONINES 44 9,19% 3.858.172,23 12,46% 

 Alt Empordà 18 3,76% 369.405,41 1,19% 

 Baix Empordà 13 2,71% 378.936,58 1,22% 

 Gironès 2 0,42% 680.300,00 2,20% 

 Selva 11 2,30% 2.429.530,24 7,85% 

CAMP DE TARRAGONA 43 8,97% 859.980,81 2,77% 

 Alt Camp 6 1,25% 205.811,71 0,66% 

 Baix Camp 6 1,25% 266.650,94 0,86% 

 Conca de Barberà 2 0,42% 57.676,29 0,19% 

 Tarragonès 29 6,05% 329.841,87 1,06% 

TERRES DE L'EBRE 149 31,10% 5.449.728,36 17,59% 

 Baix Ebre 120 25,05% 2.506.028,30 8,09% 

 Montsià 21 4,38% 2.066.100,00 6,67% 

 Ribera d'Ebre 7 1,46% 864.620,06 2,79% 

 Terra Alta 1 0,21% 12.980,00 0,04% 

ÀMBIT DE PONENT 160 33,40% 10.568.104,44 34,13% 

 Alt Urgell 1 0,21% 43.730,00 0,14% 

 Alta Ribagorça 5 1,04% 82.470,00 0,27% 

 Garrigues 7 1,46% 395.060,67 1,28% 

 Noguera 15 3,13% 606.441,77 1,96% 

 Pla d'Urgell 3 0,63% 343.910,00 1,11% 

 Segarra 2 0,42% 37.460,10 0,12% 

 Segrià 63 13,15% 7.827.589,90 25,27% 

 Urgell 64 13,36% 1.231.442,00 3,98% 

COMARQUES CENTRALS 12 2,51% 4.018.785,30 12,97% 

 Anoia 1 0,21% 5.060,83 0,02% 

 Bages 1 0,21% 475.000,00 1,53% 

 Berguedà 2 0,42% 24.969,00 0,08% 

 Osona 6 1,25% 3.431.675,47 11,08% 

 Solsonès 2 0,42% 82.080,00 0,26% 

TOTAL 479 100,00% 30.974.323,75 100,00% 

 

Algunes de les operacions més destacades han estat:
- Obertura de nova línia de préstecs per finançar la reposició de la cria i el reinici de

l’activitat de les instal·lacions de muscleres del Delta de l’Ebre. L’import màxim serà
d’1,93 M€
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- Autorització de préstecs per un import de 12 M€ a les comunitats de regants
consolidades, que tenen la gestió de l’aigua de rec des de fa més de 10 anys i emeten
periòdicament rebuts per al cobrament dels seus serveis als regants.

- 811.366 € per avançar els ajuts als armadors afectats per la paralització temporal de
l’activitat pesquera de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona.

- 542.006 € per avançar les prestacions d’atur dels mariners afectats per la paralització
temporal de l’activitat pesquera de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona.

- 20 M€ per finançar els ajuts de recuperació del potencial productiu del conreu de
l’olivera.

- Préstec de 3 M€ a la comunitat de regants del canal de Pinyana d’Alcarràs, dins la línia
genèrica de préstecs de 12 M€ a les comunitats de regants consolidades.
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Departament de Governació i Administracions Públiques

Organització Territorial
- Inici dels treballs legislatius per impulsar el nou model d’organització territorial de

Catalunya.
- Creació de la Subdelegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya

Central i a la Subdelegació Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.
- Creació de la Comissió mixta de traspàs de serveis i recursos de les diputacions a la

Generalitat i als consells comarcals establint-se la composició, l’organització i el
funcionament.

- Posada en marxa provisional de la creació del Comitè Català d’Emergències per coor-
dinar l’ajut català davant qualsevol catàstrofe arreu del món.

Funció Pública
- Estructuració i reestructuració dels departaments del Govern.
- Procediment de reingrés d’alts càrrecs. En el conjunt de l’ocupació d’alts càrrecs i

eventuals s’ha passat de 23.168.874, 30 € retribuïts a 2003, a 20.339.285,36 € a 2004.
És a dir una reducció de l’11’95%.

- Aprovació de l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2004, de 560 places per a
cossos i escales de funcionaris d’administració general i d’administració especial de la
Generalitat de Catalunya.

- Acord de regulació de determinats aspectes del règim del personal eventual i es dóna
publicitat dels nomenaments de l’esmentat personal eventual.

- Queden suprimits 53 consells i comissions de l’administració per tal d’agilitar la
Generalitat.

Administració Local
- Atorgament d’ajuts als ens locals afectats per incendis forestals i temporals diversos

esdevinguts des de l’estiu de 2003 per un import de 5M €.
- Subvenció a l’Ajuntament de Banyoles de 404.223,73 € per indemnitzar les víctimes i

familiars de l’accident succeït a l’estany de Banyoles l’any 1998.
- S’atorguen ajuts per al finançament de les despeses extraordinàries ocasionades als

ens locals pels temporals diversos i incendis esdevinguts a la primavera i l’estiu de
2003 per un import de 140.665,28 €

Òrgans del Departament de Governació i Administracions Públiques
- Designació dels representants de la Generalitat a la Junta de Govern de l’Institut

Europeu de la Mediterrània.
- Definició de la composició, l’organització i el funcionament de la Comissió de Govern

de la Generalitat Conselh Generau dera Val d’Aran.

Cooperació Exterior
- Signatura del Conveni de cooperació amb la Premi de la Pau Rigoberta Menchú. La

Generalitat cofinançarà un programa de cooperació entre la Fundació Rigoberta Menchú
Tum i ONG catalanes.

- Convocatòria d’ajuts a les comunitats catalanes de l’exterior per atendre finalitats de
caràcter assistencial i d’aprovació de les bases reguladores.
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Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
- Aprovació del Pla Anual de Cooperació per al desenvolupament del 2004 amb un

import de 30.5 M €  que representa un 20% més del pressupost anterior.
� Suport als drets bàsics
� Millora de la capacitat productiva i de l’ocupació
� Governança i governabilitat
� Foment de la pau i ajut humanitari potenciant la cooperació catalana als territoris

del Sàhara, els Balcans, Colòmbia, Palestina i Timor Oriental.
� Educació i Capacitats

- Obertura de la convocatòria de subvencions per un import màxim de 2.400.000 €
destinades a donar suport a determinades activitats de cooperació al desenvolupament
i solidaritat internacional, i de publicació de les bases.

- Obertura de la convocatòria de subvencions per un import total de 7M€ destinades a
donar suport a projectes que realitzen les organitzacions no governamentals en l’àmbit
de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional i de publicació de les
bases.

Administració Oberta de Catalunya
- Signatura de l’acord institucional del Departament de Governació i Administracions

Públiques amb el Parlament de Catalunya per a la implantació de la signatura electrònica
en els tràmits parlamentaris.

PUOSC
- Informació pública de l’aprovació inicial de la planificació quadriennal del Pla únic d’obres

i serveis de Catalunya, 2004-2007.
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Previsió del PUOSC 2004-2007 

Comarca 
Subvenció a 
17/06/2004 

Alt Camp 7.866.423,80 €
Alt Empordà 24.313.521,87
Alt Penedès 11.878.849,83
Alt Urgell 7.131.730,86
Alta Ribagorça 1.733.830,00
Anoia 13.201.811,90
Bages 16.285.336,49
Baix Camp 9.791.387,71
Baix Ebre 7.109.390,14
Baix Empordà 17.951.197,91
Baix Llobregat 21.466.142,27
Baix Penedès 7.467.960,17
Barcelonès 8.340.767,00
Berguedà 9.315.907,44
Cerdanya 7.004.684,87
Conca de 
Barberà 6.821.933,13
Garraf 3.979.844,09
Garrigues 5.682.657,39
Garrotxa 9.409.019,61
Gironès 13.515.695,88
Maresme 18.515.075,52
Montsià 7.269.032,29
Noguera 10.807.271,31
Osona 15.947.739,16
Pallars Jussà 5.833.292,05
Pallars Sobirà 7.607.610,95
Pla de l'Estany 5.440.207,10
Pla de l'Urgell 5.413.436,72
Priorat 6.250.186,19
Ribera d'Ebre 5.763.907,71
Ripollès 8.626.598,01
Segarra 7.179.991,02
Segrià 12.039.352,91
Selva 17.035.902,91
Solsonès 4.601.677,68
Tarragonès 9.590.495,57
Terra Alta 4.112.979,96
Urgell 6.569.073,60
Val d'Aran 3.894.171,85
Vallès 
Occidental 17.442.878,60
Vallès Oriental 23.315.426,98
TOTAL 413.524.400,45 €
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- Signatura del Conveni per a l’aportació de la Diputació de Lleida al Pla ⁄nic d’Obres i
Serveis (PUOSC) 2004-2007, d’acord amb el que estableix l’article 10 de la convocatòria
aprovada mitjançant el Decret 189/2003.

- Signatura d’un conveni entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona amb el compromís
mutu de desistir dels plets que mantenen respecte a la cooperació inversora en obres
i serveis de competència municipal.

- Inclusió d’una obra en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2003 (núm. PG-
2003/1533). (Pàg. 11023) referent al programa general (PG) , l’obra del municipi d’Olius
(Solsonès) amb una subvenció del PUOSC de 24.000 €

- Les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida han signat els convenis en què es fixen
les aportacions que han de fer al PUOSC, d’acord amb el que disposa la Llei 23/1987.

- Autorització d’una despesa de 315 M€ per finançar el programa d’execució del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2004-2007, un 47’7% més
en relació al pla del 2000-2003.

FEDER
- Informació pública sobre la selecció d’actuacions dels ens locals susceptibles de

cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Fons Estructurals Europeus 2004-2006 
"Fòrum 2004"   
Anualitat 2004 2.730.097,48 € 
Anualitat 2005 1.803.036,31 € 
Anualitat 2006 555.936,20 € 
TOTAL 5.089.069,99 € 
"BCN Innovadora: Rehabilitació   
Anualitat 2004 299.003,52 € 
Anualitat 2005 1.051.771,18 € 
Anualitat 2006 927.061,17 € 
TOTAL 2.277.835,87 € 
"BCN: Innovadora: Sistemes d'Informació"   
Anualitat 2004 300.506,05 € 
Anualitat 2005 300.506,05 € 
Anualitat 2006 126.212,54 € 
TOTAL 727.224,64 € 
"Zona 22@, Poble Nou   
Anualitat 2004 1.051.771,18 € 
Anualitat 2005 1.051.771,18 € 
Anualitat 2006 921.051,05 € 
TOTAL 3.024.593,41 € 

• Fons Estructurals Europeus: Objectiu 2. Incorporacions de subvencions a l’Ajuntament de Barcelona (2000-2006). Es detallen les

anualitats 2004, 2005 i 2006.
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Previsió del FEDER  2004-2005 
Comarca Despesa elegible Subvenció 30/06/2004 
Alt Camp 663.000,00 € 331.500,00 € 
Alt Empordà 1.540.000,00 770.000,00 
Alt Penedès 2.530.000,00 1.265.000,00 
Alt Urgell 1.086.000,00 543.000,00 
Alta Ribagorça 274.000,00 137.000,00 
Anoia 2.020.000,00 1.010.000,00 
Bages 3.208.000,00 1.604.000,00 
Baix Camp 3.186.000,00 1.593.000,00 
Baix Ebre 1.410.000,00 705.000,00 
Baix Empordà 1.588.000,00 794.000,00 
Baix Llobregat 15.408.000,00 7.704.000,00 
Baix Penedès 1.490.000,00 745.000,00 
Barcelonès 29.168.267,50 14.584.133,75 
Berguedà 1.574.000,00 787.000,00 
Cerdanya 672.000,00 336.000,00 
Conca de Barberà 1.504.000,00 752.000,00 
Garraf 2.470.000,00 1.235.000,00 
Garrigues 864.000,00 432.000,00 
Garrotxa 1.412.000,00 706.000,00 
Gironès 900.000,00 450.000,00 
Maresme 6.164.000,00 3.082.000,00 
Montsià 1.476.000,00 738.000,00 
Noguera 1.580.000,00 790.000,00 
Osona 3.840.000,00 1.920.000,00 
Pallars Jussà 1.172.000,00 586.000,00 
Pallars Sobirà 1.110.000,00 555.000,00 
Pla de l'Estany 986.000,00 493.000,00 
Pla de l'Urgell 0,00 0,00 
Priorat 1.350.000,00 675.000,00 
Ribera d'Ebre 1.206.000,00 603.000,00 
Ripollès 1.734.000,00 867.000,00 
Segarra 1.166.000,00 583.000,00 
Segrià 900.000,00 450.000,00 
Selva 2.478.000,00 1.239.000,00 
Solsonès 1.668.000,00 834.000,00 
Tarragonès 3.878.000,00 1.939.000,00 
Terra Alta 1.164.000,00 582.000,00 
Urgell 750.000,00 375.000,00 
Val d'Aran 1.218.000,00 609.000,00 
Vallès Occidental 11.412.000,00 5.706.000,00 
Vallès Oriental 7.040.000,00 3.520.000,00 
TOTAL 125.259.267,50 62.629.633,75 € 

- Inauguració del nou equipament cultural i lúdic de les Cabanyes, que ha estat
subvencionat amb 287.892€ (PUOSC) i amb 90.151€ provenint dels fons FEDER.
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Departament d’Educació

Centres Docents
- Decret d’admissió d’alumnes als centres docents en els ensenyaments sufragats amb

fons públics. Aquesta normativa garanteix plena transparència en el procés d’admissió
de l’alumnat als centres i a més, afavoreix la integració de l’alumnat nouvingut.

- Pla pilot per al funcionament de 12 Oficines Municipals d’Escolarització: una eina per
a la transparència en els processos de matriculació i un espai de participació dels
municipis en el fet educatiu.

- Inauguració de l’Oficina d’Informació Escolar del Consorci d’Educació de Barcelona.
- 69,1 M€  per a la construcció de 6 nous Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP),

5 Instituts d’Estudis de Secundària (IES) i 312 obres de reforma, adequació i
manteniment (Pla Economicofinancer 2004-2010).

- 43,9 M€ destinats a la concertació de l’ensenyament de P3 per al curs 2004-2005 a
524 escoles (94,8% dels sol·licitants).

- Resolució de renovació i modificació dels concerts educatius per als ensenyaments
postobligatoris.

- Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació i consolidació de
places de llars d’infants en centres de titularitat municipal, per import de 15,73 M€

- Regulació de la constitució i la composició del Consell Escolar, la selecció del director
o la directora i el nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents
públics, amb l’objectiu de dotar tots els centres públics de mecanismes per exercir i
consolidar l’autonomia dels estaments de la comunitat educativa i, en definitiva, de
millorar la qualitat educativa.

- Convocatòria d’ajuts de menjador per als alumnes dels serveis territorials de Barcelo-
na ciutat, per al curs 2004-2005 per un import de 2.018.920 €.

Ordenació i Innovació Educativa
- Creació de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, que té per objectiu

afrontar els nous reptes que planteja l’acollida i la integració de l’alumnat nouvingut al
sistema educatiu.

- Pla de Llengua i Cohesió Social per adequar el sistema educatiu a la creixent complexitat
i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana. Més de 35.000.000 €  destinats a
diverses actuacions per al curs 2004-2005  que tenen com a objectiu consolidar la
llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe; acollida i integració a
l’escola per a tot l’alumnat i promoure la igualat d’oportunitats.
� Es triplica la inversió destinada fins al moment a l’acollida de l’alumnat nouvingut
� Es destinen 900 mestres i professors per posar en marxa el pla.
� Es doblen els ajuts a l’escola concertada que passen a ser de 7.200 €,  es doblen

els centres concertats que reben aquest ajuts que passen a ser 100, i es destinen
40 professors per a aules d’acollida a centres concertats. Inversió 1 M€. Això equival
a multiplicar per deu els ajuts a l’escola concertada per aquest concepte.

- Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la
realització de les escoles d’estiu per a l’any 2004, per un import de 450.000 €.

- Atorgament d’ajuts a grups d’alumnes de centres docents de Catalunya per a
l’aprenentatge actiu d’idiomes, per un import de 535.608 €.

- Programa de Mediadors Escolars. 45 IES nous inscrits per al curs 2004-2005. Així
durant el curs vinent s’arribarà a la xifra de quasi 100 instituts treballant en aquest
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programa especialment indicat per a la resolució de petits i primers conflictes i d’una
manera particular per als casos molt freqüents i també sovint desconeguts de
maltractament entre alumnes.

- Lliurament dels Premis del IX concurs literari El Gust per la Lectura on han participat
5.000 alumnes de centres d’educació secundària públics i privats.

- Lliurament dels premis del Quart Concurs d’Oratòria en Llengües Estrangeres inclòs
en el programa Orator.

- Lliurament del Distintiu d’Escola Verda a 70 centres escolars.

Formació Professional
- Assumpció de les competències sobre formació permanent d’adults.
- Presentació de les línies d’actuació de la Formació Professional i l’oferta per al curs

2004-2005.
- Oferta formativa de 70 cicles nous (la més alta que s’ha realitzat mai des de l’existència

d’aquests cicles). 44 són de grau mitjà, 23 de grau superior i 3 oferts per les escoles
municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

- Establiment del currículum per a l’ensenyament del cicle formatiu de grau superior de
Salut Ambiental. La competència general d’aquest tècnic és realitzar les operacions
d’inspecció necessàries per identificar, controlar, vigilar, avaluar i, si escau, corregir
els factors de risc ambiental per a la salut, i desenvolupar programes d’educació i
promoció de la salut de les persones en la seva interacció amb el medi, sota la supervisió
corresponent.

- Inversió de 4 M€ per dotar els equipaments dels nous cicles previstos per al curs
2004-2005, per als ja iniciats aquest curs i per a les famílies professionals no dotades
el curs passat.

- Acord de col·laboració amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació per establir correspondències entre els Cicles Formatius de Grau Superior
i Estudis universitaris de primer cicle.

- Obertura de la matrícula per crèdits per al curs vinent i així donar resposta a l’alumnat
que comparteix activitat laboral i estudis de formació professional.

- Autorització de 283 cursos, en 152 centres, per impartir programes de garantia social
per al curs 2004-2005.

- Projecte per realitzar estudis de Formació Professional a distància.

Personal Docent
- Formalització de la proposta de dotacions de professorat a incloure en l’avantprojecte

de pressupostos de l’any 2004, d’acord amb la previsió de necessitats d’escolarització
en centres públics per al curs 2004-2005. Es preveu incorporar 2.200 dotacions de
professorat i altres professionals.

- Transparència en la negociació: es publica al web del Departament totes les
convocatòries de reunions sindicals i tota la documentació que el Departament facilita
als representants sindicals en la negociació, per a coneixement de tot el professorat i
de la comunitat educativa.

- Increment de professorat als centres amb un elevat nombre d’alumnat nouvingut i
increment dels Tallers de Llengua (curs 2003-2004). Aquesta mesura s’ha aplicat a 76
Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP) i a 27 Instituts d’Educació Secundària
(IES).
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Departament de Cultura

- Creació del comissionat del Consell de la Cultura i les Arts.
- Presentació de l’Acord pel llibre i l’escriptura 2004-2007, que marca la línia del

departament durant els pròxims anys.
- Creació del Consorci Catalan Films & TV i presentació pública de les línies de treball

per a la promoció estatal i internacional de l’audiovisual català, que se situen en el
marc de les polítiques del Departament de Cultura de suport al sector audiovisual.

- Creació d’una Comissió formada pels representants polítics del Ministerio de Cultura i
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, encarregada de negociar
el retorn dels Documents de Salamanca segons les disposicions de la Proposición no
de Ley aprovada pel Congrés dels Diputats el 18 de maig.

Promoció cultural
- Posada en marxa del Pla d’Infraestructures culturals territorials bàsiques.
- Aprovació de la creació del primer centre de producció d’arts escèniques del país, a

Reus, el qual serà operatiu l’1 de gener.
- El Govern català recupera la seva posició com a membre del Consorci Català de Promoció

Exterior de la Cultura (COPEC), que havia atribuït a l’Institut Ramon Llull el juny de 2003.
- Presentació pública del programa d’actuació de l’Institut Ramon Llull a la Feria Inter-

nacional del Libro de Guadalajara (Mèxic) que se celebrarà el proper mes de novembre.
- Subvenció d’ 1,7M€ a la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, per al

manteniment de les activitats de la Fundació durant l’any 2004.
- Celebració de la Trobada de l’Associació Europea de Teatres al Teatre Nacional de

Catalunya.
- Participació a l’Any Dalí i a l’Any Patufet.
- Presentació conjunta amb l’Ajuntament de Sitges de la XXXV edició del Festival Sitges

Teatre Internacional.
- Realització de la dotzena edició de la Primavera Fotogràfica, amb 274 exposicions i

més de 800 autors a 53 municipis catalans, i la seva cloenda amb un festival de la
imatge amb el nom de Diaporama: projeccions, conferències, debats i propostes
escèniques i musicals.

- Posada en marxa del Programa Igualtat d’Oportunitats entre les Dones i els Homes en
matèria de cultura.

Institut Català d’Indústries Culturals
- Participació mitjançant fons reintegrables en activitats culturals de gran format (FAMA,

reposició de Mar i Cel, producció de l’obra teatral La plaça del Diamant, desenvolupament
d’una xarxa de distribució per Internet de partitures musicals, producció de manuals
d’aprenentatge d’instrument de percussió per distribuir-los en format DVD i per Internet,
desenvolupament d’un catàleg digital de partitures musicals per ser distribuït per Internet).

- Convenis de col·laboració:
� Amb la Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya per

a la promoció de la 15na Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya (Igualada).
� Amb Televisió de Catalunya, SA per a l’organització de l’INPUT 2004, Trobada

Internacional de Televisió.
� Amb la Fundació Pompeu Fabra per a la realització de les jornades sobre “Conver-

ses de Cinema Català”.
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� Amb l’Institut Municipal de la Comunicació (IMC) de l’Ajuntament de Granollers
per a l’organització del 5è Mercat Audiovisual de Catalunya que s’organitza
conjuntament amb la Xarxa de Televisions Locals.

� Amb la Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, S.C.C.L., per a dur a terme
la 2ª fase del projecte Construint Mirades (Per una cultura audiovisual).

Cultura Popular
- Internacionalització de la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa, fomentant

prioritàriament la participació de l’àrea mediterrània.
- Renovació i ampliació dels convenis de col·laboració amb diferents entitats per dur a

terme el Programa Formatiu Arrels. Pla de dinamització cultural.
- Establiment, a través del programa d’ajuts europeu INTERREG, d’intercanvis culturals

de caràcter transfronterer amb diferents organismes i entitats d’Aquitània i Catalunya.

Patrimoni Cultural
- Definició de les bases per a un nou Sistema Català d’Arxius.
- El Museu d’Història assumeix la gestió dels monuments públics adscrits al Departament

de Cultura.
- Presentació de l’edició trilingüe ( català, castellà i anglès) de les Homilies d’Organyà,

llibre commemoratiu del 800 aniversari del primer text escrit en llengua catalana.
- Presentació a Móra d’Ebre del projecte executiu de l’Arxiu Comarcal de la Ribera de

l’Ebre.
- Inici de l’última fase del projecte de creació d’un centre d’interpretació de les pintures

rupestres d’Ulldecona, amb una aportació del Departament de Cultura de 150.000 €.
- Declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de conjunt històric, la Cala

S’Alguer, a Palamós, i  delimitació de l’entorn de protecció.
- Inauguració de les Galeries d’Estudi del Museu Episcopal de Vic.
- Aplicació del protocol 2002-2004  1% cultural: Rehabilitació de la plaça de la Catedral

de Vic i restauració de l’església de Santa Maria, de Viu de Llevata del Pont de Suert.
- Finançament per a la finalització de les obres de rehabilitació del Palau Nacional de

Montjuïc i de les instal·lacions museogràfiques del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Beques i subvencions
- Beques: a la Jove Creativitat, a onze projectes d’onze artistes; a estades a l’estranger

de creadors/es culturals i a grups i artistes catalans en els seus desplaçaments a
l’estranger; a la realització del catàleg col·lectiu de la lectura pública de Catalunya.

- Subvencions:
� A la Fundació Joan Miró i a la Fundació Antoni Tàpies per col·laborar en les seves

activitats i funcionament; al Castell medieval de l’Espluga Calba per a la quarta
fase de restauració del Castell.

� A activitats de promoció cultural, entre d’altres a: artistes visuals, a les edicions en
llengua catalana o aranesa d’especial interès cultural, a activitats musicals, de
dansa, teatrals i de circ de caràcter professional, a l’edició de fonogrames, a la
dotació d’infraestructura a sales privades que programin de manera estable músi-
ca en viu de caràcter professional...

� A la producció de curmetratges cinematogràfics i a la participació i promoció de
pel·lícules catalanes seleccionades en festivals internacionals; a la premsa escrita
en català i aranès; a empreses per a l’edició de treballs relacionats amb el patrimoni
etnològic de Catalunya; a entitats locals que programin activitats culturals
relacionades amb la cultura popular i tradicional...
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Departament de Salut

- Presentació del Pla de Xoc en les llistes d’espera: eliminació dels tres mesos d’espera
tècnica que anteriorment no estaven inclosos com a temps real d’espera del pacient.
Els pacients rebran un certificat d’estar inclosos en llista d’espera quirúrgica. Increment
del nombre de professionals i de sessions quirúrgiques. Introducció de criteris de
valoració clínics i socials per a aquelles patologies que ho requereixin. Creació d’un
registre unificat d’adequació de la indicació de la pròtesi de genoll tenint en compte
aspectes clínics i socials.

- Presentació del Pla de Xoc dels Centres de Salut: increment del nombre de professionals
dels equips d’atenció primària en un 38%. El Govern ja ha acordat autoritzar l’augment
de les dotacions de llocs de treball disponibles per l’Institut Català de la Salut i que es
destinaran a la posada en funcionament del Pla de Xoc durant l’exercici de l’any 2004,
concretament,160 dotacions en l’àmbit de la Divisió de Primària, corresponents a 109
places de metge, 24 de pediatre i 27 d’auxiliars administratius.

- Anunci de la fusió dels consells d’administració de SEM.SA i SCUBSA i revisió de les
urgències, emergències i el transport sanitari amb l’objectiu de crear una única empre-
sa que es responsabilitzarà de la planificació, el finançament i la gestió de les
emergències en tot el territori català. Es pretén separar el transport sanitari programat
de l’urgent. En el nou organisme també hi serà representat el Departament d’Interior.

- Inici de l’assaig clínic per valorar l’eficàcia de l’heroïna oral i la morfina oral a Catalunya.
L’Agencia Española del Medicamento va autoritzar el Departament de Salut a iniciar
dos estudis per al tractament amb heroïna i morfina a aquells pacients que hagin
fracassat en els Programes de Manteniment amb Metadona.

- Pla d’actuació sanitària en relació amb l’enderrocament de Can Tunis i la seva
desaparició com a zona de tràfic i consum de drogues. Els objectius del pla són oferir
una atenció correcta als consumidors en actiu, la detecció ràpida dels canvis en les
zones de tràfic i consum, i la disminució d’aquestes pràctiques a la comunitat.

- Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) que té com a objectius principals: extre-
mar la prevenció i la vigilància epidemiològica (toxoinfeccions alimentàries i legionel·losis),
adequar els recursos humans i els centres, assegurar la capacitat de resposta del transport
sanitari i activar mesures per reduir els efectes de la calor sobre la salut. Aquest Pla
inclou 370 professionals sanitaris més de reforç a l’estiu (Pla d’Estiu 2004).

- Pla Bàsic del Transport Sanitari: reforç del servei de transport sanitari amb 31 vehicles
més, amb motiu de la temporada estival (del 19 de juny al 12 de setembre). Seguir
millorant l’accessibilitat al telèfon 061 des de tot el territori de Catalunya com a plata-
forma única d’accés als serveis d’urgències i emergències sanitàries. Reforç del servei
telefònic Sanitat Respon 902 111 444 per donar resposta a l’increment d’activitat que
es produeix durant aquest període (Pla d’Estiu 2004).

Actes de salut pública
- Participació de Catalunya, a través del Departament de Salut, en la sisena edició de la

campanya de cessació tabàquica d’àmbit internacional «Deixa-ho i guanya, 2004»
(Quit&Win’04) que organitza cada dos anys el Programa CINDI de l’Organització Mun-
dial de la Salut.

- Presentació de la Regió Sanitària Pirineus-Aran i visita a Tremp, el Pont de Suert i la
Vall d’Aran: Hospital del Pallars, Centre d’Atenció Primària Pont de Suert i Hospital de
Vielha.
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- Acte de commemoració del Dia Nacional del Donant d’“rgans i presentació de l’activitat
de trasplantaments dels últims mesos.

- Presentació del Protocol d’assistència al part i al puerperi i d’atenció al nadó.
- Participació a Fira Gran.
- Presentació de l’Informe anual de l’any 2003 del Sistema Integrat de Vigilància

Epidemiològica de l’HIV/SIDA a Catalunya (Sives). L’informe incorpora, també, dades
de la vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual i de la tuberculosi
a Catalunya.

Atenció primària
- Inauguració del Centre d’Atenció Primària (CAP) Ramon Turró de Barcelona. El centre

compta amb un equip d’atenció primària i un equip de salut mental infantil i juvenil.
- Inauguració del CAP l’Escala (Moisés Broggi), que és el CAP de referència de l’ABS

de l’Escala.
- Inauguració CAP Sabadell Nord, que forma part de l’Àrea Bàsica de Salut Sabadell 3 B.
- Inauguració del Consultori de Dosrius (Maresme).
- Inauguració del Consultori Local de Maià de Montcal (Garrotxa).
- Inauguració del Consultori Mèdic Municipal del Far d’Empordà.

Atenció hospitalària
- Inauguració de les noves instal·lacions d’hospitalització del Servei d’Hematologia i

Oncologia Pediàtriques de l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
- Inauguració del Laboratori de Recerca i de la Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital

Doctor Josep Trueta.
- Inauguració de la Factoria Cel·lular Josep Carreras al Centre de Transfusió i Banc de

Teixits ubicat a l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat.
- Inauguració de la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica de l’Hospital de Sant Joan de

Déu a Sant Boi de Llobregat.
- Inauguració de la Ciber@ula de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.
- Inauguració del Centre de Transfusió i Banc de Teixits de Lleida.

Atenció sociosanitària
- Inauguració del Centre Sociosanitari Sant Jordi a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Inversions i pressupost
- Presentació de les propostes d’inversió als centres de l’ICS durant el període 2004-

2007 per iniciar la seva recapitalització per un import de 262,5 M€.
- Aprovació de la remodelació de tres centres de salut dins del Pla Economicofinancer

de l’empresa Gestió d’Infraestructures SA (GISA), per un import de 16.122.749,56 €, a
Barcelona, Badalona i Sant Adrià de Besòs.

- Autorització als representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern
del Consorci Sanitari Integral a realitzar una operació de finançament per un import
màxim de 15 M€ per a la posada en marxa de nous programes, així com per fer front
a les despeses derivades dels projectes arquitectònics bàsics i executiu per a la
construcció de l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l’objecte de dur a terme els
projectes esmentats.

- Autorització de la despesa amb abast plurianual per un import de 10.452.236,68 € per
a la contractació del subministrament de la generació, renovació tecnològica i explotació
d’energia solar tèrmica i convencional per a diversos hospitals de l’Institut Català de la
Salut.
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- Convalidació de l’aprovació per part dels representants del Servei Català de la Salut
en  el Consell Rector del Consorci Sanitari Integral a dur a terme una operació de
finançament a Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL, mitjançant l’aportació a aquesta
societat del solar ubicat a Sant Joan Despí, valorat en  7.492.716 €.

Normativa, convenis i declaracions
- Inici del procés de jubilacions del personal estatutari, a partir de l’1 de juliol, d’acord

amb la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels
serveis de la salut, que permet l’increment de l’activitat assistencial, la renovació en un
nombre important de caps de servei, especialment dels grans hospitals, la substitució
per nous professionals amb alts nivells competencials i l’increment substancial del
nombre d’hores.

- Aprovació, per part del Govern, de les normes complementàries relatives a l’especialitat
d’obstetrícia i ginecologia en l’àmbit de l’Institut Català de la Salut, i per al desplegament
i organització del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva en l’àmbit d’aquest
mateix organisme.

- Nou calendari de vacunacions. Decret 183/2004, de 17 de febrer, pel qual s’estableix
el calendari de vacunacions sistemàtiques. El principal canvi del nou calendari de
vacunacions és la substitució de la vacuna antipoliomielítica oral trivalent (VPO) per la
vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI). Per tal de facilitar el canvi s’utilitzarà la va-
cuna combinada pentavalent (DTPa, Hib, VPI) en les dosis dels 2, 4, 6 i 18 mesos i la
VPI aïllada en la cinquena dosi.

- Signatura de l’acord de constitució del nou Consorci Sanitari de Mollet del Vallès. El
Consorci està participat pel CatSalut, l’Ajuntament de Mollet del Vallès i la Fundació
Privada Hospital de Mollet. Durà a terme la construcció, equipament i posada en
funcionament d’un nou centre hospitalari al municipi de Mollet del Vallès.

- Signatura del Conveni entre el Consorci Hospitalari de Catalunya i el Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona per promoure el desenvolupament professional dels metges que
presten els seus serveis en hospitals de menor dimensió o aïllats territorialment, facilitant
la seva formació continuada, així com l’accés d’aquests professionals a les noves
tecnologies i a projectes docents i de recerca; tutelar els serveis mèdics i quirúrgics
dels hospitals comarcals i millorar la qualitat de la cartera de serveis dels centres
hospitalaris que ho necessitin mitjançant la cessió de professionals per a la prestació
de serveis de consulta i diagnòstics, tant terapèutics com quirúrgics.

- Signatura d’un conveni amb la Fundació La Caixa per crear nou ciberaules hospitalàries
a Catalunya. Els principals hospitals infantils de Catalunya posaran a disposició dels
nens ingressats un espai educatiu i lúdic, on podran jugar, estudiar i també trobar-se
amb la seva família.

- Pacte per a la salut a Olot i la comarca de la Garrotxa, que suposa la creació de la
Corporació de Salut de La Garrotxa.

- Signatura d’una declaració conjunta entre el Departament de Salut, la Societat Catala-
na de Medicina Familiar i Comunitària, la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació
Catalana d’Infermeria, i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya,
en la qual s’ha acordat reforçar les activitats de prevenció dels accidents de trànsit en
el seu àmbit assistencial, i s’han compromès a col·laborar activament en l’elaboració i
aplicació d’instruments i programes adreçats a assolir aquest objectiu prioritari del Pla
de Salut de Catalunya.

- Signatura d’una declaració institucional conjunta amb sis comunitats autònomes més
(Andalusia, Aragó, Principat d’Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa i Extremadura) a
favor de la investigació amb cèl·lules mare embrionàries.
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Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

- Convocades les següents ordres d’ajut als sectors agraris: Plans de reconversió de la
vinya; ajuts als conreus herbacis; ajuts al bestiar boví, oví i cabrum; ajuts agroambientals;
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i desfavorides; ajuts per a
foment de les assegurances agràries; ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors
en determinats supòsits; ajuts per a la millora de la qualitat de la carn de boví, ajuts a
la qualitat alimentària.

Pagament d’ajuts
- Ajut a la producció d’oli d’oliva: saldo campanya 2001/02 i bestreta campanya 2002/

03.
- Pagament del saldo del Pla de xoc per a la recuperació del potencial productiu de les

oliveres gelades 2001 (3 M€).
- Pagament dels ajuts agroambientals a l’arròs (7.8 M€).
- Primer pagament dels ajuts als fruits secs de closca i garrofes corresponents a l’any

2003 (6.2 M€). En aquest primer pagament, el DARP farà efectiu el 50% de l’ajut total
de les 51.526 ha certificades que corresponen a 15.245 productors.

- Pagament de la prima de vaques alletants, la bestreta de la prima de vaquí de carn i la
bestreta de la prima al sacrifici de bovins.
L’import per cap primable de vaques alletants és de 200€ i el total del pagament efectuat
als productors de Catalunya ha estat de 9.6 M€. Respecte a la prima de vaquí de carn,
l’import per cap primable és de 210€ pels vedells no castrats i 150 pels vedells castrats
de primer i segon tram. En aquest cas, la bestreta que es paga correspon a un 40% de
l’import total que equival a 84€ pels vedells no castrats i 60 pels vedells castrats
d’ambdós trams. En quant a la prima pel sacrifici de bovins, l’import per cap primable
és de 50€ pels bovins fins a 7 mesos i de 80€ pels bovins a partir de 8 mesos. La
bestreta que es paga correspon al 75% de l’import total que equival a 37,50€ pels
bovins fins a 7 mesos i de 60€ pels bovins a partir de 8 mesos.

- Segon pagament dels ajuts a la fruita seca de closca i garrofes. En aquest segon
pagament, de 6.2 M€, el DARP farà efectiu el 50% de l’ajut total de les 51.526 ha que
corresponen a 15.245 productors agrupats en 19 OPFH (Organitzacions de Productors
de Fruiters i Hortalisses).

- Pagament del Pla de Recuperació de les oliveres. L’ingrés efectuat suposa un pagament
a compte del 95% dels ajuts del Pla de Recuperació de la campanya 2002-2003.

- Acordat amb la titular del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’augment de la
partida destinada a la incorporació de joves al camp. Les esmentades ajudes passaran
de 39.000 a 56.000€ per jove.

- Pagament de 17.8 M€ per la prima del sector boví. El DARP abonarà 4.6 M€ com a
pagament complementari de la prima de vaques alletants, 8.3 M€ del saldo de la prima
de vaquí de carn i 4.9 M€ corresponents al saldo de la prima pel sacrifici de bovins.

Subvencions
- Atorgada la concessió d’una subvenció a Promotora d’Exportacions Catalanes, SA,

per un import de 913.910 €.
- Concessió d’una subvenció per un import de 536.000 € a Unió de Pagesos de Catalunya.
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Concessió de crèdits
- L’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) ha estat autoritzat a establir una línia de crèdit

(import màxim de 20 M€) per finançar els ajuts concedits pel DARP per a la recuperació
del potencial productiu del conreu de l’olivera.

- El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari a obrir una línia de préstecs
dotada amb 811.366 €, per avançar l’ajut per a la paralització temporal, corresponent
a l’any 2004, de l’activitat pesquera de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona.
Aquesta actuació afecta a un total de 163 embarcacions.

- El Govern ha acordat autoritzar l’Institut Català del Crèdit Agrari a obrir una línia de
préstecs per avançar les prestacions d’atur que han de percebre els mariners afectats
per la parada temporal de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona. Aquesta
línia de crèdit estarà dotada amb un import global de 542.006 €, i beneficiarà un total
de 414 mariners.

Regadius
- Decret en què es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària

de la zona alta del riu Corb, les àrees regables de Bellpuig (Urgell), Belianes (Urgell),
Maldà (Urgell) i Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell); de la zona regable del terme muni-
cipal d’Ivars de Noguera (Noguera); i les obres de la xarxa de distribució de regadiu
del sistema Segrià – Garrigues, sector 1, fase II, adequació dels terrenys de la bassa
reguladora del sector (11 M€).

- Acordada l’ocupació urgent dels béns afectats per l’execució de les obres que permetran
transformar en regadiu 620 ha del terme municipal de Freginals (Montsià). Les obres
suposaran una inversió de 7,8 M€ i és previst que finalitzin l’any vinent.

- Acordada l’ocupació urgent dels béns afectats per a l’execució d’obres del projecte del
regadiu Algerri-Balaguer, Sector B, 1a Fase, en el terme municipal de Castelló de
Farfanya, Menàrguens i Torrelameu (Noguera).

- Acordada l’ocupació urgent dels béns afectats per l’execució d’obres de dos projectes
de transformació en regadiu de suport al Baix Ebre i la Terra Alta. Les obres compten
amb un pressupost de 18.4 M€.

- Acordada la concessió de 3 M€ per millorar el canal de Pinyana d’Alcarràs. El Govern,
mitjançant l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), atorgarà un préstec de 3 M€ a la Comunitat
de regants del canal de Pinyana d’Alcarràs (Segrià), TTMM d’Alcarràs i Torres de Segre.

- Declaració d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·laria de la zona
regable del terme municipal de Castelldans (Garrigues). Aquesta actuació que s’insereix
en el marc de  la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, afectarà a un total de
571 propietaris i, la superfície a concentrar serà de 2.621 ha.

R+I+D
- El DARP posa en marxa el Pla Anual de Transferència Tecnològica, PATT 2004. El

PATT 2004 compta amb un total de 418 actuacions a disposició del sector agroalimentari
de Catalunya.

- Aprovació del projecte Pleurogen de Genòmica en Peixos Plans finançat per la Fundació
Genoma España i Genome Canadá. Aquest projecte es desenvoluparà també des del
Centre d’Aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita.

Promoció exterior del sector agroalimentari català
- El DARP, mitjançant PRODECA, participa en les fires de Berlin, Moscou, Nüremberg i

Tòquio, promociona el sector de la fruita al Marroc i organitza una missió comercial als
països escandinaus.
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Signatura de convenis de col·laboració
- Signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Vinya i el Vi i el

Fòrum de les Cultures 2004 per a promocionar la cultura del vi i el vi de qualitat elaborat
a Catalunya.

- Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Comunitat de Regants del Rec del Molí
de Pals. El conveni beneficia 662 regants i un total de 3.792 ha de regadiu repartides
entre els termes municipals de Serra de Daró, Fontanilles, Gualta, Torroella de Montgrí,
Palau-Sator, Ullastret i Pals. La finalitat de l’acord és cofinançar les obres de canalització
del Rec del Molí que estan pressupostades en 13 M€.

- Signatura d’un conveni de col·laboració amb Delta-Med per impulsar el
desenvolupament sostenible dels Deltes i les Zones Humides.

Ramaderia
- Presentació de les directrius del futur pla per a la gestió de dejeccions ramaderes de la

Generalitat de Catalunya.
- El DARP i el govern francès acorden elaborar un reglament comunitari perquè la

Indicació Geogràfica Protegida Vedella dels Pirineus pugui ser emprada de manera
conjunta pels productors catalans d’un costat i l’altre dels Pirineus.

Pesca
- Edició de vuit cartes del litoral català 1: 50 000 en col·laboració amb l’Institut de la

Marina.
- Concessió dels guardons per al reconeixement d’actuacions a favor del sector pesquer

català.

Iniciatives normatives
- El Ple del Parlament va acordar en sessió mantinguda el 24 de març la interposició

d’un recurs d’inconstitucionalitat contra l’article 120 de la Llei 62/2003, per la qual
s’estableix la normativa bàsica sobre règims d’ajut als agricultors en el marc de la
política agrícola comuna.

- Aprovació del decret de creació del Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de
Catalunya (RIAAC), que incorporarà de forma automàtica totes les indústries
agroalimentàries catalanes que figuraven en un apartat del Registre d’Establiments
Industrials de Catalunya.

RuralCat
- RuralCat estrena els avisos fitosanitaris i de baixes temperatures al mòbil. Des del

mes de març, el DARP ha enviat gratuïtament a través de RuralCat un nombre important
de missatges a mòbils (SMS) i a correus electrònics en motiu dels nous serveis que
s’han engegat.

- Creació d’un espai pels productes de qualitat catalans a RuralCat. En aquest es po-
den trobar tots els productes amb segell de qualitat (DO, ETG, IGP, DOP, DG marca Q,
cultiu ecològic o producció integrada) elaborats a Catalunya i la relació de productors
que els comercialitzen.
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Departament de Treball i Indústria

Àmbit de Treball i Ocupació
- Suspensió definitiva del Servei Català de Col·locació, agència de col·locació creada

amb la col·laboració de l’INEM. Les tasques d’intermediació les portarà a terme el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

- Impuls del Govern als nous jaciments d’ocupació amb una despesa plurianual de 8
M€. Un nou decret regula les subvencions destinades a crear llocs de treball en els
nous jaciments d’ocupació alhora que el caràcter plurianual de la despesa permet
donar continuïtat a aquesta política, responent d’aquesta manera, a les demandes
dels col·lectius afectats.

- Destinats 2 M€ en ajuts al sector tèxtil per al 2004. El Govern, conscient de la importància
del sector per a Catalunya, i davant la transformació industrial que hauran d’afrontar
les empreses del tèxtil per l’impacte en els mercats internacionals de la propera
liberalització, destina aquests ajuts a incentivar la formació dels treballadors i
treballadores afectats per la suspensió temporal de contractes. Durant el període de
suspensió, els treballadors realitzaran accions formatives per tal de millorar la seva
qualificació professional i la seva readaptació als nous processos productius.

- Participació activa en la mediació entre empresaris i sindicats en la negociació dels
convenis col·lectius de SEAT i Nissan, dues de les empreses amb més pes en el
sector automobilístic a Catalunya.

- Destinació de la recaptació de les sancions per incompliment de la normativa sobre
prevenció de riscos laborals a la millora de la seguretat dels treballadors de les empreses
catalanes. També s’ha anunciat que es demanarà al Govern central el traspàs de la
Inspecció de Treball.

- Signatura d’un conveni amb l’Administració de l’Estat, mitjançant el qual s’encomana
temporalment a les oficines de Treball (a partir del 5 de juliol) la tramitació de les
renovacions d’autoritzacions de residència i de residència i treball de ciutadans
estrangers residents a Catalunya.

- Posada en funcionament d’una «finestreta virtual» per recollir les denúncies de
treballadors o de ciutadans relatives a situacions de riscos laborals i presentació de
les línies bàsiques d’actuació en aquesta matèria com campanyes específiques, la
potenciació de la formació, i l’assistència tècnica sobre prevenció.

- Posada en marxa de mesures preventives per tal de paralitzar l’ordre ministerial que
regula la formació contínua. S’estudia una nova apel·lació al Tribunal Constitucional
després que ja aquest mateix òrgan es pronunciés a favor de la Generalitat respecte
als fons de formació que havien de ser administrats a Catalunya.

- Anunci del Consell Català de la Formació Professional de l’establiment d’una xarxa de
centres integrals que abracin la formació inicial, ocupacional i contínua.

- Mediació activa en els processos de vaga de la recollida d’escombraries de Girona, i
del sector del manteniment i muntatge de la província de Barcelona, així com en els
processos de negociació de les empreses Domar i Taurus amb els treballadors davant
la compravenda de l’empresa.

Àmbit d’Indústria
- Reunions del Conseller amb representants dels treballadors, d’empreses i diverses

autoritats locals i comarcals en diferents territoris afectats per tancaments d’empreses
per tal de canalitzar els recursos i les mesures necessàries per minvar-ne els impactes.
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- Creació de l’Agència Catalana d’Inversions amb la prioritat de captar empreses d’alt
contingut tecnològic i valor afegit. També farà un seguiment i suport a les empreses
catalanes implantades a l’exterior. L’Agència s’integrarà en el CIDEM i actuarà coordi-
nada amb el COPCA.

- Impuls a la innovació. La Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica
(Invertec) invertirà 200.000 € a la societat VozTelecom Sistemas, companyia creada
per un equip de professionals de les telecomunicacions i internet per tal de desenvolupar
una plataforma de serveis multimèdia en xarxes de dades per crear aplicacions en veu
i dades en format ASP. VozTelecom té seu al Parc Tecnològic del Vallès i una plantilla
de 5 persones, però té previst arribar a més de 20 persones els propers 3 anys.

- Presentació de l’informe anual sobre la indústria a Catalunya 2003. Els primers resultats
del 2004 i els del passat any fan preveure una remuntada del sector tot i els processos
de deslocalització i la destrucció de llocs de treball.

- Presentació de l’estudi encarregat per la Conselleria a IESE sobre “La indústria cata-
lana davant l’ampliació Europea”, en què s’analitzen els impactes en diversos sectors
i subsectors de la incorporació dels nous països a la UE. L’estudi determina un conjunt
de sectors especialment sensibles al procés d’ampliació, que el Departament conside-
ra prioritaris en la seva actuació.

- Presentació del Manual de Sistemes Integrats de Gestió, qualitat, medi ambient,

seguretat i salut laboral, elaborat pel CIDEM. És el primer manual adreçat al personal
directiu i tècnic de qualsevol empresa per tal d’ajudar-lo a entendre les oportunitats a
l’organització que pot suposar un únic i eficient sistema de gestió.

Àmbit d’Energia
- Inici dels treballs corresponents al Nou Pla de l’Energia a Catalunya.
- Exigència a Fecsa-Endesa de les inversions necessàries en la millora de la xarxa

elèctrica catalana per tal de garantir la qualitat del servei i que quedin cobertes les
necessitats dels ciutadans i de les empreses catalanes, en tot el territori.

- Contractació de dos estudis (import màxim de 250.000 €) que tenen per objectiu ga-
rantir que la planificació de les futures infraestructures d’energia elèctrica donin
respostes a les necessitats dels consumidors i vetllar perquè els plans d’inversió de
les empreses elèctriques siguin els adequats per atendre el creixement de la deman-
da i per garantir la qualitat del servei.

- Aplicació dels descomptes als clientes de Fecsa-Endesa que hagin patit talls de
subministrament superiors als reglamentaris durant els anys 2002 i 2003.

- Convocatòria dels ajuts per obres d’electrificació i gasificació rural promogudes pels
Ajuntaments.

- Autoritzacions a l’empresa pública Eficiència Energètica, SA (EFIENSA) per operacions
de finançament: consolidació del projecte energètic de construcció de plantes que
converteixin residus contaminants com són les dejeccions ramaderes, en fertilitzants
orgànics per al camp (Torregrossa al Pla d’Urgell i Juneda a les Garrigues, import total
de 3,32 M€).

- Actuacions en l’àmbit de l’estalvi energètic
� Operació de finançament a Mataró Energia Sostenible SA de més de 2 M€, a

través de l’empresa pública Eficiència Energètica. El seu principal projecte és una
xarxa de distribució de calor procedent de dos centres de residus comarcals per
donar subministrament a una zona esportiva i un hospital.

� Signatura d’un acord per a la creació del Centre de Suport a les Ordenances Solars.
Conjuntament amb 22 municipis i altres entitats locals i mediambientals, el
Departament vol donar suport jurídic, administratiu i tècnic a tots aquells municipis
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que disposen o volen crear ordenances municipals per a la implantació de l’energia
solar tèrmica en els seus territoris.

� Convocatòries dels ajuts per a l’estalvi i eficiència energètica i foment de les energies
renovables.
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Departament de Comerç, Turisme i Consum

Comerç
- Elaboració del projecte de llei d’horaris comercials.
- Presentació del programa d’ajuts al comerç per a l’any 2004 per a l’impuls de la

competitivitat de les petites i mitjanes empreses comercials de Catalunya amb un import
de 14 M€.

- Inici dels treballs d’elaboració del Nou Pla de Dinamització del Comerç Urbà 2005-
2008

- Signatura del conveni per a la dinamització del comerç urbà amb el Consell de Cambres
de Catalunya, que permetrà desenvolupar actuacions conjuntes per millorar la
competitivitat de les petites i mitjanes empreses, amb un pressupost de 800.000 € a
parts iguals.

- Edició del primer informe econòmic del sector de serveis a Catalunya. L’estudi analitza
l’evolució d’un conjunt d’activitats d’un sector que a Catalunya representa el 60% del
PIB.

- Suspensió, per un període màxim de vuit mesos, de la tramitació i aprovació de
determinats programes d’orientació per als equipaments comercials. (Decret 287/2004,
d’11 de maig. DOGC núm. 4132).

Internacionalització
- Ajuts a la internacionalització per al desenvolupament de noves línies de serveis i

programes ja existents que permetran mobilitzar 270 M€.
- Presentació per part del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) del

projecte de construcció del Gran Museu Egipci. Més d’una cinquantena d’empresaris
s’han interessat per aquest projecte, considerat el pla museístic més important dels
propers quatre anys ja que preveu cobrir 500.000 m2 de l’esplanada de les piràmides
de Giza (Egipte).

- Organització per part del COPCA de les Jornades “Catalunya-Amèrica”, que han acollit
més de 200 empresaris catalans i els directors dels centres de promoció de negocis
del COPCA a Mont-real,  Los Àngeles,  Miami,  Nova York,  Mèxic, Buenos Aires,
Montevideo, Santiago de Xile i São Paulo.

- Convocatòria per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques en
empreses o institucions a l’estranger. Més de 70 joves realitzaran aquest any pràctiques
professionals a l’estranger gràcies a les beques concedides pel COPCA.

- Convocatòria per a la concessió de beques en el marc del Programa de formació en
matèria de promoció comercial a l’estranger. Amb una aportació per beca entre 18.000
i 27.000 € anuals bruts, segons la destinació.

- Posada en marxa de les plataformes empresarials de Mèxic, Beijing, Tòquio, Nova
Delhi, Casablanca, el Caire, Miami i São Paulo. Està previst, pel segon semestre
d’aquest any, l’obertura de les plataformes Budapest i Varsòvia. L’any 2005 estan
previstes les de Praga, Hong Kong, Dubai i Singapur i, finalment l’any 2006 les de
Buenos Aires, Mont-real i Moscou.

- El COPCA i el Consell de Cambres de Catalunya desenvolupen el programa conjunt
de 129 missions empresarials 2004.

Consum
- Projecte de llei de la Creació de l’Agència Catalana de Consum.
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- Posada en marxa de la campanya ‘Diferencia’t. Consumeix amb criteri’, adreçada a
potenciar el consum responsable dels joves catalans.

- Convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a les organitzacions de
consumidors i usuaris amb una dotació de 368.000 €.

- Presentació de la targeta ‘Consumidors a Europa’, editada conjuntament per l’Institut
Català del Consum i pel Centre Europeu del Consumidor (CEC) amb la finalitat
d’informar els consumidors dels seus drets quan adquireixen productes o serveis als
països de la Unió Europea.

Inspecció i control de Consum
- Anunci posada en marxa d’una nova campanya de control per detectar els centres de

bronzejats no registrats a Catalunya.
- Inici d’expedient sancionador als comerços asiàtics que operen a les Terres de Lleida

per vulneració d’alguns punts de la normativa vigent sobre etiquetatge, horari i venda
de productes perillosos.

- Presentació del balanç de les reclamacions gestionades pel Centre Europeu del Con-
sumidor de Barcelona (CEC) durant l’any 2003: la sobre reserva (overbooking), la
pèrdua  d’equipatge i les errades en les reserves a través d’Internet són les principals
reclamacions dels ciutadans europeus.

- Alerta als ciutadans de la detecció de presumptes estafes telefòniques realitzades per
empreses que ofereixen serveis de tarificació addicional en línies 803, 806, 807 i
d’internet 907. L’estafa consisteix en  l’oferiment de premis, promocions gratuïtes i
connexions a pàgines web de pagament inexistents.

- Retirada del mercat 156.832 armilles d’alta visibilitat que incompleixen la normativa i
que poden afectar la seguretat de les persones.

Turisme
- Elaboració del programa d’activitats per captar el turisme cultural i de qualitat amb

l’any Dalí.
- Participació en l’acord de suport a la consolidació de l’Aeroport de Girona per a ajudar

a diversificar, desestacionalitzar i dinamitzar l’oferta turística.
- Adjudicació de beques Turisme de Catalunya, d’investigació de mercats, d’accions de

promoció i comercialització turístiques. La dotació pressupostària per a cada beca
oscil·larà entre els 13.000 i els 30.000 € bruts anuals, amb un màxim de 320.000 €.

- Convocatòria i aprovació de les bases per a l’atorgament de premis als millors projectes
final de carrera de la diplomatura de turisme amb un import de 10.810 € (Ordre CTC/
148/2004 de 3 de maig. DOGC núm. 4132).

- Organització de les “X Jornades Tècniques de la Xarxa d’Oficines de Turisme de
Catalunya” per part de la Direcció General de Turisme, l’Ajuntament de Figueres i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

- Signatura de l’acord entre Turisme de Catalunya i la Federació Catalana de càmpings
per ser presents a les principals fires europees sota la “Marca Catalunya”. L’acord
preveu la promoció dels càmpings catalans a les fires europees d’Anvers, Utrecht,
Amsterdam, Stuttgart, Brussel·les i Essen.

- S’atorga 720.000 € per a la signatura d’un conveni amb el Ministeri d’Economia i
l’Ajuntament de Santa Susanna pel Pla de Dinamització Turística de l’esmentat municipi.
Aquest conveni suposa una inversió de les administracions col·laboradores de 2 M€
en 3 anys.

- Inauguració de les noves instal·lacions de l’oficina de Turisme de Cadaqués (Alt
Empordà).
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- Publicació del primer monogràfic dedicat als Pirineus de Lleida “Lleida, els Pirineus
catalans”. Es tracta d’una revista editada pel Centre de Promoció Turística de Catalunya
al Benelux en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Lleida.

- Turisme de Catalunya patrocina l’expedició “Catalans al K2-Magic Line”.
- Turisme de Catalunya dóna suport al primer Campionat d’Europa de Piragüisme d’estil

lliure, atès que considera que pot donar a conèixer un entorn natural de rius i paisatges
preparats per al turisme interior dels Pirineus.

- Signatura de l’acord de col·laboració de Turisme Catalunya amb l’Associació de Parcs
Aquàtics de Catalunya per tal de col·laborar en una campanya publicitària de promoció
dels parcs aquàtics amb un import de 60.000 €.

- Presentació de la nova campanya de promoció turística al mercat espanyol ‘Catalunya
te sienta bien’.

- Anunci de la Creació de l’Observatori del Turisme de Catalunya abans de finals d’any.
- Aprovació d’una esmena davant del Comitè de les Regions que reconeix el paper de

les línies aèries de baix cost com a element de diversificació, desestacionalització i
dinamització turístiques.
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Departament de Benestar i Família

Centres Residencials
- Inauguració de la llar residència per a discapacitats psíquics “Torrent de Llops” a  Martorell.

Adequació de l’immoble per a la creació d’una llar residència de 30 places, 18 de les quals
seran per a persones amb disminució psíquica lleugera i mitjana, i 12 places per a perso-
nes amb trastorns de conducta o malaltia mental. El cost de la inversió és de 743.637 €.

- Inauguració de la llar residència per a disminuïts psíquics Reina Elisenda de Montcada
a Lleida de l’Institut de Treball Social i Serveis Socials. Adequació de la residència de
33 places destinada a donar diferents respostes a persones amb una malaltia mental
de llarga evolució. L’import de la inversió és de 601.000 €.

- Inauguració de la residència la Maçana de Salt, per a persones en procés de rehabilitació
de malalties mentals. La residència té 29 places concertades al 100%.

- Inauguració de la residència i centre de dia per a gent gran de Vila-seca, on hi hauran
50 places assistencials concertades amb el Departament de Benestar i Família.

- Obres d’adequació Casa del Mar de Sant Carles de la Ràpita. L’import de la inversió
és de 691.906 €.

- Aprovació del projecte de reconversió i reforma de la Residència Mare de Déu de la
Mercè a Tarragona, import 8,4 M€; nova construcció de la Residència de disminuïts
psíquics amb centre de dia al Prat de Llobregat, import 3 M€ i nova construcció del
Casal per a gent gran i centre de dia a Santa Perpètua de Mogoda 1,7M€ (Pla
Economico financer de l’empresa Gestió d’Infrastructures SA 2004-2010).

Ajuts i subvencions
- S’autoritza el Departament de Benestar i Família destinar 3,2 M€ per garantir serveis

socials a persones amb disminució.
- Actualització dels ajuts per complementar les pensions de viduïtat més baixes. Augment

d’un 3,8% (0,8% per sobre de l’IPC català).
- Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per a programes de serveis

socials.
- Prestació econòmica per infant a càrrec per a famílies amb infants menors de 3 anys

i per a famílies nombroses o monoparentals amb infants menors de 6 anys.
- Més de 70.000 persones amb dependència rebran aquest any els ajuts de fins a 240 €

mensuals del programa “Viure en família”.
- Convocatòria de subvencions a entitats per a programes del departament.
- Convocatòria d’ajuts per al lloguer de l’habitatge per a determinats col·lectius.
- Convocatòria destinada a la construcció, habilitació, reformes, ampliació o

condicionament d’allotjaments per a treballadors temporers.

Altres
- Inversió al Centre Especial de Treball Itaca a Tortosa. La inversió ha permès la creació

de 5 nous llocs de treball.
- Inauguració de les instal·lacions del Taller del Raval destinat a la formació i la inserció

laboral de joves. El Departament ha col·laborat conjuntament amb els departaments
de Treball i Indústria i Educació.

- Benestar i Família treu a adjudicació 24 habitatges de promoció oficial de lloguer per a
menors de 30 anys amb ingressos inferiors a 3,5 vegades el salari mínim
interprofessional a l’Hospitalet de Llobregat.
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- Benestar i Família treu a adjudicació sis habitatges de protecció oficial a Calella
(Maresme) en règim de lloguer per a residents amb ingressos inferiors a 2,5 vegades
el salari mínim interprofessional

- Pla de retorn dels catalans a l’estranger. Desplegament de la Llei de mesures al retorn dels
catalans emigrats i llurs descendents i assignació d’una primera dotació de 200.000 € per
posar en marxa el Pla d’Ajuda al Retorn

- Creació de la comissió per desenvolupar la Llei de suport a les famílies.
- Presidència de la firma d’un conveni entre la Fundació Catalana Pro Persones amb

retard mental i la fundació VODAFONE per a millorar la qualitat de vida de persones
amb senilitat i endarreriment mental.

- Assaig un pla de descentralització de les oficines de Benestar i Família de la Delegació
Territorial de Tarragona amb l’objectiu d’establir un nou model de gestió territorial basat
en la cooperació amb els ajuntaments.

- Aprovació del decret de creació i regulació del Consell per a l’elaboració dels documents
preparatoris de l’avantprojecte de Llei reguladora de les actuacions, l’assistència i els
serveis socials, que substituirà un decret aprovat l’any 1994 que refonia diverses lleis
anteriors en matèria de serveis socials. El nou marc legal definirà una Carta de Drets
Socials i concretarà les prestacions que caldrà garantir als ciutadans.

- Presentació de l’Anuari de l’Envelliment a Catalunya.
- Convocatòria per a l’acreditació d’entitats col·laboradores del Programa de suport a

l’acolliment residencial per a gent gran, del Programa d’ajut per a l’accés als habitatges
amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia
mental i del Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar.

Immigració
- Presentació de la guia “Acull: Guia d’informació i de serveis”.
- Aprovada la despesa per a una nova convocatòria d’ajuts adreçats a promoure la

construcció d’allotjaments destinats a treballadors temporers per valor de  901.518€.
- Inici d’un seguit de reunions de treball per tractar el problema de la irregularitat a

Catalunya.
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Departament de Medi Ambient i Habitatge

Gestió de l’aigua
- Inversió de 1.110 M€ a Catalunya per a 145 actuacions urgents a les conques del país

per incrementar els recursos hídrics i millorar-ne la gestió. Aquestes actuacions
consensuades amb el Govern de l’Estat per modificar el Pla Hidrològic Nacional, seran
finançades a càrrec de fons de cohesió europeus, ja que responen als principis i
objectius de la Directiva marc d’aigües.

- Inauguració de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Breda.
- L’EDAR d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar, que té un pressupost de

2.910.410 €, funciona en aquests moments en fase de proves. La seva posada en
marxa definitiva està prevista per a aquest estiu.

- Aprovada una inversió d’1,5 M€ per a l’EDAR del Baix Llobregat.
- Presentació del Programa de vigilància i informació de l’estat de les platges i zones de

bany interiors de l’estiu 2004, que es compon de 211 platges i 15 zones de bany
d’aigües interiors.

- Presentació dels resultats de la campanya “Catalunya estalvia aigua”, i de la “Guia
pràctica per a l’estalvi d’aigua” que s’ha portat a terme com a experiència pilot a
Torredembarra, Santa Perpètua i als districtes de Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi.

- Oferta d’assessorament jurídic als afectats per les expropiacions pel transvasament
d’Alcanar i Ulldecona. Paral·lelament, s’han accelerat els treballs per delimitar noves
zones protegides en l’àmbit del Delta de l’Ebre.

Gestió dels residus
- Inaugurades 3 deixalleries: Blanes, Vilassar de Mar-Cabrils-Cabrera, Begues.
- Inversió de més de 51 M€ a l’Ecoparc de Montcada i Reixac, que es troba en període

de proves. La planta tractarà 240.000 tones/any de residus de 10 municipis
metropolitans del Barcelonès Nord i el Vallès Occidental.

- Medi Ambient i Ecovidrio signen un conveni per fomentar la reducció, el reciclatge i la
valorització dels envasos de vidre a Catalunya.

- Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empreses d’Electrònica,
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions d’Espanya (AETIC) per realitzar una
prova pilot de recollida d’aparells electrònics i elèctrics a través dels centres de distribució
i de venda d’aquests productes.

- Liquidació del cànon de residus municipals corresponent al primer trimestre de l’any
2004 per un import de 7.427.266,40 €.

- L’Agència de Residus de Catalunya va rebre el premi ISRcer per la seva trajectòria i
pel desenvolupament del Sistema Documental de Residus – SDR.

Gestió de l’aire
- Presentació del projecte de la Xarxa de Radars de Catalunya, xarxa que en aquests

moments es compon de tres radars: Vallirana, Puig d’Arques i la Panadella, i que l’any
vinent s’ampliarà amb un quart radar al sud de Catalunya, a Tivissa. Els radars
meteorològics són instruments d’observació que permeten detectar a distància la
presència de pluja i estimar-ne la intensitat.

- Campanya d’ozó estiu 2004, que es va iniciar el 13 de maig i durarà fins al 30 de
setembre, atès que és en aquesta època quan es produeix la majoria de les superacions
dels valors de referència legislatius d’aquest contaminant.
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- Campanya de vigilància intensiva de la calamarsa o la pedra a les Terres de Ponent
per determinar la distribució espacial de la probabilitat de calamarsa o pedra.

- 659.900 € (amb abast plurianual) per a l’adequació de les estacions de mesura de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya a la nor-
mativa de seguretat laboral.

Protecció del medi natural
- 1.429.768,44 € per a la conservació dels espais naturals, millora i repoblació dels

terrenys forestals, encarregats a l’empresa Forestal Catalana, SA.
- Elaboració del Programa d’Actuacions Urgents a la zona litoral del Delta de l’Ebre

afectat pels temporals de Llevant.
- Resolució per a la preservació del paratge del Gorg de Creixell amb l’adopció de

mesures cautelars de caràcter urbanístic (d’acord amb la Llei d’Urbanisme de
Catalunya).

- Aprovació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-
Sant Mateu-Céllecs.

- Inauguració del Parc de la Pedra Tosca (Les Preses) dins del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.

- Constitució de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que esdevé el més
gran de Catalunya, ocupa més de 69.000 hectàrees de 15 municipis de l’Alt Urgell i del
Pallars Sobirà.

- Constitució de les Juntes Rectores del Parcs Naturals per renovar càrrecs de direcció,
aprovar pressupostos i programes, i de la Junta de Protecció del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa.

- Constitució del Consell Assessor de les Medes. Establiment d’un nou règim d’acreditació
per a la realització d’immersions en l’Àrea Estrictament Protegida de les Illes Medes
fins a l’aprovació del nou PRUG.

- Presentació de l’Inventari comarcal de camins que exigeix la normativa de circulació
motoritzada de totes les comarques de Catalunya, Llei 9/1995, de 27 de juliol, de
regulació de l’accés motoritzat al medi natural, llevat del Barcelonès i el Maresme.

- Signatura amb el conseller de Medi Ambient del Govern d’Aragó de la “Declaració de
Mequinensa”, on es comprometen a defensar la unitat de la conca de l’Ebre, la
preservació i la recuperació del seu estat ecològic i l’ús eficient de l’aigua i a formar un
front comú de les administracions que representen en contra del transvasament de
l’Ebre.

- Signatura d’un protocol de col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge i el Consorci
de l’Estany, per a la protecció de l’Estany de Banyoles i el seu entorn.

- Atorgament d’ajuts per un import de 842.000 € per a projectes de conservació, millora
i ordenació en espais de la xarxa Natura 2000 al Pirineu i Prepirineu, desenvolupats
per ens locals, entitats sense ànim de lucre i particulars.

- Celebració del I Fòrum del Medi Natural.

Polítiques ambientals
- S’ha iniciat la concertació amb el sector químic per un pla de millora mediambiental al

Camp de Tarragona.

Habitatge
- Nou Pla català per al Dret de l’Habitatge 2004-2007, que promou la creació de 42.000

nous habitatges protegits, la meitat en règim de lloguer, fomenta la rehabilitació de
40.000 habitatges i suposa una inversió, per part de la Generalitat  de 100 M€.
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- Presentació de la xarxa de Mediació social per a l’Habitatge.
- Acord del Govern per tramitar els expedients corresponents a 80.000 habitatges

pendents d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges. Amb aquest propòsit el Govern de la
Generalitat ha decidit destinar al voltant de 80 M€ a atendre les peticions pendents i no
admetrà noves sol·licituds fins que no s’aprovin les noves bases reguladores dels
ajuts, llevat de les que estiguin incloses en àrees de rehabilitació integral prèviament
declarades o que afectin habitatges amb patologies estructurals.

- S’han lliurat les claus de 8 noves promocions d’habitatges de lloguer per a joves amb
un total de 126 habitatges: 24 habitatges a Cornellà, 18 a Olot, 28 a Barcelona, 6 a la
Seu d’Urgell, 30 a Sant Quirze del Vallès, 4 a Batea, 16 a Cunit i 7 a Ripoll.

- S’han lliurat les claus de 2 noves promocions d’habitatges de compra amb un total de
52 habitatges: 20 habitatges a Castellar del Vallès i 32 a Cunit.

- Signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Gelida, per a la construcció de 20 habitatges
de protecció oficial en règim de lloguer i destinat a famílies joves. L’adjudicació d’aquests
habitatges és prevista per al quart trimestre del 2006.

- 78.000 € en la implantació d’energies renovables, solar-fotovoltaiques i solar-tèrmiques,
en el barri de Pomar de Badalona.

- Signatura de la modificació d’un conveni amb l’Ajuntament de Cambrils, pel qual es
cedeixen a l’Ajuntament 2 habitatges per a ésser tutelats.

- Signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i de Campdevànol,
per a la promoció d’habitatge social.
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Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

- Nova organització del Departament. El decret de reestructuració, amb l’objectiu
d’adequar el seu funcionament a la realitat actual, integra les normes que regulen
l’estructura del DURSI i de les entitats vinculades que s’han anat creant i modificant en
els darrers anys, com ara:
• Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
• Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de

Catalunya (CTTI)
• Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
• Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
• Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRIT). A part de la seva

denominació, també s’ha modificat la seva estructura, amb la incorporació al plenari
dels consellers de Treball i Indústria i de Salut.

Àmbit Universitats
- Pla pilot Bolonya: Signatura d’un conveni de col·laboració  per desenvolupar, a partir

del curs acadèmic 2004-05, un Pla pilot de titulacions adaptades al futur espai Europeu
d’Ensenyament Superior, previst per al 2010. Les universitats públiques i privades
catalanes han presentat un total de 46 títols de Grau i 16 Màsters adaptats al sistema
de cicles establert en la declaració de Bolonya. En aquest sentit, també s’han iniciat
contactes amb els agents socials per tal de convidar-los a a participar activament en el
procés d’harmonització de les titulacions universitàries europees.

- Novetats en la Programació universitària 2004-2005: Llicenciatura de Criminologia (UB
/ UAB / UdG); Enginyeria Aeronàutica (Campus Terrassa UPC); 2n cicle de la  Llicenciatura
en Periodisme (URV) i 2n cicle d’Enginyeria de Telecomunicació (UPF/UAB).

- Elaboració del Pla de Programació Universitària que començarà el curs 2005-06.
- Convocatòries d’ajuts a l’estudi per a l’any 2004, gestionats mitjançant l’AGAUR: ajuts

a associacions d’estudiants universitaris i ajuts per al finançament de projectes de
millora de la qualitat docent a les universitats catalanes. Com a novetat de la
convocatòria, la majoria dels ajuts es podran sol·licitar mitjançant la plataforma de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

- Implantació de la tramitació telemàtica de la inscripció per a les proves d’accés a les
universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic dels més grans de 25 anys, en
l’àmbit de l’AOC.

- Nomenament dels presidents dels consells socials de les universitats públiques cata-
lanes. La Llei d’Universitats de Catalunya estableix que cada universitat té un Consell
Social compost per quinze membres, dels quals sis pertanyen a la universitat i els
altres nou són persones representatives de la societat catalana (en concret, 3 són
nomenats pel Govern i 1 pel Parlament de Catalunya).

- El web del DURSI sobre estudis universitaris i sortides laborals ha estat traduït a l’anglès
i continua sent molt consultat. Des que es va posar en funcionament, a finals del 2002,
ha rebut més de 415.000 visites. Ofereix informació exhaustiva sobre les 122 titulacions
oficials i homologades de Catalunya i es consolida com a eina bàsica per al col·lectiu
d’estudiants.

- Aprovació de les normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliva
CEU, després que fa uns mesos el Parlament va donar el reconeixement a aquesta
universitat com a universitat privada sense finalitat de lucre.



62

- Activació al web del DURSI de les aplicacions de preinscripció universitària i de
preparació de la selectivitat. Comença el període de preinscripció universitària que es
pot fer directament des d’internet. També s’ha tornat a activar, amb noves preguntes,
l’eina de preparació de la selectivitat “Posa’t a prova”, una aplicació informàtica adreçada
als estudiants que té per objectiu ajudar-los a preparar les PAU i comprovar el grau de
coneixement de les diferents matèries de les quals s’hauran d’examinar.

- Elaboració d’un nou programa de beques per al proper curs, destinat als estudiants
universitaris de l’Alt Pirineu per tal de compensar les possibles dificultats de
desplaçament d’aquests estudiants.

- Implantació, a  partir del proper curs, de la matrícula gratuïta universitària per als majors
de 65 anys, les persones amb minusvalidesa i les víctimes d’actes terroristes.

- Possibilitat de sol·licitar el Suplement Europeu del Títol, expedit per les universitats a
partir del proper curs, un cop finalitzada la carrera. Aquest document, que s’implantarà
de manera progressiva i comuna a tot Europa, és un certificat que acredita la trajectòria
acadèmica de cada universitat.

- Desenvolupament de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat). Els 24.773 estudiants
catalans que s’havien matriculat de les PAU de juny s’han examinat de les matèries
corresponents. Com a novetat d’enguany al web del DURSI es poden consultar els
criteris de correcció i qualificació específics de cadascuna de les proves de les PAU de
juny 2004.

- Organització d’una jornada sobre universitats multilingües europees per compartir i
debatre les conseqüències del multilingüisme en la docència universitària.

Àmbit Recerca
- Presentació de les línies mestra del Pla de Recerca i Innovació 2005-2008, que marcarà

la política de la Generalitat en aquest àmbit per als propers anys. Un dels objectius
clau d’aquest Pla és arribar a una inversió en recerca equivalent al 2% del PIB al final
de la legislatura.

- Suport econòmic a la instal·lació del segon supercomputador més gran del món a la
Universitat Politècnica de Catalunya, fruit d’un acord signat entre el Ministeri de Ciència
i Tecnología i la multinacional IBM.

- Presentació del Programa ERA-NET i dels resultats de la primera convocatòria en el
decurs d’una jornada, organitzada conjuntament pel DURSI, el Ministerio de Ciencia y
Tecnologia i la Comissió Europea, adreçada sobretot a institucions gestores de projectes
i polítiques d’R+D. L’objectiu d’ERA-NET és promoure la cooperació i coordinació de
les polítiques nacionals i regionals de recerca per aconseguir una cobertura mútua
dels programes o l’establiment d’activitats i programes conjunts. Un dels grans reptes
és la constitució de l’European Research Council per promoure la recerca bàsica de
qualitat.

- Publicació de les convocatòries d’ajuts a la recerca per a l’any 2004, gestionats
mitjançant l’AGAUR:
- Ajuts a projectes d’abast comarcal (ACOM).
- Ajuts per a l’organització d’accions mobilitzadores (ARCS).
- Beques Batista i Roca (BBR).
- Beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE).
- Ajuts a universitats i centres públics de recerca per a la contractació i reincorporació

de doctors a grups de recerca de Catalunya (C-RED).
- Beques de formació en l’àmbit de les nanotecnologies a Catalunya (NANO).
- Ajuts per a doctors visitants a Catalunya (PIV).
- Premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent (PJ).
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- Ajuts per a la creació, el desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques
dinamitzadores de recerca i desenvolupament i de transferència de tecnologia (XT).

- Per la seva banda, l’AQU Catalunya presenta els resultats de la primera convocatòria
2004 de les acreditacions de recerca.

- Convocatòria de la 5a edició de la Distinció de la Generalitat per a la Promoció de la
Recerca Universitària amb la finalitat d’estimular activitats de recerca d’alt nivell de
professors investigadors del sistema universitari de Catalunya i dels grups de recerca
a què estan associats.

- Impuls al programa ICREA. El pressupost del programa augmenta fins a 5 M€ el 2004,
que representa un increment d’1 M€ respecte al 2003. Per altra part, les universitats i
centres de recerca catalans han presentat 170 propostes per als 25 nous contractes
previstos per al 2004. Aquests nous contractes se sumaran als 85 contractes signats
des de la seva creació l’any 2001.

- Presentació del Consell Empresarial del Centre de Regulació Genòmica. Aquest òrgan
consultor d’alt nivell té com a objectius apropar la recerca al món empresarial, crear i
divulgar vies i mecanismes de col·laboració efectiva, i aconseguir el suport de la indústria
i els sectors empresarials.

- Organització d’una jornada sobre el paper dels estudis de doctorat en la política cien-
tífica.

Àmbit Telecomunicacions i Societat de la Informació
- Implantació del projecte MICROCOM: continua l’avenç en la revitalització de les

infraestructures de telecomunicacions bàsiques per al desenvolupament de la Societat
de la Informació. S’ha anunciat l’entrada en funcionament de nous centres de difusió
de TV3 i C33 arreu de Catalunya ja que el gruix d’actuacions del projecte vol donar
ampliació a la cobertura dels serveis bàsics de telecomunicacions a aquelles zones
que tenen més dificultats per accedir a aquests serveis.
En aquest marc, s’han signat convenis amb Retevisión Móvil (Amena), Telefónica
Móviles España (Movistar) i Vodafone España, per tal de millorar l’extensió territorial
de la cobertura actual en els serveis de telefonia mòbil arreu de Catalunya.

- Inici del desplegament de la xarxa pública de banda ampla. Gràcies a l’aplicació de
solucions tecnològiques via ràdio es donarà resposta a les necessitats de connectivitat
de la població que, per la seva ubicació geogràfica, no pot accedir a les solucions
d’accés ràpid a Internet. També es dóna l’impuls definitiu al projecte de crear una
empresa pública o mixta per impulsar la banda ampla a Catalunya, utilitzant
infraestructures existents.

- Signatura d’un acord entre la Generalitat i la Diputació de Girona perquè tots els
municipis de la demarcació tinguin accés a la banda ampla el desembre d’aquest any.
Els ajuntaments de les comarques gironines tenen fins a finals de maig per presentar
sol·licituds de subvencions per a projectes de noves tecnologies.

- Anunci del compromís del Govern de la Generalitat per a la promoció i l’ús en un futur
imminent de programari lliure. Aquesta mesura afavorirà la innovació i la producció de
programari en codi obert, en català, millorarà la seguretat i serà un estalvi en llicències.

- Coproducció de la Generalitat i Softcatalà d’un CD-ROM de programari de lliure
distribució. Lliurament amb El Periódico de Catalunya d’un CD que inclou programari
lliure en català amb noves versions de programes com l’Open Office i de l’AbiWord, el
Gimp i Mozilla.

- El Govern de la Generalitat ha triat la Universitat de Lleida com a universitat pilot a
Catalunya per implantar el programari lliure i obert. La UdL preveu que d’aquí a 5 anys
més del 75% dels ordinadors empri majoritàriament programari lliure.
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- Reforma del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tal de
tornar a assumir internament la gestió i el desenvolupament dels serveis informàtics
de la Generalitat.

- Constitució del Consell Assessor d’Al-Pi Telecomunicacions com a nou òrgan consultiu.
La Generalitat aposta clarament per Al-Pi com a operador català i el Consell Assessor
és el camí ideal per tal que les empreses puguin influir en la qualitat de serveis.

- Presentació, per part de la Generalitat i Europa Press Net, de l’espai web de participació
democràtica en català www.candidats2004.net, en el marc de la campanya electoral al
Congrés. L’objectiu ha estat promoure la comunicació dels ciutadans catalans amb els
candidats de tots els partits. Es van distribuir 3.000 tríptics (“Guia d’iniciació a la
democràcia electrònica»), en els més de 300 punts públics de la Xarxa de Telecentres
de Catalunya.

- Tancament de l’emissora de Kiss FM a Lleida. El centre emissor del Pla de la Sardera
ha estat precintat mentre no es resol un expedient sancionador incoat contra
l’esmentada emissora de radiodifusió. L’emissora no disposa de cap llicència per emetre
en territori català i ha provocat denúncies per interferències a altres empreses de
radiodifusió.

- Convocatòria del concurs d’homologació de serveis informàtics de la Generalitat. Aquest
procés de licitació no es convocava des de l’any 1999. A les sessions informatives
realitzades, hi han assistit més de 250 empreses interessades a assumir aquest
contracte, que s’estima al voltant dels 100 M€ per al primer any. El concurs utilitzarà el
portal e-catàleg. El CTTI pretén realitzar una avaluació constant dels proveïdors per
tal d’assegurar que en tot moment els serveis subministrats estiguin en línia amb els
millors del mercat, tant pel que fa a la qualitat com al preu, i ofereixin els últims avenços
tecnològics.




