Acords de Govern
26 de juliol de 2011

El Govern referma la seva aposta estratègica pel
turisme de neu amb la gestió de les estacions d’esquí
d’Espot i Port Ainé
•

El Consell Executiu encomana la gestió de les dues instal·lacions
a FGC, que elaborarà un pla estratègic amb l’objectiu de
dinamitzar el territori i desestacionalitzar l’activitat turística

•

Amb les dues noves instal·lacions Ferrocarrils amplia fins a quatre
la seva oferta d’estacions d’esquí, amb un domini esquiable total
de 123,4 quilòmetres i 108 pistes

•

L’àrea de negoci de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils genera
anualment 16 milions d’euros i el 2010 va rebre 1,5 milions de
visitants

El Govern referma la seva aposta estratègica pel turisme de muntanya amb la
gestió de les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé. El Consell Executiu ha
encomanat avui a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) la gestió de l’explotació
de les dues instal·lacions, que l’organisme ha adquirit recentment i que fins
ara eren propietat de l’Institut Català de Finances (ICF). El Govern vol
potenciar aquestes instal·lacions perquè esdevinguin un motor de
dinamització econòmica del territori, més enllà de la temporada d’esquí. Amb
aquest objectiu FGC està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic que
definirà les actuacions a impulsar.
Ferrocarrils de la Generalitat acumula una experiència de 27 anys en el sector
de la neu i la gestió de serveis d’oci i turístics. De fet, a través de l’àrea de
negoci de Turisme i Muntanya, l’organisme gestiona actualment les
explotacions de les estacions de muntanya de Vall de Núria i La Molina, amb
les corresponents pistes d’esquí, a més del cremallera i els funiculars de
Montserrat, el Tren del Ciment a l’Alt Llobregat, i el Tren dels Llacs a la línia
Lleida-La Pobla de Segur.
Aquests serveis turístics van rebre globalment el 2010 un total d’1,5 milions de
visitants i generen anualment al voltant de 16 milions d’euros.
Dades
2010
Visitants
totals

La Molina

Vall de Núria

Montserrat

330.698
(estiu/hivern)

274.409
(viatgers
cremallera)

867.560
(cremallera/funiculars)

Tren
Ciment
24.359
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Tren
Llacs
4.315

Ara el Govern dóna un nou impuls a aquesta unitat de negoci, amb l’adquisició
de les estacions d’Espot i Port Ainé, que inclou també l’Hotel Port Ainé 2000 i
l’alberg de Rialp. D’aquesta manera, Ferrocarrils de la Generalitat amplia fins
a quatre el nombre d’estacions de muntanya que té integrades a la seva
estructura, amb un domini esquiable total de 123,4 quilòmetres i 108 pistes.
Espot i Port Ainé en xifres
Les estacions d’Espot i Port Ainé conformen un domini esquiable de 54,5
quilòmetres de pistes (22,5 i 32 quilòmetres, respectivament). En total,
integren 44 pistes (22 cadascuna) i 14 remuntadors (6 i 8, respectivament).
Pel que fa a l’afluència registrada, les dues estacions van rebre un total de
175.815 visitants la temporada 2010-2011.
Concepte

La Molina
53
60,9

Vall de Núria Espot/Port
Ainé
11
44
8,0
54,5

Pistes
Longitud
pistes
(km)
Remuntadors
Forfets

108
123.4

16
307.035

7
40.321

37
523.171

14
175.815

Total

La gestió de l’explotació de les estacions d’Espot i Port Ainé es farà a través
d’una nova societat 100% propietat d’FGC. Estarà facultada per subscriure o
subrogar-se en els contractes, convenis o acords que resultin necessaris per
garantir el funcionament i la continuïtat de les estacions.
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El Govern amplia les depuradores de Martorell i
d’Arenys de Mar per millorar el sanejament
•

A través d’una aportació pluriennal destinarà 14,3 milions d’euros
per les dues plantes de tractaments d’aigües residuals, que
podran assumir les noves aportacions i millorar el tractament
actual

El Govern de la Generalitat ampliarà les estacions depuradores de Martorell
(Baix Llobregat) i d’Arenys de Mar (Maresme) amb l’objectiu de millorar el
sanejament de les dues poblacions i fer front a les noves demandes de
tractaments d’aigües residuals. El Consell Executiu ha aprovat avui una
subvenció pluriennal de 14,3 milions d’euros per tirar endavant els treballs
d’ampliació i millora de les dues plantes.
L’aportació serà de 10,2 milions d’euros per les obres de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Martorell i de 4,1 milions d’euros per l’EDAR d’Arenys
de Mar i la durada dels treballs d’entre 13 i 14 mesos aproximadament.
La depuradora de Martorell es va posar en servei al 1985 i es va dissenyar per
sanejar les aigües d’una població de 87.500 habitants. Tot i que uns anys més
tard es va remodelar el tractament biològic, s’ha fet necessari ampliar la
instal·lació perquè pugui assumir les noves aportacions d’aigües residuals i,
alhora, per millorar la qualitat de l’aigua tractada. Es repararan i remodelaran
elements infraestructurals actuals com el pretractament, la decantació primària
i la secundària, es construirà un nou decantador secundari i es faran també
diverses actuacions a la línia de fangs.
Pel que fa a la depuradora d’Arenys de Mar, es va posar en servei al 2004,
per sanejar les aigües residuals generades per una població de 36.365
persones. L’aportació de 4,1 milions d’euros permetrà assolir la capacitat de
tractament per a la qual va ser dissenyada i es faran actuacions per millorar el
pretractament, el tractament biològic i la línia de fangs, entre d’altres.
Sanejament a Catalunya
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU), aprovat pel
Govern de la Generalitat el juliol de 2006, té com a objectiu completar i
millorar el sanejament de tota la població catalana.
Actualment les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament
de més del 95% de la població catalana.
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El Govern aprova la participació de Catalunya en el
Projecte Serveis Oberts Intel·ligents per a Pacients
Europeus (epSOS)
•

El projecte permetrà compartir la història clínica i la recepta
electrònica dels pacients a tot Europa

El Govern ha aprovat la participació de Catalunya en el Projecte Serveis
Oberts Intel·ligents per a Pacients Europeus (epSOS), promogut per la
Comissió Europea, que permetrà compartir la història clínica i la recepta
electrònica dels pacients a tot Europa. També hi participaran el Ministeri de
Sanitat, Política Social i Igualtat i les conselleries de Sanitat d’Andalusia, les
Balears, Castella La Manxa i València.
El projecte epSOS, el més important d’eSalut promogut per la Comissió
Europea, té com a objectiu principal desenvolupar un marc pràctic de salut
electrònica i una infraestructura de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) que garanteixin un accés segur a la història clínica
resumida i a la prescripció electrònica dels ciutadans europeus que es trobin
fora del seu país habitual de residència. Mitjançant un sistema
d’automatització de la informació, els professionals mèdics podran accedir a
les dades de qualsevol pacient europeu en l’idioma del país on requereixin
l’assistència sanitària.
Aquest projecte pilot transfronterer permetrà assajar en un entorn real l’accés
segur a les dades compartides des dels diferents sistemes sanitaris europeus.
A finals de 2011 es farà una avaluació de les proves realitzades al llarg
d’aquest any per estudiar quins són els sistemes més segurs i adients per a
l’intercanvi de dades.
La incorporació de Catalunya en aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al
grau d’implantació i la interoperabilitat assolits en projectes com la recepta
electrònica i la història clínica compartida, liderats pel Departament de Salut.
La Fundació TicSalut i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut
seran els organismes encarregats de fer efectiva la participació de Catalunya.
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El Govern destinarà 10,5 milions d’euros a modernitzar
els regadius de Catalunya
•

El Consell Executiu aprova la convocatòria d’ajuts que permetrà
millorar infraestructures obsoletes que generen un consum
excessiu d’aigua, augmentar l’eficiència dels sistemes de reg i
afrontar les èpoques de sequera

•

L’aportació permetrà realitzar inversions per un import de 17,5
milions d’euros

El Govern destinarà 10.500.000 d’euros en el període 2012-2014 per millorar i
modernitzar els regadius de Catalunya amb l’objectiu de modernitzar
infraestructures obsoletes que provoquen un consum excessiu d’aigua. El
Consell Executiu ha aprovat avui la convocatòria d’ajuts per a la millora de
regadius, dirigida a les comunitats i les col·lectivitats de regants. Aquesta
aportació permetrà realitzar, en aquest període, inversions per un import de
17.500.000 d’euros en tot el territori català.
Actualment hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de 25
anys i que, per tant, disposen de sistemes de reg amb una infraestructura
obsoleta que provoca un consum excessiu d’aigua i grans despeses
d’explotació. Aquestes infraestructures, a més, fan que els regants depenguin
totalment de les disponibilitats hídriques del moment i no puguin fer front a
períodes de sequera.
Per aquest motiu el Govern ha considerat necessari fomentar la modernització
d’aquestes instal·lacions mitjançant l’aplicació de noves tecnologies que
augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als
conreus, així com l’emmagatzematge d’aigua i incidir, d’aquesta manera, en
l’estalvi d’un bé escàs com és l’aigua.
Els ajuts van dirigits a les comunitats de regants i les col·lectivitats de regants.
Per dur a terme l’actuació els beneficiaris hauran de disposar en tots els casos
de la concessió d’aigua.
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Altres acords del Govern
Requeriment d’incompetència davant l’Estat pel Reglament de la Llei
sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals
El Consell Executiu ha acordat avui plantejar un requeriment d’incompetència
davant del Govern de l’Estat en relació amb els articles 4.2, 6, 7.3, 16, 17.1, 4,
3 i 19.2 del Reglament de la Llei 34/2006, sobre l’accés a les professions
d’advocat i procurador dels tribunals, perquè considera que vulnera les
competències del Govern de la Generalitat en matèria de professions
titulades, d’educació i d’ensenyament universitari, fixades en l’Estatut
d’autonomia.
La llei ha sotmès l’exercici de les professions d’advocat i procurador dels
tribunals a la possessió d’un títol expedit pel Ministeri d’Educació, l’obtenció
del qual requereix la superació d’un curs de formació reglat i oficial i la
superació d’una prova, de contingut únic per a tot Espanya, sobre l’aptitud
professional dels aspirants.
El Govern entén que els articles contra els quals presenta requeriment
d’incompetència vulneren l’article 125.4 de l’Estatut d’autonomia, segons el
qual la Generalitat té la competència exclusiva sobre l’exercici de les
professions titulades. Tampoc respecta els articles 131 i 172 de l’Estatut, que
atorguen a la Generalitat competències de desenvolupament legislatiu i
executives en matèria d’ensenyaments no universitaris i universitaris, que
inclouen la regulació reglamentària i les competències executives
d’acreditació/verificació i renovació dels plans d’estudi, constitució de
comissions d’avaluació de la capacitació professional, d’expedició dels títols
professionals corresponents i de gestió de les subvencions estatals.
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