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El Govern aprova el conveni amb Renfe per operar els 
serveis de regionals a partir de 2011 
 

• S’adapta el conveni vigent per adscriure els serveis de regionals a 
Rodalies de Catalunya i s’amplia fins al 31 de desembre de 2011 

 
• El conveni estableix l’oferta comercial i els recursos humans i 

tècnics que es destinaran a aquests serveis ferroviaris 
 

• S’aprova ampliar el conveni amb el Ministeri de Foment i Adif per a 
la utilització de la infraestructura 

 
El Govern en funcions ha acordat modificar el conveni de gestió del servei de 
rodalia per tal d’incorporar també els serveis ferroviaris regionals a Rodalies 
de Catalunya, després que el Consell de Ministres aprovés el traspàs dels 
serveis regionals de Catalunya a la Generalitat el passat 26 de novembre. 
 
D’aquesta manera, s’adapta el document que establia les condicions de 
prestació dels serveis traspassats de rodalia de Barcelona per incloure-hi 
també els serveis regionals traspassats a la Generalitat a partir de l’1 de gener 
del 2011 tot ampliant el conveni vigent amb Renfe-Operadora fins al 31 de 
desembre de 2011.  
 
Igualment, el Govern en funcions ha aprovat la declaració de servei públic dels 
serveis regionals, equiparant-lo al servei de rodalia, per tal que aquests puguin 
rebre subvencions en el marc del futur contracte programa.  
 
La Generalitat de Catalunya i Renfe-Operadora van signar el passat 13 de 
gener un conveni relatiu a la gestió del servei de rodalia de Barcelona que 
desplegava l’acord de traspàs d’aquests serveis al Govern en els aspectes 
tècnics i operatius. Mitjançant aquest traspàs, aprovat pel Consell de Ministres 
en data 30 de desembre de 2009, la Generalitat ha esdevingut l’autoritat 
ferroviària dels serveis de rodalia a partir de l’1 de gener de 2010. Sobre 
aquests serveis, ha assumit les competències que estableix l’article 169 de 
l’Estatut d’autonomia en relació amb els serveis ferroviaris que transcorren 
íntegrament dins el territori de Catalunya: gestió, regulació, planificació, 
coordinació i inspecció dels serveis i la potestat tarifària.  
 
Oferta i recursos humans i tècnics 
 
L’objectiu de la modificació d’aquest conveni és establir i concretar la direcció i 
gestió dels serveis ferroviaris de transport de viatgers tant de rodalia com de 
regionals que la Generalitat assumeix en l’exercici de les seves competències 
i com a nova autoritat ferroviària, un cop tancats els traspassos en aquest 
àmbit. 
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Pel que fa a l’organització per a la prestació del servei, el conveni estableix 
que els serveis regionals s’adscriuran a l’organització de Rodalies de 
Catalunya, creada per gestionar els serveis ferroviaris de titularitat de la 
Generalitat que discorren sobre la xarxa d’infraestructures de l’Estat.  
 
El conveni preveu que el volum de l’oferta global de serveis regionals que 
prestarà Renfe-Operadora a Catalunya durant el 2011 serà de 763 trens 
setmanals circulant de mitjana, que equival a una producció de 5,334 milions 
de quilòmetres-tren l’any. 
 
Finalment, el document concreta també el nombre de treballadors i el parc 
mòbil assignat als serveis regionals durant el 2011, que seran respectivament 
de 256 persones i 56 unitats. 
 
Ampliació de l’acord per a la infraestructura  
 
D’altra banda, el Govern en funcions també ha aprovat avui l’ampliació als 
serveis regionals del conveni amb el Ministeri de Foment i l’Adif signat el 
passat 8 de febrer de 2010 per a la utilització de la capacitat de la 
infraestructura ferroviària de rodalia de Barcelona.  
 
Així, amb efectes d’1 de gener de 2011 s’assignen a la Generalitat de 
Catalunya totes les franges horàries vinculades a la prestació dels serveis 
ferroviaris regionals. Adif i la Generalitat col·laboraran en la programació de 
freqüències i horaris i l’organització de les línies per tal de garantir una gestió 
adequada del trànsit i una correcta explotació de la capacitat de la xarxa. 
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El Govern signa un acord amb l’Estat per finançar part 
de les bonificacions dels peatges de 2009  
 

• Aquest conveni serveix per finançar amb 21 milions d’euros les 
reduccions que van gaudir l’any passat els usuaris de les 
autopistes de titularitat de la Generalitat 

 
El Govern en funcions ha aprovat el conveni que reconeix a la Generalitat un 
import de 21 milions d’euros a transferir per l’Estat per finançar parcialment el 
cost dels descomptes i bonificacions que han gaudit els usuaris de les 
autopistes esmentades durant l’any passat, que en total representen 51,4 
milions d’euros.   
 
L’import acumulat –corresponent als exercicis entre 1999 i 2009 (ambdós 
inclosos)– de les transferències rebudes de l’Estat per aquest concepte suma 
177,5 milions d’euros. La resta del cost anual a suportar per la Generalitat per 
aquest concepte se sufraga amb aportacions del seu pressupost ordinari i, des 
de l’any 2007, amb recursos procedents de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut. 
 
Anualment l’Estat i la Generalitat signen convenis amb l’objectiu de finançar 
les reduccions i descomptes selectius en els peatges de les concessions i 
trams d’autopistes de titularitat de la Generalitat, en compliment del Reial 
decret llei de mesures urgents de liberalització i increment de la competència. 
 
En aquest marc, el Govern en funcions ha autoritzat la signatura del conveni 
de col·laboració per a la transferència a la Generalitat de 21 milions d’euros, 
per finançar els descomptes i bonificacions, de l’any 2009, en els peatges de 
les autopistes catalanes següents: 
 

- TÚNEL DEL CADÍ, SAC: Túnel del Cadí i els seus accessos. 
- TABASA: Túnels de Vallvidrera  i els seus accessos. 
- AUCAT: Autopista C-32, Castelldefels – Sitges – el Vendrell. 
- AUTEMA: Autopista C-16, Sant Cugat – Terrassa – Manresa. 
- ACESA: Autopista C-32, Montgat – Mataró – Palafolls. 
- ACESA: Autopista C-33, Barcelona – Montmeló. 

 
Aquesta transferència serveix perquè la Generalitat compensi econòmicament 
cadascuna de les empreses gestores o concessionàries d’acord amb els  
contractes vigents. 
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El Govern aprova la creació d’una nova concessionària 
de les autopistes catalanes d’Abertis 
 

• Invicat gestionarà de forma independent d’Acesa les concessions 
de les autopistes de la Generalitat  

 
El Govern en funcions ha acordat autoritzar la cessió, per part de la societat 
Autopistas Concesionaria Española, SA (Acesa), de la concessió de les 
autopistes C-31/C-32, Montgat-Mataró-Palafolls i la C-33, Barcelona-
Montmeló a la societat de nova creació Infraestructures Viàries de Catalunya, 
SA (Invicat). 
 
Invicat és una societat creada per Abertis amb l’objectiu de gestionar de forma 
específica les autopistes de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Amb 
l’acord d’avui, la nova societat assumeix les autopistes de titularitat de la 
Generalitat que gestionava Acesa.  
 
Aquesta mesura, que segrega la gestió de la concessió de les autopistes de la 
Generalitat de la resta de concessions de l’Estat gestionades per Acesa a 
Catalunya, permet disposar d’uns comptes, un pla econòmic i una política 
inversora diferenciats de la concessió de les autopistes d’Acesa de titularitat 
de l’Estat a Catalunya ( AP-2 i AP-7). 
 
A més, aquesta societat podrà optar a concursos de noves concessions 
viàries a Catalunya. En un futur, Invicat podria assumir i integrar les 
participacions d’Abertis a d’altres societats que gestionen autopistes de 
titularitat de la Generalitat.  
 
Aquest acord culmina el procés iniciat pel Reial decret en base al qual es van 
segregar de la concessió d’Acesa les autopistes C-31/C-32 i C-33, en ser-ne 
traspassades les competències i la titularitat a la Generalitat de Catalunya. 
Amb la creació d’aquesta nova societat i la llum verda del Govern també es 
permet la clarificació i simplificació de la gestió en les concessions de les 
autopistes catalanes.  
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El Govern aprova la signatura de quatre convenis en 
compliment de la Disposició Addicional Tercera  
 

• La Generalitat rebrà 143,5 milions d’euros per inversions a 
Catalunya previstes en els Pressupostos Generals de l’Estat del 
2010 

 
El Govern en funcions ha autoritzat la subscripció de quatre convenis entre 
l’Administració de l’Estat i la Generalitat en compliment de la Disposició 
Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat rebrà 
143,5 milions d’euros que es destinaran a completar les inversions previstes a 
Catalunya en els pressupostos de l’Estat del 2010. Aquesta inversió correspon 
al desplegament de l’acord entre el Govern de l’Estat i la Generalitat de 8 de 
novembre per un import de 500 milions d’euros, i que serviran per liquidar les 
inversions pendents segons fixa la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut.  
 
El primer conveni que avui ha autoritzat el Govern en funcions, determina que 
50 milions d’euros es destinaran a finançar el cost d’inversió de la línia de 
tramvia Diagonal-Baix Llobregat i Sant Martí-Besós. El segon conveni servirà 
per invertir 50 milions d’euros en el servei  de ferrocarril de Rodalies de 
Barcelona. El tercer conveni preveu destinar 36 milions d’euros en actuacions 
d’infraestructures del cicle de l’aigua, actuacions de regadius i de camins 
rurals. Finalment, es destinaran 7,5 milions d’euros per finançar la rehabilitació 
del recinte modernista de l’hospital de Sant Pau, tal com fixa el quart conveni.  
 
Aquests convenis se sumen al que el Govern va aprovar el 9 de desembre i 
que liquida la quantia pendent corresponent a l’any 2007. Es tracta de 335 
milions d’euros que es destinaran íntegrament a costejar part de les obres de 
la línia 9 del transport metropolità de Barcelona. 
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El Govern i l’Estat formalitzen el conveni per finançar 
els Campus d’Excel·lència catalans  
 

• El Ministeri d’Educació concedirà a la Generalitat un préstec de 
19,1 milions d’euros que s’han de destinar als 7 projectes 
d’universitats públiques que han rebut el segell de qualitat 
universitària 

 
El Govern en funcions ha aprovat avui autoritzar la signatura d’un conveni 
entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat de Catalunya per al finançament 
dels set projectes catalans seleccionats com a Campus d’Excel·lència 
Internacional. 
 
Segons aquest acord, el ministeri concedirà un préstec a la Generalitat de 
19,1 milions d’euros, que s’hauran de repartir entre les universitats públiques 
guardonades amb aquest segell de qualitat,  de la manera següent: projecte 
Campus Energia UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya (3 milions 
d’euros); Campus UPF-Icària Internacional, de la Universitat Pompeu Fabra 
amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (4 milions d’euros); 
Health Universitat de Barcelona Campus (3 milions); Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud, de la Universitat Rovira i Virgili (3 milions); 
Barcelona Knowledge Campus, de la UB i la UPC (2,2 milions d’euros); UAB 
CEI: Apuesta por el Conocimiento y la Innovación, de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (2,6 milions), i Campus Íberus, Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro, per la participació de la Universitat de Lleida 
(1,3 milions d’euros). 
 
El programa Campus de Excelencia Internacional del Govern espanyol té 
l’objectiu de promoure l’excel·lència docent i científica, la internacionalització 
del sistema universitari i la seva implicació en el canvi de model econòmic 
basat en el coneixement i en la millora de la innovació, buscant, a més, situar 
a aquestes universitats entre les millors d’Europa i als seus campus entre els 
de més prestigi internacional. 
 
En la convocatòria d’aquest any, les universitats catalanes van aconseguir un 
gran reconeixement, ja que dels 14 projectes seleccionats com a Campus de 
Excelencia, cinc tenien participació catalana. A més a més, el jurat va aprovar 
concedir finançament extra per a dos dels projectes guardonats en la 
convocatòria del 2009 (el Barcelona Knowledge Campus de la UB i la UPC, i 
el de la Universitat Autònoma de Barcelona). Per tant, sumant les dues 
convocatòries que s’han celebrat fins ara, hi ha 7 projectes d’universitats 
públiques catalanes distingits amb el segell de qualitat. També va ser 
seleccionada en la primera convocatòria la Universitat Ramon Llull (URL). 
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El Govern aprova la creació de la Xarxa Pública de 
Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya 
 

• Estructura el sistema d’arts visuals a Catalunya, introdueix criteris 
de racionalització i transparència en l’assignació de recursos 
públics i de cooperació entre centres i institucions públiques, 
respectant l’autonomia artística de cada centre 

 
• El decret desenvolupa la Llei del Consell Nacional de la Cultura i 

de les Arts i el dota de noves atribucions 
 

• Ha estat consensuat amb el món local i aprovat per unanimitat per 
la comissió de Govern local formada per les associacions 
municipalistes 

 
El Govern en funcions ha aprovat avui el decret de creació de la Xarxa Pública 
de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el 
desenvolupament de les arts visuals a Catalunya. Amb la Xarxa, el Govern de 
la Generalitat vol garantir una presència bàsica de les arts visuals 
contemporànies al país per ajudar a equilibrar el teixit artístic en el conjunt del 
territori, garantir l’accés de  la ciutadania a les arts visuals sense distincions i 
vetllar per la consecució del principi d’igualtat de tracte per a totes les 
persones i col·lectius.  
 
Aquesta presència vol fer-se de manera coordinada amb l’Administració Local 
i els agents artístics del territori. Així, el decret ha estat consensuat amb el 
món local i aprovat per unanimitat per la comissió de Govern local formada per 
les associacions municipalistes. 
 
El decret crea la Xarxa  Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de 
Catalunya, defineix les funcions dels centres i espais d’arts visuals que en 
formen part, descriu els requisits i obligacions de pertànyer-hi, defineix els 
mecanismes de suport i les modalitats de vinculació amb la Generalitat, i 
estableix el procediment d’integració i d’exclusió, garantint també l’autonomia 
de cada centre.  
 
Les funcions de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de 
Catalunya són: promoure i donar suport als centres i espais d’arts visuals, 
promoure la incorporació de persones creadores, coordinar i racionalitzar 
esforços i recursos dels diferents agents que hi intervenen, crear canals de 
comunicació permanent i d’intercanvi entre els centres i espais d’arts visuals 
de la Xarxa i promoure seva projecció exterior, entre d’altres.  
 
Poden integrar-se a la Xarxa les entitats, públiques o privades, sense ànim de 
lucre, titulars de centres i espais d’arts visuals; els ajuntaments i altres ens 
locals que promouen i gestionen programacions i activitats d’arts visuals en 
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equipaments de titularitat privada i que financen més de la meitat del cost de 
funcionament de l’equipament, i entitats privades sense afany de lucre que 
desenvolupen iniciatives d’activitats d’arts visuals d’interès públic.  
 
Tipus de centres 
 
- Centres territorials d’arts visuals: són centres de titularitat pública, 

impulsats per la Generalitat i l’administració local. No hi pot haver més de 
nou a tot el territori 

 
- Espais d’arts visuals: són equipaments locals dedicats prioritàriament a la 

difusió i al foment de la creació així com a la producció de les arts visuals. 
Poden ser de titularitat pública o d’entitats privades sense ànim de lucre. 
S’integren a la Xarxa per mitjà d’un conveni amb l’ens locals corresponent.  

 
- Centres privats d’arts visuals d’interès públic: són equipaments d’arts 

visuals gestionats per entitats privades sense ànim de lucre.  
 
La relació dels centres territorials d’arts visuals que s’integren a la Xarxa 
s’inclou en la disposició addicional quarta. Són els següents: Bòlit Centre d’Art 
Contemporani. Girona; ACVic. Centre d’Arts Contemporànies; Centre d’Art La 
Panera (Lleida); Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de 
Mataró; Centre d’Art de Tarragona; Centre d’Art d’Amposta; Tecla Sala; 
Centre d’Art de l’Hospitalet i Canòdrom. Centre d’Art Contemporani de 
Barcelona.  
 
Les entitats que formen part de la Xarxa han de rebre el suport del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts i del departament competent en matèria de 
Cultura a través de: contracte programa (en el cas dels centres territorials 
d’arts visuals), conveni (amb els espais d’arts visuals) o suport genèric 
(adreçat als centres privats i iniciatives privades d’arts visuals d’interès públic).  
 
El decret desenvolupa la Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i 
el dota de noves atribucions. Així, se li atorguen, entre d’altres, les funcions 
següents: garantir el compliment de les funcions bàsiques de la Xarxa i dels 
equipaments que en formen part; garantir la presència equilibrada en el 
territori dels serveis bàsics, especialment dels centres territorials i donar 
suport tècnic i econòmic als equipaments de la Xarxa.  
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Mig milió d’euros per a la construcció del Centre 
d’informació, interpretació i recerca del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró 
 

• L’objectiu és ser un referent en la divulgació del coneixement dels 
espais naturals, a més d’un centre d’investigació i interpretació del 
patrimoni natural dels territoris de muntanya 

 
El Govern en funcions ha aprovat autoritzar una subvenció a l’Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya (Cerdanya) per a la construcció del Centre d’informació, 
interpretació i recerca del Parc Natural del Cadí-Moixeró i del seu entorn. 
Aquest centre pretén ser un referent en la divulgació del coneixement integral 
dels espais naturals, a més d’un centre d’investigació i interpretació del 
patrimoni natural dels territoris de muntanya. El projecte té un cost d’1’4 
milions d’euros, 500.000 dels quals subvencionarà el Govern entre 2010 i 
2011.  
 
La proposta de construcció d’aquest centre neix de diferents necessitats 
detectades en l’àmbit de la comarca de la Cerdanya i al conjunt dels Pirineus, 
com ara: la necessitat de grans equipaments i infraestructures en l’àmbit dels 
Pirineus destinades a donar a conèixer la forma de vida i els valors naturals i 
patrimonials de les zones de muntanya d’una manera integral; i la manca 
d’una oficina d’informació del Parc Natural del Cadí-Moixeró a la seva cara 
nord. Donat que Bellver de Cerdanya és el municipi amb més superfície dins 
els límits del Parc, es considera aquesta possibilitat com la ubicació més 
adient. També es té en compte la possibilitat de canalitzar els visitants del 
Parc Natural en la seva cara nord. 
 
Aquest centre vol ser un referent en l’estudi i conservació del medi natural i 
facilitar un espai d’acollida per a investigadors per desenvolupar estudis en 
l’àmbit pirinenc. 



 

 

Acords de Govern . 14.12.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11 

Altres acords de Govern  
 
El Govern destina més de 4,3 milions d’euros al Pla d’Activitat Física, 
Esport i Salut en els propers 2 anys  
 
El Govern en funcions ha acordat prorrogar el “Pla d’Activitat Física, Esport i 
Salut” (PAFES) fins el 31 de desembre de 2012, i destinar-hi 4,3 milions 
d’euros. Es tracta d’un programa de promoció de la salut des de l’atenció 
primària mitjançant el consell i la prescripció d’activitat física per millorar la 
qualitat de vida de la població i prevenir l’aparició de determinades malalties 
cròniques. Un total de 220 àrees bàsiques de salut de 172 municipis catalans 
participen actualment en el Pla. 
 
El Govern en funcions destinarà els 4,3 milions d’euros a la contractació de 
serveis de les unitats i metges de medicina de l’esport i a les despeses 
lligades a l’estructura de suport a la coordinació del programa.  
 
El programa lluita contra el sedentarisme, que el Govern vol situar per sota del 
16%, s’adreça especialment a la població adulta, sedentària i amb factors de 
risc cardiovascular. Actualment, el 40% de la població catalana és totalment 
sedentària o mínimament activa.  
 
 
Nous acords de col·laboració amb organismes internacionals i amb 
Nicaragua i Colòmbia 
 
El Govern en funcions ha aprovat avui signar nous acords internacionals a 
través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD ). Un 
d’ells és un conveni de col·laboració amb l’Agència de les Nacions Unides per 
als Assentaments Humans (UN-Habitat), organisme que s’encarrega de 
garantir l’accés a un habitatge i un entorn digne a milions de persones que 
viuen en situació de provisionalitat o bé tenen un sostre precari. L’ajut destinat 
és de 100.000 euros per al subministrament d’aigua potable i de sistemes de 
sanejament. 
 
Un altre dels acords que s’han subscrit avui és el de continuar la col·laboració 
amb el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona 
(UNIFEM) amb una aportació de 250.000 euros. Des de fa 4 anys,  l’ACCD té 
un conveni amb l’Instituto Nacional de las Mujeres d’Uruguai per donar suport 
al disseny i implementació de polítiques públiques de gènere en aquest país, 
inèdites fins el 2003.  
 
D’altra banda, s’ha aprovat una addenda  per tirar endavant la segona fase del 
programa “Territoris de la Llacuna d’Apoyo Lideren l’Ordenament i la 
Cogestió” (TLALOC) amb una aportació de 247.339 euros. Apoyo és un llac 
natural ubicat dins d’un cràter volcànic i és dels pocs llocs verges actualment 



 

 

Acords de Govern . 14.12.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

12 

existents en el país. Els municipis veïns del voltant es van associar per 
gestionar-lo correctament i per promoure un turisme sostenible a l’indret.  
 
També s’ha aprovat un ajut de 200.000 euros per a la segona addenda de 
l’acord de col·laboració amb la Governació del Departament colombià de 
Nariño per implementar la segona fase del projecte “Estratègia d’enfortiment 
del procés participatiu de Governabilitat democràtica i construcció social de 
pau a través de l’apoderament de les i els joves de Nariño”.  
 
El Govern declara d’interès nacional dos monuments i una festa 

 
El Govern en funcions ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, en la 
categoria de monument històric, el monestir de Sant Pere de la Portella, a la 
Quar (Berguedà), i l’Edifici del Vapor de la Fàbrica Burés, a Anglès (La Selva). 
També ha acordat reclassificar com a festa patrimonial d’interès nacional les 
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls, que l’any 1991 
van ser declarades festa tradicional d’interès nacional. La reclassificació de la 
festa ha estat inscrita en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. 
 
El Govern en funcions considera necessari definir un entorn de protecció al 
voltant dels dos monuments declarats d’interès nacional per tal de garantir la 
pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions 
possibles. També ha acordat delimitar l’entorn de protecció d’ambdós 
monuments. 
 
El Govern aprova el Decret del Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya  
 
El Govern ha aprovat el Decret que regula el Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), amb l’objectiu d’avançar en la 
concepció integral i integrada del sistema sanitari a Catalunya, que és un dels 
principis informadors establerts en la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. 
 
El Decret conté una transformació de la regulació del sistema actual, basat en 
el caràcter monogràfic de les xarxes assistencials (hospitalària, sociosanitària, 
de salut mental i d’atenció primària), de manera que inclogui totes les xarxes 
pel tipus de serveis que presten. 
 
El nou SISCAT queda configurat per la xarxa de centres d’internament, que 
inclou la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, la xarxa de centres i serveis 
sanitaris d’àmbit comunitari i la xarxa de serveis de transport sanitari. Aquest 
sistema es completa amb la previsió d’un Catàleg de potencials proveïdors 
que integra altres proveïdors de serveis sanitaris no integrats en les xarxes 
anteriors i que suposa una novetat sobre l’anterior sistema.  
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Aquest decret afavorirà que aquestes xarxes actuïn de manera més 
coordinada per oferir una atenció integral a la salut de la ciutadania, amb 
l’aprofitament i l’optimització de les infraestructures i recursos existents. 
 


