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El Govern demana molta precaució davant la baixada 
de temperatures extremes els propers dies 
 

 Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla de Protecció Civil 
de Catalunya PROCICAT en ALERTA per l’onada de fred amb una 
forta baixada generalitzada de temperatures a Catalunya des de la 
passada matinada i fins dijous 

 

 El Departament de Territori i Sostenibilitat disposa aquesta 
temporada de 122 màquines llevaneus i 98 punts 
d’emmagatzematge de sal a tot el territori per a facilitar la mobilitat 
a les carreteres durant l’època de fred i nevades 

 

 El Departament de Salut recorda que el telèfon 061 de CatSalut 
Respon atén les 24 hores del dia i està gestionat per professionals 
sanitaris que poden assessorar al ciutadà i proposar-li una 
resposta adequada al problema de salut plantejat 

 
Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla de Protecció Civil de 
Catalunya PROCICAT en ALERTA per l’onada de fred amb una forta baixada 
generalitzada de temperatures a Catalunya des de la passada matinada i fins 
dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que la baixada de 
temperatures més acusada sigui a partir d’aquest vespre a tot Catalunya, amb 
mínimes molt per sota del que és habitual. Amb el pas de les hores es preveu 
la intensificació i generalització a tot el territori.  
 
Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions 
especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer 
cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit i pel que fa a gent 
gran, nens i persones amb malalties respiratòries, ja que són els més 
vulnerables a les baixes temperatures. En les hores en que el fred sigui més 
intens, han d’evitar sortir al carrer. Es demana als familiars i amics de 
persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per 
comprovar que es troben bé. També cal estar atents a les possibles 
incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per 
evitar intoxicacions i ventilar cada dia els habitatges i no tapar les reixetes de 
ventilació per garantir l’entrada d’oxigen. També cal vigilar la congelació de 
canonades allà on baixin més les temperatures en zones aïllades i 
urbanitzacions. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, 
Protecció Civil s’ha posat en contacte amb tots els municipis de Catalunya per 
informar-los de la situació prevista i dels principals consells a tenir en compte 
per preveure incidències derivades de l’onada de fred.  
 
D’altra banda, Protecció Civil ha tancat el Pla especial d’emergències per 
nevades a Catalunya NEUCAT un cop finalitzat l’episodi de nevades dels 
darrers dies que han deixat acumulacions de neu destacables als següents 
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punts (cm), segons l’SMC: Naut Aran 53 cm, La Guingueta d’Àneu 40 cm 
(1.050m), Vielha 29 cm, Esterri d’Àneu 33 cm, Viu de Llevata 20 cm (1.240 m), 
La Seu d’Urgell 4 cm, Baix Pallars 6 cm, Puigcerdà 33 cm, Das 25 cm, 
Planoles 2 cm i a Sant Pau de Segúries i a Bagà 1 cm de neu acumulada. 
Pel que fa al fred, entre les temperatures mínimes registrades per l’SMC a les 
7h d’aquest matí, destaquen Cardona -2,7ºC, Tagamanent -5,4ºC, Sant Pau 
de Segúries -3,1ºC, la Panadella -2,5ºC, Alinyà -6,1ºC, Barcelona (Zona 
Universitària) 3,7ºC, -18,2 ºC Espot (2.500m) i -19,3ºC a Boí (2.500m). 
 
EL Sistema d’Emergències Mèdiques SEM ha activat el seu Protocol per 
situació extraordinària per fred. Creu Roja, les empreses de Teleassistència i 
les empreses de serveis bàsics d’electricitat, aigua i gas mantenen els 
dispositius preventius i no han informat de cap incidència rellevant al CECAT 
de Protecció Civil.  
 
Els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, 
Mataró, Tarragona, Tremp i Palau-Saverdera han informat al Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la 
Generalitat que activat els seus plans d’emergències municipals per fred i neu. 
Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, els serveis socials han disposat 9 
vehicles amb 30 efectius mobilitzats, que la passada nit han atès i allotjat a 66 
persones sense sostre. També ha anul·lat el reg de parcs i jardins i carrers per 
evitar la formació de plaques de gel, a més de disposar 111 punts de 
distribució de sal per evitar la gelada dels carrers, especialment les parts més 
altes de la ciutat.  
 
L’Ajuntament de Badalona ha activat e pla Específic Municipal per FRED 
Avui 7 centres escolars de la Cerdanya romandran tancats a causa de la neu, 
segons ha informat el Departament d'Ensenyament afectant a 1.503 alumnes. 
Les escoles que avui dimarts estan tancades són: 
 
- ALP: Escola Bac de Cerdanya. Nombre d’alumnes: 113 
- BOLVIR: Escola Santa Cecília. Nombre d’alumnes: 32 
- GER: Escola Santa Coloma. Nombre d’alumnes: 47 
- LLÍVIA: Escola Jaume I. Nombre d’alumnes: 84 
- PUIGCERDÀ: Escola Alfons I. Nombre d’alumnes: 338  
- PUIGCERDÀ: Escola Llums del Nord. Nombre d’alumnes: 210 
- PUIGCERDÀ: Institut Pere Borrell. Nombre d’alumnes: 679 
 
Quant al transport escolar, gestionat pels Consells Comarcals, avui dimarts 
no hi ha cap anul·lació i els trajectes es fan amb normalitat. 
 
Aquest matí s’han produït diverses incidències per vent i es manté la prealerta 
del Pla PROCICAT per ventades (26 trucades al telèfon 112 d’emergències 
per branques caigudes, tendals i objectes a carrers o carreteres. La majoria de 
trucades s’han produït des de Vallès Occidental). L’SMC preveu que aquesta 
tarda bufi fort vent sobretot a les comarques del Pirineu i a l’Empordà informa 
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que s’han produït les següents ratxes de vent destacables (km/h): Puig 
Sesolles (1.668 m) 137,9 km/h; Santuari de Queralt 127,4 km/h; Portbou 109,8 
km/h; Montsec d’Ares (1.572 m) 98,6 km/h; Pantà de Darnius-Boadella 92,9 
km/h; Castellbisbal 79,6 km/h i Barcelona (observatori Fabra) 78,5 km/h. 
El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut (entre ahir al vespre 
fins a les 11 hores d’aquest matí) 62 trucades per 49 incidències relacionades 
amb vent, fred i neu. 
 
Entre les 21.00 h d’ahir al vespre i les 9h d’aquest matí s’han derivat 37 avisos 
per vent als Bombers de la Generalitat. Cap de destacat. Bàsicament arbres, 
sanejaments i elements estructurals de la via pública. 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que en aquests moments (11.00h) 
la situació viària l’episodi de fred intens és la següent:  
 
Hi ha un total de 4 carreteres afectades per la neu i el gel (1 està tallada i en 3 
és obligatori portar cadenes). En aquests moments totes les incidències es 
troben localitzades a la demarcació de Lleida. 
Aquesta és la relació de vies afectades: 
-Tallades : 
C-28 Vaquèira-Casa Sastrada (tancat per risc d’allaus) 
- Cadenes:  
C-142b Vaquèira cap accés Pla de Beret  
L-500 cap N-230 / Balneari Boí  
L-501 cap L-500 / Pla de l'Ermita  
L’SCT recorda que, en condicions de gel s'han de tenir en compte les 
següents recomanacions: 
 

 Cal tenir en compte que les plaques de gel no es veuen a simple vista, 
ja que sovint es troben a zones ombrívoles i humides, i no sempre en 
zones de muntanya. 

 La manera adequada d’actuar davant plaques de gel és: reduir la 
velocitat, mantenir una distància de seguretat més gran de l’habitual, no 
apropar-nos als interiors de les corbes per evitar la major concentració 
de gel i, sobretot, mantenir la calma. 

 És important també no frenar ni accelerar bruscament. Quan hi ha gel a 
la via, l’adherència es redueix a mínim pel que cal conduir el més recte i 
el més suau possible. 

 Si al frenar el cotxe rellisca (gira més del que li marquem amb el volant i 
es descontrola la part del darrera) hem de girar el volant en sentit 
contrari fins que el cotxe torni a la posició inicial.  

 
Protecció Civil de la Generalitat manté la Prealerta del Pla d’emergències per 
allaus a Catalunya ALLAUCAT pel risc generalitzat al Pirineu occidental. Es 
tracta de risc FORT (4 sobre 5 en l’escala europea) d’allaus a l’Aran, a la 
Ribagorçana-Vall Fosca, a la meitat nord de la Pallaresa i al Perafita- 
Puigpedrós. Segons l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya el perill 
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d’allaus avui va en descens. Trobareu els consells d’autoprotecció al web 
interior.gencat.cat/allaus. Aquestes són condicions d’alt risc per a la pràctica 
d’esports d’alta muntanya.  

 
Territori i Sostenibilitat 
 
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat va iniciar el passat 15 de 
novembre les actuacions incloses dins del Pla d’ajuda a la vialitat hivernal 
2016-2017, amb l’objectiu de garantir la comoditat, la fluïdesa i la seguretat a 
les carreteres, així com de minimitzar el temps de restriccions o de tancament 
al trànsit de les vies que puguin ser afectades. El programa del Pla consta de 
dos tipus d’operacions: preventives, que consisteixen principalment en l’estesa 
de sal per evitar que es formin plaques de gel o que qualli la neu, i curatives, 
corresponents a la retirada de neu o de plaques de gel.  
 
El primer episodi important de la present campanya es va iniciar en fase de 
prealerta el passat dijous 12 de gener a les 11:16h, i l’estat de l’activació va 
canviar a fase d’alerta ahir diumenge 15 a les 18:10h. 
 
En la passada nit, han actuat 59 màquines llevaneus a la xarxa viària de titularitat de la  
Generalitat, que han recorregut més d’11.000 quilòmetres per a dur a terme tant operacions  
preventives com de neteja de neu. 
 
Principals carreteres on s'ha actuat 
 

 BV-4031 

 B-400 

 C-16 

 B-402 

 C-25 

 C-37 

 B-124 

 B-400 

 C-55 

 BV-4241 
 

Principals comarques on s'ha actuat 
  

 Berguedà 

 Osona 

 Bages 

 Vallès Occidental 

 Ripollès 

 Vallès Oriental 

 Anoia 

 Baix Llobregat 
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 Maresme 

 Cerdanya 
 

Principals termes municipals on s'ha actuat 
  

 Castellar de n'Hug 

 Saldes 

 Berga 

 Guardiola de Berguedà 

 Toses 

 Gósol 

 la Pobla de Lillet 

 Vic 

 Bagà 

 Vallcebre 
 

Durant el darrer cap de setmana, entre les 18h de divendres 13 i les 9h de dilluns  
16 de gener, han treballat 56 màquines llevaneu, que han recorregut un total  
de 21.071 kilòmetres en operacions tant preventives com de neteja de neu.  
 

 
 
Els mitjans de què disposa el Departament es distribueixen segons les 
característiques de cada àmbit territorial i de les incidències que es produeixen, per 
mitjà d’una trentena de centres de conservació i manteniment repartits per tot el país. 
La xarxa viària de titularitat de la Generalitat suma més de 6.000 quilòmetres, el 50% 
del total de quilòmetres de carreteres que hi ha a Catalunya. 
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Territori i Sostenibilitat activa cada any, entre mitjan novembre i mitjan abril, el Pla 
d’ajuda a la vialitat hivernal amb l’objectiu de garantir la comoditat, la fluïdesa i la 
seguretat a les carreteres, així com de minimitzar el temps de restriccions o de 
tancament al trànsit de les vies que puguin ser afectades. El  Pla d’ajuda a la vialitat 
hivernal està activat uns 150 dies. A més, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat participa en els plans especials d’emergències com són 
el NeuCat (per nevades) i l’AllauCat(per allaus) que s’activen davant d’episodis de 
fred i neu extraordinaris. 
 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER ALS PRÒXIMS DIES 
 
La predicció meteorològica per avui dimarts indica que dominarà l’ambient 
assolellat, i que la nevada del Pirineu anirà a menys fins a desaparèixer del 
tot. El vent encara bufarà fort fins al vespre, especialment al Pirineu i a 
l’Empordà, on l’onatge es mantindrà alterat. 
 
Pel que fa a la temperatura, dimecres i dijous seran dos dies de fred rigorós, 
però assolellats en general. Els valors mínims de temperatura estaran entre -
14 i -9 ºC al Pirineu, entre -10 i -5 ºC al Prepirineu i a la Depressió Central, 
entre -7 i -2 ºC al prelitoral i entre -4 i 1 ºC al litoral.  
Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos 
d’onada de fred, de vent i d’onatge. 
 
A banda, entre dijous i divendres es preveu l’arribada d’alguns núvols pel 
litoral i prelitoral i seran possibles algunes precipitacions febles, sobretot a 
l’extrem sud i al nord-est, amb una cota de neu d’uns 600 metres, tot i que en 
l’inici de la precipitació podria ser d’uns 400. 
Els models a mitjà termini indiquen que a partir del cap de setmana 
l’atmosfera s’estabilitzarà i la temperatura es recuperarà, tot i que l’ambient es 
mantindrà fred. 
 
Salut 

 
L'arribada del fred pot afavorir l'aparició d'algunes malalties i també de 
determinats accidents relacionats amb la climatologia, que poden suposar un 
risc per a la salut. Estar sotmès a baixes temperatures pot afectar el bon 
funcionament de l'organisme, quan aquest no té capacitat per combatre la 
pèrdua de calor. Caldria evitar els canvis bruscos de temperatures, 
especialment en infants, gent gran i persones que pateixen malalties 
respiratòries i ingerir aliments calents, com ara sopes o guisats, per 
augmentar la temperatura de l’organisme. També és recomanable consumir 
aliments frescos rics en vitamines A i C, com ara fruites (cítrics), hortalisses i 
fruita seca. 
 
Cal recorda que el telèfon 061 de CatSalut Respon atén les 24 hores del dia. 
Aquest telèfon està gestionat per professionals sanitaris (metges i infermeres) 
que poden assessorar al ciutadà i proposar-li una resposta adequada al 
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problema de salut plantejat: el pot adreçar a un centre adequat a la gravetat 
del seu problema, orientar-lo en el tractament, enviar-li un metge a casa a 
través del sistema d’atenció domiciliària o enviar-li una ambulància en el cas 
que es tracti d’una urgència que hagi de ser atesa de forma immediata. 
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El Govern aprova un pla per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre les treballadores i els treballadors 
de la Generalitat  
 

 Pretén aconseguir una representació paritària a l’Administració i 
evitar que es produeixin discriminacions laborals per raó de sexe 

 
El Govern ha aprovat el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de 
l’Administració de la Generalitat que va ser acordat el passat 17 de novembre 
per la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic. El Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats ha estat impulsat pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge i té com a objectius generals garantir la 
igualtat d’oportunitats entre les treballadores i els treballadors de la 
Generalitat; promoure la integració de la perspectiva de gènere en 
l’organització i l’estructura interna de l’Administració de la Generalitat; i donar 
compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació per raó de sexe 
en relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la promoció professional i 
a la resta de condicions de treball. 
 
El Pla fixarà els objectius concrets, les estratègies i les mesures que cal 
implementar per aconseguir una representació paritària de dones i homes a 
l’Administració, de manera que cap sexe no tingui una presència superior al 
60% ni inferior al 40% i es tendeixi al 50% de persones de cada sexe.  
 
El Pla és d’aplicació per a tot el personal de l’àmbit administratiu i tècnic de la 
Generalitat. No inclou, però, el cos de Mossos d’Esquadra, ni els col·lectius de 
docents i estatutaris, que ja disposen de plans propis en aquesta matèria. 
S’estructura en dues parts diferenciades: una part comuna, elaborada a partir 
d’una diagnosi prèvia per la Direcció General de Funció Pública amb la 
col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat, i una part de 
col·lectius específics, elaborada pels departaments que tenen adscrits 
col·lectius amb règims específics, com són el personal bomber, els agents 
rurals i el personal penitenciari.  
  
A partir dels objectius generals, el Pla permetrà fixar objectius específics que 
s’agrupen en vuit àmbits d’actuació: representativitat de les dones i els homes; 
accés, selecció, promoció i desenvolupament; condicions laborals; conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral; assetjament sexual, per raó de sexe, de 
l’orientació o de la identitat sexual, i violència de gènere; prevenció de riscos 
laborals amb perspectiva de gènere; ús no sexista ni androcèntric de les 
imatges i el llenguatge, i estratègia i organització interna. 
 
El Pla inclou un sistema de seguiment, desenvolupament i avaluació, que durà 
a terme la Direcció General de Funció Pública amb la col·laboració de l’Institut 
Català de les Dones i la resta de departaments de la Generalitat, i amb la 
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participació de l’Òrgan paritari de polítiques d’igualtat. Cada any es fixaran les 
actuacions a dur a terme i els indicadors de seguiment i s’elaborarà un informe 
anual sobre l’execució de les mesures que es presentarà a la Mesa General 
de Negociació dels Empleats Públics. Un cop acabada la vigència del Pla, la 
Direcció General de Funció Pública farà un informe d’avaluació global, que es 
presentarà al Govern i a la Mesa perquè es pugui reiniciar el cicle d’un nou Pla 
d’igualtat. 
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El Govern aprova la reestructuració del Departament 
de Salut, que inclou la gestió descentralitzada de les 
polítiques de salut pública 
 

 La Secretaria de Salut Pública s’organitzarà territorialment en cinc 
subdireccions: Barcelona; Girona; Catalunya Central; Lleida i Alt 
Pirineu i Aran, i Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre 
 

 L’objectiu és facilitar un exercici de polítiques de salut pública 
més proper a la ciutadania i sensible a la detecció de necessitats 
específiques de les diferents zones del país 

 
El Departament de Salut ha redefinit, mitjançant un decret, l’estructura de la 
Secretaria de Salut Pública. Ho ha fet, revisant-la, bàsicament, en l’àmbit 
territorial, per facilitar un exercici de polítiques de salut pública més proper a la 
ciutadania i sensible a la detecció de necessitats específiques de les diferents 
zones del país, com a element fonamental per lluitar contra les desigualtats.   
 
Amb aquest objectiu, la Secretaria de Salut Pública s’organitzarà ara 
territorialment en cinc subdireccions regionals: Barcelona; Girona; Catalunya 
Central; Lleida i Alt Pirineu i Aran, i Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. En 
aquest sentit, s’adscriuen a les diferents subdireccions regionals els serveis de 
Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública per 
garantir una actuació ràpida, efectiva i coordinada a nivell del territori. 
 
A més, es crea la Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública, que 
assumirà bàsicament les funcions de gestió de la Secretaria, reservant per a 
aquesta la direcció política i estratègica. D’altra banda, es fusionen les 
subdireccions generals de Seguretat Alimentària i de Protecció de la Salut, per 
tal de dotar de major eficiència els conceptes d’avaluació, gestió i comunicació 
del risc en aquests dos àmbits. 
 
En aquesta línia, també es vol afavorir que  les intervencions en aquests 
àmbits tinguin un major impacte sobre la ciutadania millorant la gestió i el 
funcionament dels serveis a nivell central i amb les estructures territorials.  
 
L’any passat ja es va donar un pas per a enfortir la Secretaria de Salut Pública 
com a institució cabdal per a la millora de la salut individual i col·lectiva. En 
concret, a l’abril es van desplaçar -de la Secretaria de Salut Pública a la 
Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària- funcions 
d’avaluació mèdica, inspecció, gestió i control en matèria d’incapacitats 
laborals.  
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El Govern aprova l’actualització del currículum dels 
ensenyaments de música de grau professional 
 

 S’incorporen en el currículum tres noves especialitats: percussió a 
l’àrea de la música moderna i el jazz, i acordió i trombó (fiscom 
baix) a l’àrea de música tradicional  

 
El Govern ha aprovat la modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel 
qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau 
professional i se’n regula la prova d’accés, per incloure-hi diverses 
especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat. 
 
Amb l’actualització del decret, s’incorporen de nou tres especialitats que fins 
ara no estaven incloses en els ensenyaments de música de grau professional: 
 

- Percussió a l’àrea de la música moderna i el jazz 
- Acordió a l’àrea de música tradicional  
- Trombó (fiscorn baix) a l’àrea de música tradicional   

 
Alhora, amb la modificació s’obre la possibilitat de desplegar perfils 
professionals dins de totes les especialitats.  
 
Amb aquest decret s’estableix el currículum dels ensenyaments de música de 
grau professional de l’especialitat de percussió dins l’àrea de la música 
moderna i el jazz, els d’acordió diatònic i de trombó (fiscorn baix) dins l’àrea 
d’instruments tradicionals i desplega la possibilitat d’establir perfils 
professionals als dos darrers cursos dels ensenyaments de música de grau 
professional. 
 
D’aquesta manera, s’aconsegueix introduir en el currículum aquestes 
especialitats, ja que fins aquest moment només es podien cursar de forma 
reglada dins els ensenyaments artístics superiors. Es dóna així sortida a una 
demanda important de formació en música moderna i jazz –percussió 
moderna i bateria-, així com en música tradicional-acordió diatònic i fiscorn 
baix-. Alhora, s’ofereix als alumnes les competències necessàries per afrontar 
amb èxit uns ensenyaments superiors que porten a la professionalització. 
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El Govern destinarà 1,5 milions en 6 anys a actuacions 
de conservació i recuperació del medi fluvial 
 

 Per primera vegada s’estableix un conveni marc amb les entitats 
de custòdia fluvial que permetrà establir  prioritats d’actuació 
d’acord amb els objectius de planificació hidrològica de Catalunya 

 

 En els propers 6 anys, l’ACA impulsarà línies de subvenció per a la 
restauració de les lleres, tant dels espais de vegetació com dels 
boscos que neixen a les ribes dels rius 

 
El Govern destinarà 1,5 milions en 6 anys a actuacions de conservació i 
recuperació del medi fluvial a través de subvencions a les entitats de custòdia 
fluvial, organitzacions de caràcter ambiental  sense ànim de lucre. Aquestes 
entitats fan tasques de restauració de les lleres dels rius i de sensibilització 
sobre la importància d’aquest ecosistema. 
 
Les subvencions es donaran a través d’un conveni marc aprovat per l’ACA 
que permetrà abocar més recursos i donar més estabilitat al sistema d’ajudes 
a les entitats que formen part de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). 
L’impuls d’aquest model de gestió té un caràcter pioner ja que és la primera 
vegada que es promou un instrument unificat, amb caràcter general i visió 
integral per impulsar la conservació de les lleres. 
 
A Catalunya hi ha 33 entitats de custòdia que treballen en l’àmbit dels rius i de 
les zones humides. La Xarxa de Custòdia del Territori, amb l’autorització de 
l’ACA, té actualment vigents 159 acords amb els propietaris d’ecosistemes 
fluvials que han permès actuar en una superfície de gairebé 2.800 hectàrees. 
 
Reconeixement a l’acció de les entitats 
 
La tasca d’aquestes organitzacions inclou inventariar i recollir totes les dades 
referents a les espècies, hàbitats, poblacions i altres característiques 
concretes dels espais fluvials, així com tasques de millora de l’entorn, com ara 
podes, esbrossades o eliminació de restes vegetals. També organitzen actes 
informatius i de concienciació sobre la importància de tenir cura d’aquets 
espais. Cal tenir en compte que el bon estat dels boscos de ribera millora la 
qualitat de l’aigua i la manté a baixa temperatura, dues condicions que 
permeten reduir els costos de potabilització. 
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El Govern autoritza la Generalitat a formalitzar 
operacions d’endeutament durant l’any 2017 mentre 
estigui en vigor la pròrroga pressupostària 
 

 L’acord permet la formalització d’operacions en qualsevol 
modalitat, tant a l’interior com a l’exterior 

 
El Govern ha acordat autoritzar la Generalitat de Catalunya a formalitzar 
operacions d’endeutament durant l’any 2017 i gener del 2018, mentre estigui 
en vigor la pròrroga pressupostària. El mes de desembre passat, el Govern ja 
va aprovar el Decret llei de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària, que permet a la Generalitat i a les entitats del sector 
públic dur a terme operacions d’endeutament durant aquest període, 
eventualitat que s’ha de preveure mentre no s’aprovin els nous comptes.  
 
L’acord permet la formalització d’operacions en qualsevol modalitat, tant a 
l’interior com a l’exterior, i estableix que l’augment del deute no pot superar el 
límit autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015, incrementat pels imports que es derivin dels programes 
d’endeutament aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat 
pressupostària.  
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El Govern analitza l’informe sobre el procés 
participatiu GovernsLocals.cat per definir 
l’Administració local catalana del futur 

 

 S’han presentat els documents base elaborats per comitès tècnics 
formats per representants de totes les administracions i entitats 
vinculades amb el món local 
 

 Aquests documents es debatran les properes setmanes en 
jornades al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, a 
Barcelona, a Girona, a Lleida i a l’Alt Pirineu i l’Aran, així com en 
una sessió específica sobre àrees metropolitanes 

  
El Consell Executiu ha analitzat avui l’informe sobre el procés participatiu 
GovernsLocals.cat que el Govern impulsa arreu de Catalunya amb l’objectiu 
de definir les bases per a la futura legislació de l’Administració local. La 
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell 
Borràs, ha exposat els motius de l’organització d’aquest procés de debat, les 
principals línies d’actuació i la planificació de les sessions que es faran a 
territori per fomentar la màxima participació del món local. 
 
El document repassa el desenvolupament del procés, des dels treballs iniciats 
al mes d’abril quan es van començar a dibuixar un primer document 
organitzatiu i un model de treball, fins al tancament aquest desembre dels 
documents base elaborats pels comitès tècniques que han de servir per 
debatre amb els càrrecs electes del món local com hauria de ser 
l’Administració local del futur. 
 
Aquests documents base són sis ponències que posen sobre la taula 
propostes de modificació del funcionament de les administracions locals: 
 
1. L’organització territorial i serveis a les persones, amb l’objectiu de 

definir un model territorial local en què el municipi sigui l’eix i 
l’organització s’adapti a les característiques de cada territori. Entre 
d’altres qüestions, es planteja el paper que hauran de tenir les vegueries 
o l’eliminació d’alguns consells comarcals en zones on ja hi ha altres 
administracions supramunicipals que poden assumir les seves 
competències. També s’aposta per l’agrupació voluntària de municipis i 
per la cooperació entre ens locals. 
 

2. Organització dels governs locals. Es proposa allargar els mandats 
municipals a cinc o sis anys perquè els equips tinguin temps de 
desenvolupar les seves propostes de manera efectiva; i, amb la voluntat 
de donar estabilitat a la governança, una elecció directa per part dels 
ciutadans, així com la possibilitat d’establir unes eleccions a doble volta. 



 

 

Acords de Govern. 17.01.2017  

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

 

16 

Inclou també la proposta de limitar a dos els nombre de càrrecs que 
poden compatibilitzar els regidors. 

 
3. Relacions intergovernamentals. S’estableix que cal determinar 

clarament l’àmbit competencial de cada administració; així com clarificar 
la tipologia de competències i dels serveis. 

 
4. Nova governança. Mesures de foment de la transparència, participació, 

retiment de comptes, l’avaluació i l’assumpció pública de responsabilitats. 
Els principis de bon govern han de ser desenvolupats mitjançant codis 
ètics i de bona conducta. Això es complementa amb la publicitat de les 
activitats, béns i interessos dels alts càrrecs i l’obligació d’observança del 
règim d’incompatibilitats. 

 
5. Innovant la gestió pública local. La revisió del model competencial local 

ha de ser una oportunitat per repensar els serveis que han de prestar els 
municipis en funció de la seva capacitat i de les necessitats existents en 
el seu territori. L’establiment, la modificació i la supressió d’aquests 
serveis ha de tenir un marc jurídic complert (reglaments reguladors dels 
procediments, cartes de serveis, avaluació i anàlisi de costos, etc.). 

 
6. Finances locals. Es proposa augmentar la capacitat recaptatòria amb un 

model que es fonamenti en dos grans impostos: l'impost sobre la 
propietat i una participació en la imposició sobre les rendes de les 
persones físiques i jurídiques. També es preveuen millores de gestió en 
matèria de taxes i preus públics i un sistema d’anivellament de recursos a 
partir de la integració en un únic fons, el Fons de cooperació local de 
Catalunya, de les diferents subvencions existents en l’actualitat. 

 
Aquests sis àmbits de treball es debaten en sessions territorials amb alcaldes, 
presidents de consells comarcals i d’entitats municipals descentralitzades. 
Les sessions seran entre aquest gener i febrer a localitats de les Terres de 
l’Ebre; Barcelona; Girona; Lleida; Camp de Tarragona; l’Alt Pirineu i l’Aran i la 
Catalunya Central. També es farà una sessió especial per debatre sobre les 
realitats de les àrees metropolitanes. L’objectiu de les sessions de treball al 
territori és obrir i dinamitzar el debat amb tots els càrrecs electres del país, el 
trasllat i la reflexió a la ciutadania de cada municipi i l’aprovació final d’un 
document de consens. 
 
El text recull, igualment, les presentacions del procés que s’han fet a tot 
Catalunya, amb l’objectiu d’explicar el procés de debat als càrrecs electes i 
traslladar-los la importància de la seva participació per poder elaborar unes 
bases que recullin les necessitats reals i la diversitat del territori. Entre els 
mesos de juny i octubre, representants del Departament de Governació han 
presentat aquest projecte a 31 consells d’alcaldes. 
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El món local a debat 
 
Alcaldes, presidents d’entitats municipals descentralitzades i presidents de 
consells comarcals podran participar presencialment a les sessions de debat 
al territori que s’inicien aquest mes de gener, després que, a finals de 2016, 
s’hagi presentat la iniciativa als diferents consells d’alcaldes i alcaldesses de 
Catalunya. 
 
Aquest procés vol involucrar tots els nivells de l’Administració, per la qual cosa 
totes les administracions hi són representades en diferents grups de treball, 
els quals han desenvolupat unes primeres aportacions, en forma de sis 
ponències, que es debatran en aquestes sessions de debat al territori. 
 
Un cop finalitzades les sessions s’obriran processos participatius a nivell 
municipal i es recolliran opinions d’altres càrrecs electes que no hagin 
participat a les sessions presencials a través del web GovernsLocals.cat, a 
més del butlletí electrònic, que fomentarà la participació dels electes. Els 
documents resultants d’aquest debat es coordinen a través d’un comitè tècnic, 
format per representats de totes les administracions, i se sotmetran a la 
consideració d’un grup d’assessors externs. 
 
El procés de debat finalitzarà a la primavera, amb l’elaboració d’un document 
final que es traslladarà al Parlament de Catalunya i que ha de servir com a 
base per elaborar les futures lleis dels governs locals. 
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El Govern analitza la sinistralitat viària del 2016 en què 
la xifra d’accidents ha estat la més baixa de la història 
a Catalunya 
 

 Els accidents de trànsit es van reduir un 20,09% el 2016 respecte 
del 2015, la xifra més baixa de la història a Catalunya 

 

 El nombre d'accidents de trànsit mortals s’ha reduït a les 
quatre demarcacions catalanes el 2016 respecte al 2015 

  

 Les víctimes mortals per sinistre viari han disminuït un 37,8% 
respecte del 2010 i els sinistres amb persones mortes, el 41% 

 
Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016 i segons dades provisionals 
del Servei Català de Trànsit (SCT) se’n van registrar a la xarxa viària 
interurbana catalana 125 sinistres viaris mortals, mentre que l’any anterior 
n’hi va haver 158, dada que apunta una reducció del 20,09%. És la xifra 
d’accidents mortals més baixa de la història a Catalunya. 
 
En relació a l’any 2010, quan hi va haver 212 accidents amb víctimes mortals 
a les carreteres catalanes, el nombre d'accidents ha baixat un 41%. En 
definitiva, el 2016 hi ha hagut 33 accidents mortals menys que l’any 2015 i 87 
menys que l’any 2010. 
 
Pel que fa al nombre de víctimes mortals, l’any 2016 es van registrar 153 
víctimes mortals a les carreteres catalanes a 24 hores. Això representa una 
reducció del 13,1% de les víctimes respecte al 2015, quan van morir per 
sinistre viari 176 persones.  
  
En relació amb el 2010, any de referència per a l’assoliment dels objectius 
del Pla de Seguretat Viària (PSV) 2014-2016, hi ha un descens del 37,8%, 
atès que aquell any hi van haver 246 persones mortes per accident de trànsit 
en zona interurbana. Aquest descens del 37,8% supera, pel que fa a la xarxa 
viària interurbana, l’objectiu de reducció fixat pel PSV 2014-2016, que és d’un 
30% per al conjunt de la zona interurbana i urbana. 
  
La sinistralitat del 2016 ha vingut marcada per dos dels pitjors accidents 
múltiples des de l’assumpció de competències exclusives de gestió i vigilància 
del trànsit per part del Govern de la Generalitat l’any 1998. El 20 de març es 
van registrar a Freginals, a l’AP-7, tretze víctimes mortals i 36 ferits de 
diversa consideració. El 2 d’abril a Pont de Molins, a la N-II, van perdre la 
vida set persones en una topada frontal entre dos turismes. En només dos 
accidents es van haver de lamentar 20 persones mortes i 37 ferits. També 
cal destacar les tres víctimes mortals en una pista asfaltada a Susqueda el 
6 de desembre. 
 



 

 

Acords de Govern. 17.01.2017  

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

 

19 

2. FACTORS CONCURRENTS DE SINISTRALITAT 

 

La recuperació econòmica ha suposat un increment de la mobilitat a la 
xarxa viària interurbana.  Com a exemple, cal tenir en compte que la 
intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha crescut el 2016 un 2,4% respecte l’any anterior i representa un nombre de 
desplaçaments similar al de l’any 2011. 
 
Durant el 2016, les distraccions van continuar sent el primer factor concurrent 
de la sinistralitat pel que fa als accidents amb víctimes, amb prop d’un 28% 
de casos respecte del total. Les distraccions han esdevingut en els últims 
anys el principal factor concurrent en els accidents amb víctimes a les 
carreteres catalanes. Un de cada tres accidents greus està relacionat amb 
una distracció al volant i gran part d’aquestes és conseqüència de la 
utilització dels dispositius mòbils durant la conducció. Tanmateix, s’ha de 
tenir en compte com a altres factors concurrents les infraccions de les normes 
de circulació i  la presència d’alcohol/drogues i psicotròpics, entre d’altres. 

 

3. SINISTRALITAT PER DEMARCACIONS 
 
El nombre d’accidents de trànsit mortals s’ha reduït a les quatre 
demarcacions catalanes el 2016 respecte del 2015.  
 
 Accidents mortals  
 

  2010 2015 2016 
%increment 2016 
respecte al 2015 

%increment 2016 
respecte al 2010 

Barcelona 76 52 43 -17.3 -43.4 

Girona 55 29 25 -13.8 -54.5 

Lleida 34 34 28 -17.6 -17.6 

Tarragona 47 43 29 -32.6 -38.3 

Total 246 176 153 -20.09 -41.0 
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Víctimes mortals 
 

  2010 2015 2016 
%increment 2016 
respecte al 2015 

%increment 2016 
respecte al 2010 

Barcelona 86 55 48 -12.73 -44.19 

Girona 65 30 34 13.33 -47.69 

Lleida 37 38 28 -26.32 -24.32 

Tarragona 58 53 43 -18.87 -25.86 

Total 246 176 153 -13.07 -37.8 

 
TARRAGONA  
 
A la demarcació de Tarragona el nombre de víctimes mortals es va reduir 
un 18,9% respecte a l’any 2015, tot i el sinistre que hi va haver el passat mes 
de març a l’AP-7 a Freginals, amb tretze víctimes mortals i 36 ferits de diversa 
consideració. En total, al 2016 hi ha hagut 43 víctimes mortals a les carreteres 
tarragonines mentre que l’any anterior hi va haver 53 persones que van perdre 
la vida. Si ens fixem en l’any 2010, quan van morir 58 persones per 
sinistre viari a Tarragona, la reducció és del 25,9%.  
  
Pel que fa al nombre d'accidents de trànsit mortals també hi va haver una 
reducció del 32,6% respecte al 2015 i del 38,3% respecte del 2010. Així, dels 
47 sinistres mortals que hi va haver l’any 2010 es va passar a 43 el 2015 i a 
29 al 2016. 
 
GIRONA 
 
A les carreteres gironines durant el 2016 hi va haver  25 sinistres mortals 
amb una reducció del 13,8% respecte al 2015, quan hi va haver 29 accidents 
mortals, i del 54,5% en relació al 2010, amb 55 sinistres.  
  
Tanmateix, hi va haver un increment del 13,3% de les víctimes mortals per 
accident de trànsit a la demarcació de Girona arran de les deu víctimes 
mortals registrades en dos sinistres, concretament set persones mortes a 
la N-II a Pont de Molins i tres víctimes mortals en el sinistre que hi va haver a 
Susqueda. En total, l’any  2016 hi ha va haver 34 víctimes mortals i al 2015 
van haver 30 persones que van perdre la vida a les carreteres de la 
demarcació.  
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En relació a l’any 2010, però, el nombre de víctimes per accident de trànsit 
a Girona ha baixat un 47,7%, ja que aquell any hi va haver 65 persones 
mortes per sinistre viari. 
 
BARCELONA  
 
A la xarxa viària interurbana de Barcelona el 2016 s’ha registrat un 
descens  del 12,7% pel que fa a víctimes mortals, atès que dels 55 morts 
que hi va haver el 2015 s’ha passat a 48 persones mortes. En relació a l’any 
2010, amb 86 persones finades, la reducció ha estat del 44,2%. 
  
Quant a sinistres mortals, també hi ha una reducció del 17,3% respecte a 
l’any 2015 i del 43,4% del 2010. Així, si l’any 2016 hi va haver 43 accidents 
mortals en zona interurbana a Barcelona, l’any 2015 van ser 52 i el 2010, 76.   
 
LLEIDA 
 
La demarcació de Lleida va registrat l’any 2016 28 víctimes mortals per 
accident de trànsit amb una reducció del 26,3% respecte a l’any anterior, 
quan 38 persones van perdre la vida a la carretera. Convé destacar que és el 
territori que registra més reducció de la sinistralitat interurbana respecte 
a l’any anterior. En comparació amb el 2010, quan hi va haver 37 persones 
mortes per accident de trànsit, el decrement és del 24,3%. 
  
Quant als sinistres mortals, també hi ha una reducció del 17,6% tant 
respecte a l’any 2015 com del 2010. Així, si l’any 2016  hi va haver 28 
accidents mortals a les carreteres de Lleida, l’any 2015 i el 2010 van ser 34. 
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Nomenaments 
 
Antoni Molons i Garcia, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, adscrit 
al Departament de la Presidència 
 
Nascut a Barcelona l’any 1970. 
 
Llicenciat en Dret. 
 
Ha treballat a la Direcció general de Mitjans Audiovisuals en el programa de 
desenvolupament i implementació de la TDT local a Catalunya. Ha estat 
assessor legal de municipis concessionaris de TDT i de televisions locals. 
(2005-2007). 
 
També ha treballat també al consorci local Localret en l’assessorament 
legalment als municipis concessionaris de la TDT local i consorcis públics 
(2007-2011) i ha assessorat legalment els ajuntaments en qualsevol matèria 
audiovisual. 
 
Ha estat Director General de Mitjans de Comunicació del Departament de la 
Presidència durant el període 2011 – 2016 i ha desenvolupat tasques 
d’assessor de la Consellera de la Presidència en materia de mitjans de 
comunicació (2016-2017). 

 

 


