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El Govern posa en marxa l'elaboració del Pla de Govern
i dels plans departamentals 2007-2010
El Pla posarà a l’abast de la ciutadania els objectius i les actuacions més
rellevants previstes per aquesta legislatura
El Consell de Govern ha acordat encomanar l’elaboració i la gestió del Pla de
Govern i dels plans departamentals 2007-2010, dues eines de planificació,
programació i seguiment de les polítiques del Govern al llarg de tota la
legislatura que pretenen fer de la transparència un element essencial de les
relacions entre els ciutadans i el Govern.
El Pla de Govern és una figura creada la passada legislatura que situa el
Govern de la Generalitat en el grup d’institucions més avançades en matèria de
gestió pública ja que dota d’una lògica conjunta les actuacions de tots els
departaments, alhora que aprofundeix en la cohesió programàtica de l'acció del
Govern. A més, permet que la ciutadania identifiqui de manera estructurada
l’acció del Govern i les actuacions més rellevants de cadascun dels
departaments. La versió inicial dels plans departamentals i del Pla de Govern
estarà enllestida el 31 de gener del 2007 i posteriorment se’n farà un relat
sintètic que es posarà a disposició dels ciutadans al web de la Generalitat.
El Pla es fonamenta en els plans departamentals que cadascun dels
departaments elabora i gestiona de manera continuada al llarg de tota la
legislatura i que recullen els seus objectius i actuacions més rellevants. És per
tant un document viu, susceptible de revisió permanent, que pot adaptar-se a
les noves circumstàncies. Per tal de garantir l’assoliment dels objectius
establerts, s’ha constituït l’Oficina del Pla de Govern adscrita al Departament de
la Presidència i s’ha determinat la celebració de, com a mínim, una reunió
trimestral de seguiment del Pla que comptarà amb la presència d'un
representant del Departament de la Presidència, un del Departament de la
Vicepresidència i un altre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació.
En la passada legislatura, el seguiment continuat del Pla de Govern des de la
seva posada en marxa el 2004 va permetre evidenciar qualitativament i
quantitativa, mitjançant el Balanç del Pla de Govern, el valor objectiu de la feina
acumulada i el grau d'assoliment dels objectius inicialment establerts, que va
ser remarcablement alt. A més, amb l’experiència assolida, el Govern ha
desenvolupat tot un conjunt de metodologies, eines corporatives i formació
d'equips humans que fan tècnicament viable l'existència d'aquesta figura de
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planificació, que situa el Govern en el grup d’institucions més avançades en
matèria de gestió pública.
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El Govern aprova el Projecte de llei de serveis socials
de Catalunya
La Llei de serveis socials de Catalunya serà el quart pilar de l’estat del
Benestar, al costat d’educació, sanitat i pensions
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de serveis socials, que garanteix i
universalitza el dret als serveis socials per a totes les persones que tenen
necessitats socials a Catalunya.
Amb l’aprovació del Projecte de llei de serveis socials, el Govern d’Entesa dóna
resposta a un dels compromisos expressats en el pacte de govern en el sentit
de que una de les primeres mesures del Govern seria l’aprovació de
l’avantprojecte de Llei de serveis socials.
Aquesta Llei era un dels projectes de llei que van decaure per fi de legislatura, i
ara el nou Govern la portarà al Parlament perquè es tramiti i s’aprovi el més
aviat possible.
El Govern ha aprovat la normativa després d’un ampli i sistemàtic procés
participatiu, en el qual s’ha intentat assolir el màxim consens possible de tots
els sectors implicats en els serveis socials de Catalunya.
El Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb aquesta nova Llei de serveis
socials, estableix la garantia i la universalitat del dret als serveis socials per a
totes les persones que tenen necessitats socials a Catalunya. La Llei de serveis
socials de Catalunya serà el quart pilar de l’estat del benestar, al costat
d’educació, sanitat i pensions. Fins ara els serveis socials a Catalunya
constitueixen un sistema feble per la manca de cobertura universal i el
reconeixement específic del dret subjectiu a la seva utilització.
El Departament d’Acció Social i Ciutadania calcula que al final d’implantació de
la Llei de serveis socials s’hauran creat uns 40.000 nous llocs de treball en el
sector d’atenció a les persones amb necessitats d’atenció social. Aquesta
previsió es basa en bona part en les inversions i l’increment de serveis
previstos en l’atenció a les persones en els centres residencials i al domicili.
La nova llei, que és una de les prioritats del Govern pel que fa a la millora i
aprofundiment de les noves polítiques socials al país, planteja deu
compromisos:
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•

Fins ara, quan s’analitzava la renda d’un possible usuari en vistes a l’accés
a un servei residencial, per exemple, es tenia en compte la renda dels seus
fills/es; amb la nova llei això no serà així i només s’avaluarà la renda de la
persona usuària.

•

La nova normativa proposa que els patrimonis intestats sense hereus siguin
donats als serveis socials per finançar-los.

•

A partir de l’entrada en vigor de la llei s’analitzaran totes les sol·licituds, i
només es tindrà en compte la renda després per fixar el preu, però atendrà
totes les que presentin necessitat social segons la llei.

•

Les administracions no es passaran la responsabilitat d’atendre les
demandes de la ciutadania d’unes a altres. Hi haurà una xarxa única de
serveis socials de responsabilitat/d’atenció pública.

•

El desplegament i la descentralització dels serveis socials es farà en un
Consell conjunt de la Generalitat amb la Federació i l’Associació de
Municipis.

•

Totes les persones i famílies que vagin als serveis socials tindran assignat
un/a professional de referència, que els orientarà en totes les gestions que
necessitin al llarg de la seva vida. Aquest/a professional els avisarà quan
hagin de fer un nou tràmit o hagi entrat en vigor una nova ajuda o servei.

•

Les persones amb greu situació de dependència física podran triar entre
seguir vivint a casa seva amb ajut professional a domicili, viure en un centre
residencial, o bé disposar d’un assistent personal que li faciliti l’organització
de la seva vida, segons la seva elecció: l’objectiu és guanyar autonomia
personal.

•

Es regularà la participació de les entitats, sindicats i patronals, FMC i ACM i
col·legis professionals en la planificació i l’avaluació dels serveis socials,
conjuntament amb la Generalitat.

•

El Parlament aprovarà anualment la Cartera de Serveis conjuntament amb
la Llei de pressupostos. Serà la primera llei en tot l’Estat que garantirà una
cartera de serveis per llei, amb un model equivalent al de salut o educació,
que és la garantia dels drets i deures.

•

Els ciutadans i ciutadanes que creguin que no són atesos correctament o
que no es garanteixen els seus drets estatutaris o fixats per la llei, podran
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exigir-ne el compliment més fàcilment, administrativament o judicialment, a
l’Administració.
Amb tot, la nova llei marca un abans i un després en l’atenció social a
Catalunya, donant un salt del model assistencialista cap a un nou model
garantista i universal.
Articulat de la llei
La Llei de serveis socials s’estructurà en nou títols:
El primer títol, a més de definir els objectius i les finalitats dels serveis socials,
desenvolupa els seus principis rectors i els aproxima a les persones
destinatàries dels serveis socials, seguint el contingut de la legislació anterior.
La principal innovació és que inclou en el seu articulat una descripció detallada,
amb rang de llei, dels drets i deures de les persones en relació amb els serveis
socials.
El segon títol regula el sistema públic de serveis socials, ordena la seva
estructura, funcions i prestacions. La principal innovació és la introducció de la
cartera de serveis com instrument i garantia d’accés a les prestacions
garantides del sistema de serveis socials, per a tota la població que els
necessiti. Serà, per tant, el Parlament de Catalunya qui fixarà els pressupostos
anuals, i a més informarà preceptivament la Planificació Estratègica i la Cartera
de Serveis Socials (que inclourà totes les prestacions garantides), les
condicions d’accés i les dotacions econòmiques suficients.
El títol tercer estableix el règim competencial i organitzatiu. En el seu primer
capítol regula les competències de les administracions públiques. En el segon
capítol, l’organització territorial dels serveis basada en el principi de
subsidiarietat, que es complementa amb la disposició transitòria que ordena la
descentralització. El tercer capítol regula la planificació dels serveis socials. El
quart capítol regula la coordinació i col·laboració interadministrativa. I el cinquè
capítol, la principal novetat, regula el paper dels professionals en els serveis
socials.
El quart títol ordena i regula la participació cívica a tots els nivells dels serveis
socials de Catalunya. Introdueix el traspàs de la informació i els processos
participatius per reforçar la capacitat de les persones d’incidir en la innovació i
el futur dels serveis socials.
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El cinquè títol ordena i regula el finançament dels serveis socials i ordena
especialment les obligacions de les administracions i de les persones usuàries
en el finançament.
El sisè títol ordena i regula el paper de la iniciativa privada social i de la
iniciativa privada mercantil en els serveis socials. Així mateix, ordena com ha
de ser l’actuació de les administracions públiques en relació amb les entitats
privades.
El setè, vuitè i novè títol ordenen i regulen la formació i la recerca en els serveis
socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim
sancionador dels serveis socials.
Finalment, mitjançant una disposició addicional, s’aborda la situació de les
persones amb necessitat de major autonomia personal per la seva
dependència per a la realització d’activitats de la vida diària. Es reconeix de
manera expressa que es tracta d’una contingència de caràcter general,
responsabilitat comuna i solidària del conjunt de la societat.
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El Govern aprova el Projecte de llei de creació del
Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Catalunya serà la primera comunitat autònoma en disposar d’una
Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat, que té per
objectiu impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la
negociació col·lectiva
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació del Consell de Relacions
Laborals de Catalunya, un òrgan col·legiat de participació institucional i de
diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals. La constitució
d’aquest organisme respon a la voluntat del Govern de continuar
desenvolupant i enfortint les relacions laborals i la participació institucional a
Catalunya i amb ell es dóna un pas més en la construcció d’un enramant
institucional en l’àmbit sociolaboral que es va iniciar amb la reforma del Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
Les seves funcions seran principalment de diàleg i de participació institucional
entre organitzacions sindicals, empresarials i Administració. El Consell integra
les comissions que fins ara tenia el CTESC (relacions laborals, seguretat i salut
laborals i ocupació) així com la comissió de seguiment de la contractació
laboral i les taules de prevenció de riscos laborals existents, instàncies que
s’integren en les comissions de contractació i de seguretat i salut laboral.
D’altra banda es creen dues noves comissions, una en matèria d’igualtat i no
discriminació i l’altra del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social
(ITSS).
També convé destacar la creació, com a organisme especialitzat del Consell de
Relacions Laborals, de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya, amb
l’objectiu general d’impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la
negociació col·lectiva. D’aquesta manera, Catalunya serà la primera comunitat
autònoma en disposar d’aquesta comissió especialitzada, així com les d’igualtat
i no discriminació i la d’Inspecció de Treball.
L’organisme actuarà en Ple, en comissions –seguretat i salut laboral; seguiment
de la contractació laboral; d’igualtat i no discriminació; i d’ITSS- i en grups de
treball.
El Consell serà paritari, estarà integrat per un president o presidenta i 24
persones membres, designades per l’Administració de la Generalitat (8), les
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organitzacions sindicals (8) i empresarials (8) més representatives del territori
català.
El pressupost previst per aquest òrgan, inclòs en la Llei de pressupostos per al
2006, és d’1.000.000 d’euros (400.000 euros per al Consell Català de
Relacions Laborals i 600.000 euros per a la Comissió de Convenis Col·lectius).
La creació d’un Consell Català de Relacions Laborals constitueix l’expressió de
la voluntat dels agents socials i econòmics i del Govern de Catalunya de
fomentar i afavorir la participació institucional, concertació i el diàleg social, tal i
com es va recollir en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer de
2005.
En aquest context, la creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya
respon a la doble necessitat de facilitar i racionalitzar el diàleg social, d’una
banda, i de donar cobertura amb caràcter estable a la participació institucional
dels agents socials, de l’altra, tot fomentant i facilitant la cooperació i el diàleg
permanents entre les organitzacions sindicals i empresarials i entre aquestes i
l’Administració així com per l’impuls, millora i racionalització de la negociació
col·lectiva a Catalunya.
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L’Institut de Seguretat de Catalunya integrarà la
formació i la recerca en matèria de seguretat
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de
Catalunya (ISC), un nou organisme autònom adscrit al Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació que serà l’únic centre de formació i
recerca en matèria de seguretat, tant pel que fa als cossos policials com els
bombers i la seguretat civil. L’ISC neix amb la voluntat de configurar un sistema
de seguretat integral per a Catalunya, basat en polítiques transversals, amb la
finalitat d’optimitzar les polítiques en matèria de seguretat integrant al màxim la
formació i la recerca.
L’Institut de Seguretat de Catalunya reunificarà l’Escola de Policia de Catalunya
i l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya per garantir polítiques de
selecció, formació i carrera pels diferents cossos que configuren el sistema de
seguretat a Catalunya, integrant al màxim aquest sistema. L’ISC col·laborarà
amb els òrgans directius responsables en aquesta matèria, ja siguin de la
mateixa Generalitat o de les entitats locals del seu àmbit territorial.
L’Institut tindrà com a finalitats principals la formació dels i les membres dels
serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d’incendis i de
salvaments, i d’emergències i protecció civil, així com la promoció de l’estudi i
la recerca en l’àmbit de la seguretat. Els col·lectius professionals compresos en
l’actuació de l’ISC són els cossos de policia de Catalunya, el personal
d’emergències, el personal de seguretat viària i mobilitat, el personal facultatiu i
tècnic de suport a la funció de policia i personal d’emergències, i la resta de
personal de seguretat exclòs de la legislació de seguretat privada.
El nou organisme estarà integrat pel president, els vicepresidents, el Consell de
Direcció i el director. Cal remarcar que dins l’estructura orgànica de l’Institut de
Seguretat de Catalunya hi haurà un Consell Pedagògic que garantirà
l’assessorament de les autoritats de l’Institut. També hi haurà una Comissió de
Relacions amb els Sindicats i una Comissió de Relacions amb les Empreses de
Seguretat Privada així com el Centre d’Estudis de Seguretat, constituït com a
òrgan tècnic especialitzat encarregat de l’estudi, recerca i assessorament en
matèria de seguretat.
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El Govern aprova la nova organització administrativa
de quatre departaments
Es nomenen els responsables de diverses secretaries d’àrea i direccions
generals de diferents departaments
El Consell de Govern ha aprovat avui la nova organització administrativa de
quatre departaments de la Generalitat: de la Presidència; de la Vicepresidència;
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i de Governació i
Administracions Públiques. Els decrets d’avui complementen el Decret de
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat el 30
de novembre passat. Tots quatre departaments s’ajusten així a les
competències que tenen assignades en el nou organigrama del Govern, per tal
de donar un millor servei al ciutadà.
El Departament de la Presidència donarà suport directe i assistència al
president de la Generalitat en el desenvolupament de les seves funcions. A
través de les seves unitats, exercirà les funcions de secretaria del Govern,
l'assessorament, la representació i la defensa jurídica del Govern i del conjunt
de l'Administració de la Generalitat, la difusió de l'activitat del president i del
Govern de la Generalitat, la coordinació de la política comunicativa del Govern,
la coordinació i direcció dels sistemes d’informació de base i gestió corporativa
de la Generalitat, la coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies
conjuntes, les polítiques i actuacions davant les institucions de la Unió Europea,
entre d’altres. A més queden adscrits al Departament de la Presidència la
Delegació de la Generalitat a Madrid, el Centre Cultural Blanquerna i la
Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea.
El Departament de la Vicepresidència s’encarregarà de l’acció exterior de la
Generalitat, a través de la Secretaria d’Afers Exteriors. També assumeix la
política lingüística, esportiva i els afers religiosos, a més de l’impuls de la
Bioregió. Segons el nou Decret, el vicepresident substituirà el president en cas
d’absència o impediment. A més, coordinarà les diferents delegacions
territorials del Govern (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Terres de l’Ebre,
Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran). Queden adscrits a aquest departament,
entre d’altres, el Patronat Català Pro Europa, l’Oficina del Govern de la
Generalitat a París, la Casa de Perpinyà, el Consell Assessor per al
desenvolupament sostenible i l’Institut Ramon Llull.
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Al seu torn, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
exercirà les competències de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana,
pública i civil, el trànsit, les emergències (es crea la Direcció General de
Protecció Civil) i el joc i espectacles. També coordinarà les relacions amb el
Parlament de Catalunya, i impulsarà les relacions institucionals i el
desenvolupament estatutari, la promoció de la participació social i la
recuperació de la memòria històrica. L’Institut d'Estudis Autonòmics resta
adscrit al Departament, així com l'Escola de Policia de Catalunya, el Servei
Català de Trànsit i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.
Per últim, el Departament de Governació i Administracions Públiques assumeix
entre d’altres l’assistència i cooperació amb el món local de Catalunya, la funció
pública, l'organització administrativa de la Generalitat, els processos electorals,
la societat de la informació i les telecomunicacions i l’administració electrònica.
Resten adscrits a aquest Departament l’Institut Europeu de la Mediterrània i el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
En aquesta línia de reorganització de l’Administració de la Generalitat, el
Govern ha aprovat aquests nous nomenaments:
Departament de la Presidència:
•

Toni Bolaño Gancedo, director de l’Oficina de Comunicació de la
Presidència

Departament de la Vicepresidència:
•
•
•
•

Montserrat Coll i Calaf, directora general d’Afers Religiosos
Josep Mª Jové i Lladó, director de Polítiques Sectorials
Jordi Foz i Dalmau, director de Serveis del Departament de la
Vicepresidència
Ignasi Doñate i Sanglas, director general de Projecció Exterior de
l’Esport

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
•
•
•

Josep Vendrell i Gardeñes, secretari de Relacions Institucionals i
Participació
Joan Delort i Menal, secretari de Seguretat Pública
Lluís Torrens i Mèlich, director de Serveis del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
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•
•
•
•
•
•

Josep Pérez Moya, director del Servei Català de Trànsit
Mercè Claramunt Bielsa, directora general del Joc i d’Espectacles
Olga Lanau i Rami, directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments
Rafel Olmos i Salaver, director general de Policia
Josep Ramon Mora Villamate, director general de Protecció Civil
Maria Jesús Bono i Lahoz, directora general de la Memòria Democràtica

Departament de Governació i Administracions Públiques
•
•
•
•
•
•
•

Carles Bassaganya i Serra, director general d’Administració Local
Ramon Martínez i Deu, director de Serveis del Departament de
Governació i Administracions Públiques
Francesc Simó i de la Asunción, secretari d’Acció Ciutadana
Josep Ramon Ferrer i Escoda, director general d’Infraestructures de
Telecomunicacions
Josué Sallent i Ribes, director general de la Societat de la Informació
Maria Teresa Aragonès i Perales, secretària de Funció Pública i
Modernització a la nova estructura del Departament de Governació i
Administracions Públiques
Narcís Mir i Soler, director general de Modernització de l’Administració a
la nova estructura del Departament de Governació i Administracions
Públiques

Departament de Salut
•

Carles Arias i Casal, director de Serveis de la Secretaria General del
Departament de Salut

Departament de Treball
•

Salvador Pedro Àlvarez Vega, director general de Relacions Laborals

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
•
•
•
•

Maria Segarra Mateu, directora general de Comerç
Joan Carles Vilalta Serrano, director general de Turisme
Blanca Palmada Félez, secretària d’Universitats i Recerca
Francesc Xavier Hernández Cardona, director general de Recerca
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•

Mª Àngels Cabasés Piqué,
Interuniversitari de Catalunya

secretària

general

del

Consell

Departament d’Acció Social i Ciutadania
•

Matilde Sala i Manuel, directora de Serveis de la Secretaria General del
Departament d’Acció Social i Ciutadania

Departament de Medi Ambient i Habitatge
•
•
•

Frederic Ximeno i Roca, director general de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat
Joan Pallisé i Clofent, director general del Medi Natural
Elisenda Rius i Bergua, directora de Serveis del Departament de Medi
Ambient i Habitatge
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El Govern promou la millora de la contractació pública
en el marc de l’Acord estratègic
El Govern ha impulsat tot un seguit d’actuacions en matèria de contractació
pública dins el marc de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana amb l’objectiu de donar
passos decisius en dues qüestions bàsiques; la millora de la preparació dels
contractes i de la seva publicitat i en la introducció d’aspectes socials.
En aquest sentit, el Govern ha donat el vistiplau a l’acord pres l’octubre passat
pel Consell d’Institucions de l’Acord estratègic, del qual en formen part els
màxims representants de les institucions i organitzacions signants de l’Acord
(Govern, organitzacions empresarials –Foment del Treball, Pimec i Fepime- i
sindicats –CCOO i UGT- ), sobre acords específics que els gestors públics
hauran de complir per assegurar la correcta definició i execució dels contractes
amb la clara voluntat d’incrementar l’eficàcia i la transparència per garantir la
màxima concurrència. L’acord també introdueix mesures tendents a assegurar
durant tota la vida del contracte el nivell adequat de solvència econòmica i
tècnica dels contractistes i dels seus col·laboradors. Aquesta és la primera
vegada que s’arriba a un acord d’aquestes característiques, a través d’un
procés de consens i concertació, amb el qual es dóna resposta a un conjunt de
demandes de les organitzacions empresarials i sindicals.
L’objectiu del Govern és garantir una contractació més eficient i més segura,
evitar la contractació d’empreses que incompleixen convenis laborals,
inhabilitades per contractar o que deriven la seva actuació de manera clara a
empreses subcontractades. Les noves actuacions impulsades introdueixen
clàusules socials respectant el marc de la normativa europea relacionades amb
seguretat i la salut laboral, i possibiliten, per a determinats contractes de
serveis, la subrogació de les noves empreses adjudicatàries respecte del
personal que fa les tasques de contractació per garantir la qualitat dels serveis.
Els acords endegats avui aposten decididament per la modernització
administrativa mitjançant l’impuls de l’ús de mitjans electrònics en la
contractació de l’Administració, seguint les fites europees i com a mesura
dedicada a l’increment de la informació i de la transparència en la contractació
pública.
Finalment, també es preveuen mesures específiques de control de la
subcontractació, en la línia de la Llei reguladora de la subcontractació en el
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sector de la construcció aprovada pel Congrés el 28 de setembre passat, entre
les quals en destaca la possibilitat de què l’Administració veti les
subcontractacions en les que s’apreciï incompliment de la legalitat vigent.
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S’aprova el conveni de col·laboració per implantar el
projecte e-sanitat d’atenció sanitària electrònica
El Govern signarà un conveni de col·laboració entre el Departament de Salut,
l’Institut Català de la Salut, el Ministeri de Sanitat i Consum i l’entitat pública
Red.es en el marc del Pla avanç@ per tal de posar en marxa serveis de sanitat
en línia (e-sanitat), tant orientats als usuaris com als gestors i professionals
sanitaris.
Amb l’acord, els ciutadans i els membres del sistema públic de salut podran
accedir a prestacions com la cita mèdica per Internet, la recepta electrònica, i la
tarja sanitària i la història clínica electrònica. Per impulsar aquests serveis, el
Govern invertirà un total de 39.606.856 euros, dels quals l’entitat pública
Red.es n’aportarà el 50%. L’abril passat, l’Institut Català de la Salut ja va
aprovar l’aportació corresponent de 19,8 milions d’euros durant el període
2006-2009 per a impulsar una millora important de les TIC i la implantació de la
Història Clínica Electrònica en els vuit complexes hospitalaris de l’ICS.
El conveni autoritzat avui s’inscriu en l’acord signat l’octubre de 2005 entre el
Ministeri de Sanitat i Consum, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i
Red.es per implementar el Pla avanç@ en l’àmbit del Sistema Nacional de
Salut. La iniciativa impulsava el cofinançament d’alguns projectes en forma
d’equips informàtics (maquinari i programari) a canvi d’un compromís de les
comunitats autònomes signants de realitzar una sèrie d’actuacions per
implantar serveis electrònics. El Ministeri de Sanitat i Consum es fa càrrec del
desenvolupament del node central tecnològic d’interoperabilitat.
Aquest conveni s’inscriu en les actuacions de l’estratègia eEurope 2005 i el
Programa europeu 2006-2010 per desenvolupar la Societat de la informació a
Europa, en especial en l’àmbit sanitari.
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El Govern inicia els tràmits per a la construcció de 15
noves depuradores a les comarques de l’Ebre
El Govern ha acordat impulsar les obres de construcció de quinze noves
estacions depuradores a la conca del Baix Ebre incloses dins el Programa de
Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) a les comarques del Priorat,
la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i la Terra Alta.
Els municipis on es construiran les noves depuradores són Bellmunt del Priorat,
la Figuera, Gratallops, la Morera de Montsant, la Vilella Baixa, Porrera (Priorat),
Paüls, Tivenys, Xerta i a Bítem i Camp-redó, al terme municipal de Tortosa
(Baix Ebre), Garcia, la Torre de l'Espanyol i Vinebre (Ribera d’Ebre) i Vilalba
dels Arcs (Terra Alta). Les quinze actuacions suposaran una inversió de de
7.332.121 euros i les obres està previst que es duguin a terme entre el 2006 i el
2008.
Les noves instal·lacions, que tractaran les aigües residuals domèstiques i les
industrials assimilades a urbanes, representaran una important millora en la
qualitat sanitària i ambiental de les lleres públiques afectades a les comarques
de la conca catalana de l’Ebre. Totes les plantes es dimensionaran, globalment,
per tractar un cabal de disseny de 2.455 m3/dia, que correspon a una població
d’uns 12.500 habitants, aproximadament. El Govern ha declarat avui la
urgència de l'ocupació dels béns i els drets afectats per les obres d’aquests
projectes constructius que inclouen, a més, 11.724 metres de xarxa de
col·lectors i 10.555 metres de línies elèctriques projectades juntament amb la
resta d'obres complementàries.
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Documentació
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DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

•

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració parcial del Departament
de la Presidència.
Amb l’aprovació del Decret de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, aprovat el novembre passat, s'ha modificat l'àmbit
competencial dels diferents departaments de l'Administració de la
Generalitat, se n'ha creat de nous i s'ha modificat la denominació d'altres.
Aquests canvis comporten la necessitat de reestructurar el Departament de
la Presidència per tal d'adaptar-se al nou àmbit de competències.
Per tot això, el Govern ha aprovat el Decret de reestructuració parcial del
Departament de la Presidència.
D’acord amb aquest Decret, el Departament de la Presidència, sota la
direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives
següents:
-

Secretaria General de la Presidència
De la Secretaria General de la Presidència en depenen els òrgans
següents: la Direcció de Serveis, l'Assessoria Jurídica, en els termes que
preveu la normativa sobre els serveis jurídics de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el Gabinet Tècnic.

-

Gabinet de la Presidència de la Generalitat
El Gabinet de la Presidència de la Generalitat és l'òrgan d'assistència al
president o presidenta de la Generalitat per a l'exercici de les seves
funcions.
La direcció del Gabinet de la Presidència de la Generalitat correspon a la
persona titular de la Secretaria General del Departament.
El Gabinet de la Presidència de la Generalitat s'estructura en les unitats
següents:
o La Secretaria del President o Presidenta.
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o
o
o
o
-

L'Oficina de Comunicació de la Presidència.
La Direcció General de Relacions Externes.
La Direcció General de Coordinació Interdepartamental.
La Direcció d'Anàlisi i Prospectiva.

Secretaria del Govern
La Secretaria del Govern té les funcions que determina la normativa
vigent.
El Gabinet Jurídic de la Generalitat és coordinat per la Secretaria del
Govern, i té l'estructura i les funcions que li atribueix la normativa sobre
els serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat.
L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de
Catalunya s'adscriu al Departament de la Presidència mitjançant la
Secretaria del Govern.
La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Departament de la
Presidència mitjançant la Secretaria del Govern.

-

Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid

-

Direcció General de Comunicació del Govern
Correspon a la Direcció General de Comunicació del Govern les funcions
següents:
o Coordinar i fer el seguiment de la política informativa del Govern, i
elaborar els criteris que serveixin per a la seva fixació.
o Exercir l'assistència tècnica a qui en cada moment assumeixi
funcions informatives del Govern i preparar els comunicats del
Govern.
o Coordinar els serveis de premsa dels departaments.

-

Direcció General d'Atenció Ciutadana

-

Direcció General de Difusió Corporativa
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-

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió
Europea

D’altra banda, d’acord amb aquest Decret es suprimeixen les unitats
següents:
-

La Gerència de Serveis Comuns de la Secretaria General
L'Oficina de la Presidència de la Generalitat.
El Gabinet de la Presidència de l'Oficina de la Presidència de la
Generalitat.
El Gabinet Tècnic de Suport de l'Oficina de la Presidència.

La Direcció de Comunicació de la Presidència passa a denominar-se
Oficina de Comunicació de la Presidència; i la Direcció General de
Coordinació Interdepartamental, fins ara adscrita a la Secretaria del Govern,
s'adscriu al Gabinet de la Presidència de la Generalitat, i la Direcció General
d'Atenció Ciutadana deixa d'estar adscrita a la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació.
S’adscriuen al Departament de la Vicepresidència:
-

El Consell Català de l'Esport, l’Institut Nacional d'Educació Física de
Catalunya i el Centre d'Alt Rendiment Esportiu.
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

L'Institut Català de les Dones s’inscriurà al Departament d'Acció Social i
Ciutadania.
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació s’inscriurà al
Departament de Governació i Administracions Públiques.
Així mateix, mentre no s'aprovin els decrets de reestructuració
corresponents, les unitats que s'indiquen a continuació, fins ara del
Departament de la Presidència, s'adscriuen, amb les funcions i l'estructura
que determina la normativa vigent, als departaments següents:
-

La Secretaria de Comunicació s'adscriu al Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació.

-

La Secretaria de Relacions Internacionals s'adscriu al Departament de la
Vicepresidència.
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•

-

La Secretaria General de l'Esport s'adscriu al Departament de la
Vicepresidència.

-

La Secretaria General de Joventut s'adscriu al Departament d'Acció
Social i Ciutadania.

-

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació s'adscriu
al Departament de Governació i Administracions Públiques.

-

Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat s'adscriuen al
Departament de la Vicepresidència.

-

La Direcció General d'Afers Religiosos s'adscriu al Departament de la
Vicepresidència.

-

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
s'adscriu al Departament de la Vicepresidència.

-

El Centre d'Història Contemporània
Departament de la Vicepresidència.

-

El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis s'adscriu al Departament
de la Vicepresidència.

de

Catalunya

s'adscriu

al

El Govern ha acordat encomanar l'elaboració i la gestió, durant tota la
legislatura, del Pla de Govern i dels plans departamentals 2007-2010.
La passada legislatura va ser la primera en què el Govern es va dotar d'una
figura de planificació, programació i seguiment del conjunt de les polítiques
públiques que executa. Així, l'existència del Pla de Govern alinea en aquest
àmbit el Govern de la Generalitat amb les institucions més avançades en
matèria de gestió pública.
El Pla de Govern 2004-2007 va dotar de lògica conjunta l'acció dels
departaments, alhora que identificava cap a la ciutadania els objectius
estratègics de l'acció del seu Govern i les actuacions més rellevants que en
tots i cada un dels camps es proposava dur a terme.
El treball de seguiment continuat del Pla de Govern des del mateix any 2004
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va permetre, al final de la legislatura, evidenciar qualitativa i
quantitativament, mitjançant el Balanç del Pla de Govern, el valor objectiu
de la feina acumulada i el grau d'assoliment dels objectius inicialment
establerts, que va ser remarcablement alt.
En la passada legislatura, igualment, s'ha pogut desenvolupar tot el conjunt
de metodologies, eines corporatives de suport informàtic, i formació d'equips
humans dins de l'Administració de la Generalitat que fan tècnicament viable
l'existència d'aquesta figura de planificació, tan simple i racional en termes
conceptuals com complexa i exigent en la seva gestió continuada.
La base i el fonament del Pla de Govern són els plans departamentals.
Cada Departament elabora inicialment i gestiona de manera continuada i
autònoma el seu propi pla, format per objectius i actuacions pròpies. El
subconjunt d'actuacions que el propi departament identifica com a rellevants
(en termes polítics, sectorials, territorials, etc), queden reflectides
automàticament en el Pla de Govern. De manera equivalent, és possible
gestionar plans interdepartamentals.
Atesos tots aquests antecedents, i amb la voluntat d'aprofundir encara més
en el decurs d'aquesta legislatura tant en la cohesió programàtica de l'acció
del Govern, com en la transparència i la rendició de comptes com a normes
de relació del Govern amb els ciutadans, el Govern de la Generalitat ha
encomanat avui iniciar immediatament l'elaboració de Pla de Govern 20072010, mitjançant les actuacions següents:
1.- Cada Departament elaborarà el seu Pla Departamental, que gestionarà
al llarg de tota la legislatura.
2.- Cada Departament indicarà, d'entre totes les actuacions i indicadors
quantitatius del seu Pla, els que per la seva rellevància política, sectorial o
territorial es considera que han de formar part del Pla de Govern. El
Departament de la Presidència validarà aquest conjunt.
3.- L'aplicació corporativa d'elaboració i gestió del Pla de Govern és la que
es troba a la Intranet de la Generalitat de Catalunya, a la URL
http://pladegovern.gencat.intranet. Des d'aquesta adreça es gestionen
igualment els plans departamentals.
4.- La Direcció General de Coordinació Interdepartamental del Departament
de la Presidència es constitueix com a Oficina del Pla de Govern. Es durà a
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terme, com a mínim, una reunió trimestral de seguiment del Pla de Govern
amb la presència d'un representant del Departament de la Presidència, d'un
representant del Departament de la Vicepresidència i un representant del
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
5.- Els secretaris generals de cada Departament són els responsables de
l'elaboració i la gestió dels plans departamentals. Es designarà igualment un
responsable operatiu del Pla Departamental, que es farà càrrec del contacte
continuat amb l'Oficina del Pla de Govern.
6.- Els plans departamentals inclouran, com a mínim, totes aquelles
actuacions que queden recollides expressament en el Document
Programàtic Entesa Nacional pel Progrés i les que donin concreció als seus
enunciats de caire més genèric.
7.- Els objectius programàtics de l'esmentat document coincidiran,
igualment, amb els objectius estratègics en què s'estructurarà el Pla de
Govern.
8.- Els departaments gestionaran el seu Pla Departamental durant tota la
legislatura assegurant l'enriquiment continuat de la informació que s'hi
conté.
9.- La versió inicial dels plans departamentals i del Pla de Govern estarà
enllestida el 31 de gener del 2007. D'aquesta versió inicial en serà escrit un
relat sintètic que es posarà a disposició dels ciutadans a través del portal
web de la Generalitat.
10.- Els departaments tindran potestat per incloure o eliminar actuacions en
el seu Pla Departamental en tot moment de la legislatura i sense cap
restricció. Si aquestes actuacions formen part del Pla de Govern, però,
caldrà acordar-ho de manera raonada amb l'Oficina del Pla de Govern.
11.- L'Oficina del Pla de Govern enviarà de manera immediata una guia
metodològica sobre l'elaboració dels plans departamentals als responsables
operatius designats. Es proveirà igualment de la formació teòrica i pràctica
necessària a tantes persones com els departaments requereixin.
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DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

•

El Govern ha aprovat el Decret d'estructura del Departament de la
Vicepresidència.
El Decret té per objecte determinar l’estructura del Departament de la
Vicepresidència, que sota la direcció de la persona que n'és titular,
s'estructura en les unitats directives següents:
-

La Secretaria General de la Vicepresidència
Gabinet de la Vicepresidència
La Secretaria de Relacions Internacionals, que passa a denominar-se
d'Afers Exteriors
La Secretaria General de l'Esport
La Secretaria de Política Lingüística
La Direcció General d'Afers Religiosos
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Presidit per la persona titular de la Vicepresidència, el Consell de Direcció
del Departament assisteix el/la vicepresident/a en les funcions de
coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell
de Direcció, en formen part els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic
de secretari general o de director general del Departament, els altres
càrrecs que el/la vicepresident/a determini i el/la cap del Gabinet de la
Vicepresidència, que actua com a secretari/ària.
Depenen del Departament de la Vicepresidència, mitjançant la Secretaria
General de la Vicepresidència, les delegacions territorials del Govern de la
Generalitat.
Resten adscrits al Departament de la Vicepresidència, l'Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, el Consell Català de l'Esport, l'Institut
Nacional d'Educació Física de Catalunya i el Centre d'Alt Rendiment
Esportiu.
Així mateix, es relacionen amb l'Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència:
-

L'Institut Ramon Llull.
El Patronat Català Pro Europa.
El consorci "Casa Àsia".
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-

La fundació Centre d'Informació i Documentació Internacional de
Barcelona (CIDOB).
La Fundació privada Casa Amèrica de Catalunya.
El Consorci per a la Normalització Lingüística.
El Consorci del Centre de Terminologia Termcat.
El Consorci Casa de les Llengües.
El Consorci del Circuit de Catalunya.
El Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya.
El Consorci del Montsec.
L'Agència de Patrocini i Mecenatge, SA.
La Fundació privada Bioregió de Catalunya.

Pel que fa a l'estructura:
-

La Secretaria General, de la qual en depenen els òrgans següents:


La Direcció de Serveis, amb les funcions de gestió dels recursos
humans, gestió econòmica, contractació i gestió del patrimoni.



La Direcció de Polítiques Sectorials.



L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu la normativa sobre
els serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.



El Gabinet Tècnic, amb funcions d'estudi, planificació i coordinació en
l'àmbit de competència del Departament.

Presidit per la persona titular de la Secretaria General de la
Vicepresidència, el Consell de Direcció Territorial del Departament
assisteix la persona titular de la Secretaria General de la Vicepresidència
en les funcions de coordinació general i de seguiment de l'activitat
territorial del Departament. Del Consell de Direcció Territorial, en formen
part els titulars de les delegacions territorials del Govern de la
Generalitat i els altres càrrecs que el/la secretari general de la
Vicepresidència determini.

-

El Gabinet de la Vicepresidència, del qual en depenen:


L'Oficina del Vicepresident o Vicepresidenta, amb les funcions
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següents:
o a) Proporcionar a la Vicepresidència de la Generalitat la
informació política i tècnica que sigui necessària per a l'exercici de
les seves funcions.
o b) Assessorar la Vicepresidència de la Generalitat en aquells
assumptes i matèries que aquesta disposi.
o c) Elaborar i programar l'agenda d'activitats de la Vicepresidència
de la Generalitat i organitzar tots els aspectes que se'n derivin.
o d) Exercir la secretaria de despatx de la Vicepresidència de la
Generalitat.
o e) Exercir les funcions d'arxiu, documentació i protocol de la
Vicepresidència de la Generalitat.
o f) Organitzar i programar les relacions externes i dels actes
públics del vicepresident.
o g) Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi i
prospectiva que la Vicepresidència consideri prioritaris.
o h) Fer el seguiment i l'anàlisi de les polítiques i actuacions en els
sectors que es considerin prioritaris per part de Vicepresidència.
o i) Emetre informes de seguiment i avaluació adreçats a la
Vicepresidència i proposar la publicació i difusió dels resultats de
les investigacions que contribueixen al coneixement i la millora de
la realitat social.
o j) Planificar l'estratègia de comunicació del/la vicepresident/a.
o k) Elaborar les accions comunicatives del/la vicepresident/a.
o l) Coordinar les accions comunicatives de les secretaries
dependents del Departament de la Vicepresidència.
o m) Coordinar i promoure les relacions amb els mitjans de
comunicació.
o n) Elaborar i trametre notes de premsa i preparar les rodes de
premsa.
o o) Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la
seva repercussió en el Departament.


El Centre d'Història Contemporània de Catalunya



El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis



El Gabinet de Documentació i Biblioteca
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La Casa de la Generalitat a Perpinyà

La persona titular del Gabinet de la Vicepresidència, amb rang assimilat
a director o directora general, actua sota la dependència directa de la
persona titular del Departament.
Són funcions del Gabinet
de la Vicepresidència donar suport i
assistència a la persona titular de la Vicepresidència en totes aquelles
tasques que li puguin ser encomanades.
-

La Direcció de Polítiques Sectorials
Sota la dependència directa de la persona titular de la Secretaria
General de la Vicepresidència, es crea la Direcció de Polítiques
Sectorials, amb rang orgànic de direcció general, a la qual corresponen
les funcions següents:
o Donar suport a la persona titular de la Secretaria General de la
Vicepresidència en el seguiment i coordinació de l'actuació de les
secretaries i direccions generals sectorials del Departament.
o Participar en l'estudi, el disseny, la planificació i l'execució dels
programes d'actuació impulsat per la persona titular de la
Secretaria General de la Vicepresidència.
o Garantir l'impuls de les polítiques sectorials que determini la
persona titular de la Secretaria General de la Vicepresidència.
o Impulsar i coordinar les polítiques de foment i de suport a entitats
que facin una tasca de defensa, promoció i difusió de la llengua i
la identitat catalanes dins el seu àmbit lingüístic.
o Prestar assessorament a la persona titular de la Secretaria
General de la Vicepresidència en els àmbits que aquest/a li
encarregui.

-

Secretaria d'Afers Exteriors
La Secretaria d'Afers Exteriors assumeix l'estructura i les funcions que la
normativa vigent atribueix a la Secretaria de Relacions Internacionals,
llevat de les que té atribuïdes la Delegació del Govern de la Generalitat
de Catalunya davant la Unió Europea.
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Així mateix, en depèn la Direcció de Projecció Exterior de l'Esport, amb
les funcions i estructura que li atribueix la normativa vigent.
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Oficina de la
Generalitat a París s'adscriuen al Departament de la Vicepresidència a
través de la Secretaria d'Afers Exteriors.
El Patronat Català Pro Europa es relaciona amb el Departament de la
Vicepresidència mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors.
-

Secretaria General de l'Esport
La Secretaria General de l'Esport és l'òrgan de direcció de l'administració
esportiva de la Generalitat.
El Consell Català de l'Esport, l'Institut Nacional d'Educació Física de
Catalunya i el Centre d'Alt Rendiment Esportiu s'adscriuen al
Departament de la Vicepresidència mitjançant la Secretaria General de
l'Esport.

-

Secretaria de Política Lingüística
La Secretaria de Política Lingüística té les funcions i l'estructura que
determina el Decret 216/2005, d'11 d'octubre.

-

Direcció General d'Afers Religiosos
La Direcció General d'Afers Religiosos té les funcions que determina la
normativa vigent.

-

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
La composició, l'estructura i les funcions del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya són les que determina la
normativa vigent.
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D'altra banda, la Mesa de Valoració de les sol·licituds d'indemnitzacions de
persones que van patir privació de llibertat, passa a tenir la composició
següent:
-

La persona titular de la Secretaria General de la Vicepresidència, que
n'exercirà la presidència.
La persona titular de la Secretaria General del Departament d'Economia
i Finances.
La persona titular de la Secretaria General del Departament de Justícia.
L'advocat/ada en cap del Departament de la Vicepresidència.
Un/a funcionari/ària designat/ada per la persona titular de la Secretaria
General de la Vicepresidència, que exerceix la secretaria.

DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

•

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat
de Catalunya.
En els últims anys el Parlament de Catalunya ha elaborat un seguit de lleis
que donen testimoni de les competències en matèria de seguretat
reconegudes en l’Estatut de Catalunya: Policia de la Generalitat-Mossos
d'Esquadra, policies locals, prevenció i extinció d'incendis i salvaments,
protecció civil i trànsit.
És en aquest context que es pretén la creació d'un únic centre de formació i
recerca adreçat a l'adquisició de qualificacions i competències professionals
en l'àmbit de la seguretat, capaç de crear col·lectivament i compartir
coneixement tècnic en els àmbits de la selecció, la formació i el
desenvolupament personal i, en general, capaç de promoure l'estudi i la
recerca en l'àmbit de la seguretat.
Tanmateix, la creació de l’Institut de Seguretat es basa en polítiques
transversals de seguretat, per tal de configurar la seva estructura en un
sistema de seguretat integral per Catalunya.
Així, aquesta institució ha d'unificar els serveis de l'Escola de Policia de
Catalunya i l'Escola de Bombers i de Seguretat Civil de Catalunya ubicats a
la ciutat de Mollet del Vallès i garantir polítiques de selecció, formació i
carrera per als diferents cossos que integren el sistema de seguretat en
col·laboració amb els òrgans directius responsables en aquestes matèries
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propis de l'estructura departamental de la mateixa Generalitat de Catalunya
o de les entitats locals del seu àmbit territorial.
Així doncs, el Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de creació de
l'Institut de Seguretat de Catalunya (ISC), configurant-lo com a entitat
autònoma de caràcter administratiu, adscrita al Departament d’Interior,
centre de formació i recerca en l’àmbit de la seguretat de l’Administració de
la Generalitat, que ha de reunificar l’Escola de Policia de Catalunya i
l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya per tal de garantir
polítiques de selecció, formació i carrera per als diferents cossos que
integren el sistema de seguretat.
Aquest Institut tindrà per finalitat:
-

La formació dels i de les membres dels serveis de seguretat públics o
privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, i
d'emergències i protecció civil.

-

La creació, la gestió i l'aplicació del coneixement tècnic per a la
selecció, la promoció i el desenvolupament d'aquests col·lectius
professionals d'acord amb la seva normativa reguladora.

-

La promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.

L'àmbit d’actuació de l’Institut comprèn principalment els col·lectius
professionals següents:
-

-

Cossos de policia de Catalunya
Personal d’emergències
Personal de seguretat viària, trànsit i mobilitat
Personal facultatiu i tècnic de suport a la funció policia i personal
d’emergències
Personal dels àmbits professionals que tenen com a funció garantir la
protecció i l'ajuda al ciutadà i la seguretat en els espais i els serveis
públics.
Altre personal de seguretat que realitza activitats excloses de la
legislació de seguretat privada, sens perjudici de les autoritzacions
que es puguin preveure també en aquesta matèria
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L'Institut serà integrat pel president, vicepresidents, Consell de Direcció i
director. La Llei identifica les persones titulars dels òrgans respectius i la
seva composició, així com les funcions que tenen atribuïdes.
Dins de l'esquema orgànic de l’Institut mereix especial atenció la previsió
d'un Consell Pedagògic que haurà de garantir l'assessorament de les
autoritats de l'Institut, una Comissió de Relacions amb els Sindicats i una
Comissió de Relacions amb les Empreses de Seguretat Privada, així com el
Centre d'Estudis de Seguretat constituït com a òrgan tècnic especialitzat
encarregat de l'estudi, recerca i assessorament en matèria de seguretat.
•

El Govern ha aprovat el Decret d'estructuració del Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació.
Amb l’aprovació del Decret de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, aprovat el passat mes de novembre, s'ha
modificat l'àmbit competencial dels diferents departaments de
l'Administració de la Generalitat, se n'ha creat de nous i s'ha modificat la
denominació d'altres.
Per tot això, el Govern ha aprovat el Decret de reestructuració parcial del
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
D’acord amb aquest Decret, el Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació, sota la direcció de la persona que n'és titular,
s'estructura en les unitats directives següents:
-

La Secretaria General: exerceix les funcions que li atribueix la Llei
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, i les altres que li assigni la resta de la
normativa vigent.
Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura
en els òrgans següents:
o La Direcció General del Joc i d'Espectacles.
o La Direcció de Serveis.
o L'Assessoria Jurídica.
o El Gabinet Tècnic.
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-

La Secretaria de Seguretat Pública, de la qual depenen:
o La Direcció General de Policia
o La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments,
abans anomenada Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.
o La Direcció General de Protecció Civil, que es crea.
Estan adscrits al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació, mitjançant la Secretaria de Seguretat Pública, els
organismes següents:
o El Servei Català de Trànsit.
o L'Escola de Policia de Catalunya.
La Direcció General de Seguretat Ciutadana passa a denominar-se
Direcció General de Policia.
Es constitueix el Programa contra la Violència de Gènere, dins
l'estructura de la Secretaria de Seguretat Pública, depenent del secretari
de Seguretat Pública, amb la finalitat d'elaborar, a partir dels estudis
realitzats sobre la problemàtica de la violència domèstica, les propostes
d'intervenció del Departament.

-

La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, de la qual
depenen:
o La Direcció General de Relacions Institucionals:
- La Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals.
- La Subdirecció General de Relacions amb el Parlament.
o La
-

Direcció General de Participació Ciudadana, de la qual depenen:
Subdirecció General de Participació a la Generalitat
Subdirecció General de Participació en l'àmbit local
Àrea de projectes i recerca

o La Direcció General de la Memòria Democràtica, de la qual depenen:
- Àrea de Difusió, Projectes i Assessorament Històric.
- Àrea de Promoció de la Memòria Democràtica.
o L'Oficina de promoció de la Pau i Drets Humans.
o L'Oficina tècnica de suport per al desplegament de l'Estatut.
o Les secretaries de la Comissió Mixta de Transferències Estat-
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Generalitat, de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i de la
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona.
o El Gabinet Tècnic de l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació.
o L'Assessoria Jurídica en l'Àmbit de Relacions Institucionals i
Participació.
L’Institut d'Estudis Autonòmics resta adscrit al Departament mitjançant la
Secretaria de Relacions Institucionals i Participació.
Resten adscrits al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació l'Escola de Policia de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i
l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.
El Consell de Direcció del Departament serà presidit pel/per la conseller/a.
Assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment
de l'activitat del Departament.
Els serveis territorials del Departament de Relacions Institucionals i
Participació s'integren en els serveis territorials del Departament d'Interior
que passen a denominar-se serveis territorials del Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

•

El Govern ha pres un acord sobre actuacions en matèria de contractació
pública derivades de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana.
L'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la
competitivitat de l'economia catalana, en l’epígraf dedicat a les Relacions
Laborals inclou una mesura en matèria de contractació administrativa.
En concret, la mesura 78 de l’Acord disposa que el Govern impulsi
l'elaboració d'una proposta d'actuació als efectes que, en l'aprovisionament
de béns i serveis i en la subcontractació en aquest sector, es garanteixi el
respecte a l'aplicació de les condicions laborals recollides en els convenis
col·lectius de referència i l'eficàcia en la gestió de la prevenció de riscos
laborals.
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En compliment d'aquesta previsió, el Consell d'Institucions de l’Acord
estratègic va aprovar el passat mes d’octubre un conjunt de propostes
d'actuació en matèria de contractació pública, incidint, essencialment, en
dos grans aspectes:
-

La millora de la preparació dels contractes i de la seva publicitat
La introducció d'aspectes socials

A aquests efectes, l’Acord incorpora un seguit de mesures que optimitzen
les previsions legals. L’objectiu és millorar en la definició i execució dels
contractes públics; incrementar l’eficàcia i la transparència per garantir la
màxima concurrència; i introduir en la redacció dels contractes clàusules
socials en matèria de seguretat i salut laboral, d’acord amb el que marca la
normativa europea. Finalment, també es preveuen mesures específiques de
control de la subcontractació, en la línia de la Llei reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció aprovada pel Congrés el
passat 28 de setembre.
Així doncs, el Govern ha pres coneixement de l'Acord sobre les propostes
d'actuació en matèria de contractació pública adoptat al si de l'Acord
Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la
competitivitat de l'economia catalana.
Així mateix, amb l’aprovació d’aquest acord, el Govern faculta els consellers
d'Economia i Finances i de Política Territorial i Obres Públiques per a
promoure les actuacions necessàries per a l'aplicació completa de
l’esmentat acord del Consell d'Institucions i per promoure igualment les
reformes normatives que calguin amb el mateix objecte.
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

•

El Govern ha aprovat un Decret de reestructuració del Departament de
Governació i Administracions Públiques.
Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació
i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat, s'atribueix al Departament de Governació i
Administracions Públiques les competències que li són pròpies.
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Amb l'entrada en vigor del decret esmentat es fa necessari regular
l'estructura del Departament per tal de fer-lo operatiu. El Departament de
Governació i Administracions Públiques presta serveis externs, adreçats a
ciutadans, organitzacions i altres administracions, i serveis interns, adreçats
als departaments de l'Administració de la Generalitat. L'estructura del
Departament, en aquest Decret, s'articula basant-se en quatre blocs
funcionals i orgànics clarament definits. Així, el Departament s'estructura en
els òrgans següents:
-

La Secretaria General
La Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
La Secretaria d'Acció Ciutadana

Resten adscrits al Departament de Governació i Administracions Públiques
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la Secretaria de
Funció Pública i Modernització de l'Administració, i el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, mitjançant la Secretaria
de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
Així mateix, es relacionen amb el Govern a través del Departament de
Governació i Administracions Públiques l'Agència Catalana de Protecció de
Dades, el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i l'Institut
Europeu de la Mediterrània.
-

La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:







La Direcció General d'Administració Local.
La Direcció de Serveis.
L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002,
de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de
setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de la
Generalitat de Catalunya.
L'Àrea de Processos Electorals.
Els serveis territorials.

A més, depenen de la Secretaria General:




El Jurat d'Expropiació de Catalunya.
El Programa per a la creació d'una oficina de lluita contra el frau.
L'Oficina de Coordinació de Projectes Transversals.
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-

Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració
La Secretaria d'Administració i Funció Pública passa a denominar-se
Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, i d'ella
en depenen:




La Direcció General de Funció Pública.
La Direcció General de Modernització de l'Administració.
El Gabinet de Suport Tècnic i Estudis.

Aquests òrgans mantenen l'estructura i la naturalesa orgànica que
preveu la normativa vigent aplicable i, en el cas del Gabinet de Suport
Tècnic i Estudis, les funcions que preveu el Decret 341/2004, de 20 de
juliol, de reestructuració de la Secretaria d'Administració i Funció Pública
i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

-

-

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, de la que
en depenen:


La Direcció General d'Infraestructures de Telecomunicacions. Resten
adscrits a aquesta Direcció General el Servei de Telecomunicacions i
el Servei de Gestió de l'Espectre Radioelèctric.



Resta adscrit a aquesta Direcció General el Servei de Societat del
Coneixement, fins ara adscrit a la Direcció General d'Infraestructures
i Serveis de Telecomunicacions, amb les funcions i l'estructura que
preveu la normativa vigent.

Secretaria d'Acció Ciutadana
Corresponen a la Secretaria d'Acció Ciutadana les funcions de la
Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques (la qual se
suprimeix), de l'antic Departament de Benestar i Família, creada pel
Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i reestructuració de
diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
modificat pel Decret 354/2004, de 27 de juliol, de modificació de
l'estructura de la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques,
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i pel Decret 166/2006, de 16 de maig, de reestructuració parcial dels
departaments de Medi Ambient i Habitatge i de Benestar i Família.
Depenen de la Secretaria d'Acció Ciutadana:


La Direcció General d'Acció Comunitària, a la qual li resten adscrits la
Subdirecció General d'Associacionisme i Voluntariat i el Servei de
Plans i Programes.



La Direcció General d'Acció Cívica, a la qual li resten adscrits la
Subdirecció General d'Equipaments Cívics, fins ara adscrita a la
Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques, i manté les
funcions i l'estructura previstes en la normativa vigent aplicable.



El Gabinet de Coordinació

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns
i drets afectats per les obres del projecte de millora local de mesures
d'integració visual de la carretera de les costes en el seu pas pel Parc del
Garraf. Carretera C-31,PK 164,000 al 176,500. Tram: Sitges (Garraf).
La carretera C-31 forma un eix de comunicació entre el Baix Llobregat
(Castelldefels) i el Garraf (Sitges). El tram de la C-31 anomenat Carretera
de les Costes discorre per un entorn natural com és el Parc natural del
Garraf, per la qual cosa sembla necessari potenciar el seu caràcter turístic
amb la formació i millora de les àrees de descans. Cal tenir en compte que
aquesta carretera ha estat o serà objecte d’altres actuacions de millora de la
seguretat viària com la formació de la intersecció d’accés al port de
Vallcarca, feta l’any passat o la construcció d’un pas inferior per a vianants
amb les obres adjudicades l’estiu passat amb un pressupost de 435.594,91
euros. Aquestes obres s’iniciaran properament.
L’actuació prevista ara correspon a les mesures d'integració visual de la
Carretera de les Costes, carretera C-31 al seu pas pel Parc del Garraf.
L’àmbit de l’actuació serà d’uns 12,5 quilòmetres i anirà des del PK164,0
fins al PK 176,5, i se situa dins del terme municipal de Sitges.

39

 Acords de Govern 

Les principals actuacions previstes són:
-

Millora de les àrees de descans: en total 13 (6 al costat mar i 7 al costat
muntanya). Aquestes àrees satisfan necessitats dels usuaris (descans,
relax, informació, emergència, serveis). Dins d’aquestes àrees es preveu
un espai d’accés, un espai d’aparcament, unes voreres per als vianants,
un espai de picnic, un espai de plantacions (ullastre, garric, llentiscle,
margalló i pi blanc) i un espai de mirador per les àrees de descans del
costat mar.

-

Àrees d’emergència (SOS). Degut a la falta d’espai, en aquestes zones
només es permet la parada dels vehicles en casos d’emergència. Es
preveu el tractament de 12 àrees d’emergència.

-

Dins de l’actuació s’inclou també la reordenació de la rotonda del Ratpenat. Consistirà en el canvi de les marques vials i petites modificacions
dels recorreguts per millorar el flux del trànsit, de la rotonda situada a
sobre de l’inici dels túnels de l’autopista C-32. i que permet l’accés a la
urbanització Rat-Penat. La rotonda passarà de ser el·líptica a circular.
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Cal recordar que aquesta rotonda presenta la problemàtica de
l’existència d’un moviment molt intens dels vehicles que es dirigeixen
cap a Sitges procedents de Barcelona per la C-32 i que volen accedir a
la carretera de les Costes. Aquest moviment dificulta l’entrada a la
rotonda dels vehicles procedents de la urbanització Rat-Penat.
-

Reordenació de l’accés a les Pedreres. Es millorarà la intersecció en “T”
existent formant carrils d’acceleració i deceleració i creant les illetes per
canalitzar el trànsit. Aquest accés se situa al PK 175,9, prop de Port
Ginesta.

-

Eliminació de dues àrees d’emergència, ja que la disponibilitat d’espai i
la geometria actual les fa inviables per a la seva funcionalitat.

La redacció del projecte s’ha fet en contacte amb els representants del
“Parc del Garraf” que gestionen el parc i que haurà de vetllar per la
conservació i el manteniment de les plantacions de les àrees de descans,
així com de la recollida d’escombraries dels contenidors .
El pressupost de l’actuació és de 2.454.690,37 euros. Les obres estan en
licitació i es preveu que s’adjudiquin el proper mes de desembre. Aquestes
s’iniciaran durant la primavera vinent, quan es tingui disponibilitat dels
terrenys necessaris per fer les obres, amb un termini d’execució de 5
mesos.
•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns
i drets afectats per les obres del projecte bàsic i d'execució de rotonda i
millores de seguretat viària a la carretera N-141c entre el PK 7+230 al
7+850 al nucli urbà de Torroella de Baix. Tram: Sant Fruitós de Bages
(Bages).
La carretera N-141c és la carretera que va des de Calders a Navarcles,
Sant Fruitós de Bages i Manresa. La carretera N-141c pertany a la xarxa
comarcal que depèn de la Generalitat i ha estat objecte de diferents
actuacions de millora dels encreuaments.
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La carretera N-141c al seu pas pel nucli de Torroella de Baix, que pertany al
terme municipal de Sant Fruitós de Bages té un encreuament amb la
carretera B-451 (de Torroella de Baix cap al pont de Cabrianes, Artés i
Santpedor) que té una accidentalitat elevada.
D’altra banda, la travessera de la carretera N-141c situada a continuació de
l’encreuament esmentat té un volum important de trànsit que cal
harmonitzar amb l’activitat pròpia del nucli, que és de tipus industrial al
costat dret de la carretera i de tipus residencial al costat esquerre. Per tant
cal realitzar una reordenació d’accessos de la travessera i una rotonda a
l’encreuament amb la B-451.
Pel que fa a la reordenació d’accessos de la travessera, cal indicar que
afecta un tram d’un 350 metres. En aquest tram es fa una reordenació
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d’accessos a la zona industrial i es crea una entrada al nucli urbà, regulant
la resta de moviments a través de la rotonda. També s’implanten les
parades de Bus.
La rotonda tindrà un diàmetre exterior de 40 metres fins a la línia blanca.
L’illot interior tindrà un diàmetre de 22 metres i disposarà d’un voral interior
d’1 metre, una calçada anular de dos carrils de 4 metres i un voral exterior
d’1 metre. L’últim metre de l’illot interior serà trepitjable.
Les obres inclouen també millores de la senyalització vertical i horitzontal i
de les barreres de seguretat i del drenatge. Així mateix es preveu la
il·luminació, la xarxa de reg de les zones ajardinades, i les plantacions. La
instal·lació de semaforització existent també quedarà afectada per les obres
i es col·locarà una de nova.
Les obres, que han estat adjudicades per un import de 560.543,17 euros,
començaran a partir del proper mes de març de 2007 un cop es disposi dels
terrenys necessaris per fer les obres i s’hagin desviat els serveis afectats. El
termini d’execució de les obres és de 4,5 mesos.
•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns
i drets afectats per les obres del projecte d’eixample puntual i millora de la
carretera T-223. Pk 0+000 al 0+750. Tram: Vallmoll (Alt Camp).
La carretera T-223 va des de la N-240, a prop de Vallmoll, fins a la Secuita.
El tram més proper a Vallmoll es caracteritza per tenir un trànsit més intens
ja que dóna accés a la urbanització el Bogatell i també donarà accés al futur
polígon industrial de Vallmoll. En aquest tram la carretera és estreta, amb
una amplada de només 5,5 metres. El tram està format per dues alineacions
rectes amb un corba i contracorba al mig, i dins d’aquest revolts se situa
l’accés a la urbanització del Bogatell, en una zona amb visibilitat reduïda
degut al canvi de rasant.
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L’actuació té per objecte l’eixamplament de la carretera T-223 en el tram de
712 metres més propers a la carretera N-240, entre el PK 0 i el 0,7. La nova
secció serà de 7 metres i estarà formada per dos carrils de 3,5 metres.
D’altra banda també es millorarà el traçat en planta, de manera que els
revolts es faran més suaus i també es millorarà el traçat en alçat per donar
més visibilitat al canvi de rasant.
Dins de les obres es canviarà la intersecció d’accés a la urbanització del
Bogatell. Aquesta intersecció es desplaçarà uns 40 metres per millorar la
seva visibilitat i a més es construirà com una intersecció en “T”, que tindrà
uns carrils d’acceleració i deceleració d’uns 50 metres cadascú.
També es millorarà l’accés al “camí dels Morts” que no tindrà un accés
directe a la carretera T-223, sinó que es connectarà a un vial del polígon
industrial que en el futur construirà una rotonda sobre la T-223, situada al
final del tram condicionat.
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Dins de l’actuació es preveu també una millora del drenatge transversal i de
les cunetes. També es faran millores de la senyalització vertical i de la
pintura horitzontal, i es col·locaran 260 metres de barreres de seguretat. Es
faran també les hidrosembres i estesa de terra vegetal dels talussos, així
com l’escarificat i sembra dels trams de carretera abandonats
Les obres, actualment en licitació, tenen un pressupost de 515.437,04
euros, i es preveu que s’adjudiquin el proper mes de gener i comencin
durant el segon trimestre de l’any vinent, un cop es tingui la disponibilitat
dels terrenys que cal per fer-les, amb un termini d’execució de 3 mesos.
•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns
i drets afectats per les obres del projecte bàsic i d'execució de millora i
condicionament de la travessera d'Espolla. Carretera GI-602,PK 11,590 al
11,810 i GI-603, PK 0,000 al 0,200. Tram: Espolla (Alt Empordà).
Espolla està comunicada per la carretera GI-602 amb Garriguella i la N-260,
i mitjançant la GI-603 amb Sant Climent Sescebes i la N-II. El tram urbà de
les carreteres GI-602 i GI-603 formen la travessera d’Espolla, que cal
reordenar per dotar-la d’una vorera d’amplada fixa al costat del nucli urbà i
d’una zona d’aparcaments amb una vorera més reduïda a l’altre costat. Al
mateix temps s’ha de preveure la construcció d’una passarel·la per vianants
per passar el rec del Merdanç. Cal recordar que a Espolla es va construir
no fa gaire una rotonda, al punt final de la travessera. Aquesta rotonda va
ser construïda per la Diputació de Girona, d’acord amb el conveni conjunt
amb aquest Departament pel tractament dels encreuaments.
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La longitud de la travessera és de 450 metres.
Al costat corresponent a la zona urbana es formarà una vorera de 3 metres.
Es limitarà amb una vorada amb rigola. Dins de les obres es col·locarà una
capa de formigó per tal que després l’Ajuntament pugui col·locar la rajola
hidràulica.
A l’altre costat es formarà un aparcament de 2,5 metres d’amplada i una
vorera d’1,4 metres. L’aparcament estarà limitat per rigoles i estarà
pavimentat amb llambordes prefabricades. La vorera també es deixarà amb
una capa de formigó, prèvia a la col·locació de la rajola.
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Dins de les obres es preveu la instal·lació de l’enllumenat públic i les
millores del drenatge, la senyalització vertical i horitzontal.
Atès que actualment la secció del pont només té 5 metres, no permet el pas
dels vianants, per la qual cosa s’ha previst la construcció d’una passarel·la
paral·lela al pont i separada d’aquest per tal de donar continuïtat a la vorera
del costat urbà. La passarel·la tindrà una amplada de 2,5 metres i una
longitud de 12 metres. La passarel·la serà metàl·lica amb el tauler de fusta.
Les obres, que actualment es troben en fase de licitació amb un pressupost
de 410.535,51 euros, es preveu que s’adjudiquin el proper mes de gener i
que comencin durant el segon trimestre de 2007 un cop es tingui la
disponibilitat dels terrenys que cal per fer-les. El termini d’execució de les
obres és de 3 mesos.
•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns
i drets afectats per les obres del projecte bàsic i d'execució d’eixample
puntual i condicionament de la travessera de Cornellà del Terri. Carretera C150z del PK 12,460 al 12,630. Tram: Cornellà de Terri (Pla de l'Estany).
La travessera de Cornellà de Terri corresponent a la carretera C-150z
desenvolupa unes funcions de caràcter urbà des que es va construir
l’autovia de Banyoles a Girona. D’acord amb aquesta funcionalitat s’han
previst unes actuacions de millora de la travessera dins del marc de la
cessió a l’Ajuntament d’aquesta vialitat. Cal recordar que una primera
actuació de millora de la travessera ja va ser efectuada fa alguns anys.
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Actualment, la carretera C-150z té al PK 12,6 un pont sobre el torrent de
Comanell amb una amplada insuficient per al pas de vianants amb
seguretat, atès que l’amplada màxima de vorals és d’un metre i no
existeixen voreres. A més s’han de fer les obres necessàries per tal de dotar
de característiques urbanes el tram de carretera C-150z situat a continuació
entre els PK 12+460 i 12+630. La secció de la travessera estarà formada
per una calçada amb dos carrils de 3,5 metres i dues voreres de 3,35
metres (vorera dreta) i 2 metres (vorera esquerra).
Les principals actuacions previstes són:
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-

-

-

Esbrossades, enderrocs i moviment de terres per a l’ampliació de la
plataforma, així com per a rases, pous i fonaments d’obres de fàbrica i
drenatge.
Pavimentació i reforçament general del ferm
Ampliació del pont sobre el torrent mitjançant dos marcs de formigó
armat (2,90 m de llargada aigües avall i 1,55 m aigües amunt) de
12,26 m d’amplada.
Construcció de voreres amb vorada, rigoles i paviment de rajola
hidràulica.
Drenatge longitudinal format per pous de registre, embornals i
col·lectors de formigó.
Senyalització horitzontal, vertical i implantació de baranes i barreres
de seguretat metàl·liques.
Disposició d’enllumenat amb 6 bàculs de 10 m d’alçada.
Reposició de canonada d’aigua potable afectada per les obres.
Disposició de canalitzacions de reserva per a pas de serveis sota
vorera i calçada.
Tractament i estesa de terra vegetal de l’obra, així com hidrosembres
als talussos.

Les obres, que han estat adjudicades per un import de 498.163,19 euros,
començaran a partir de març de 2007 un cop es disposi dels terrenys
necessaris per fer les obres i s’hagin desviat els serveis afectats. El termini
d’execució de les obres és de 3 mesos.
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

•

El Govern ha aprovat un decret pel qual es creen diversos col·legis
d'educació infantil i primària (CEIP).
La previsió de demanda d'escolarització en els diferents nivells
d'ensenyament aconsella la revisió de l'oferta de places públiques existents
en determinades localitats. Això possibilita una millor resposta a les
necessitats educatives.
D'acord amb això el Govern acorda crear 12 col·legis d'educació infantil i
primària a les següents comarques:
-

Osona: a Roda de Ter, per desglossament del CEIP Mare de Déu del
Sòl del Pont, ubicat al carrer Tecla Sala, 35.
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-

Vallès Oriental: a Vilanova del Vallès, per desglossament del CEIP
Escola Mestres Munguet-Cortés, ubicat al carrer de Montserrat Roig,
s/n.

-

Baix Empordà: a Palafrugell, col·legi ubicat al carrer del Mestre Lluís
Vilalta i Carbó, s/n.

-

Gironès, tres col·legis:

-

-



A Cassà de la Selva, ubicat al carrer de Josep Dalmàs, s/n.



A Celrà, per desglossament progressiu del CEIP l'Aulet, ubicat al
carrer dels Països Catalans, s/n.



A Girona, ubicat al carrer de la Riera de Mus, s/n.

La Selva, dos col·legis:


A Caldes de Malavella, ubicat a l'avinguda dels Països Catalans, s/n.



A Gaserans (Sant Feliu de Buixalleu), ubicat al carrer Pla de
Gaserans, s/n.

Vallès Occidental, quatre col·legis:


A Ripollet, ubicat a l'avinguda de Catalunya, 16.



A Rubí, ubicat al carrer de la Gràcia, s/n.



A Terrassa, dos col·legis, un ubicat al carrer de Biscaia, s/n, i l'altre al
carrer de la Forja, s/n.

DEPARTAMENT DE SALUT

•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual s'autoritza el Departament de Salut la
disposició de fons per dur a terme un estudi sobre activitats d'educació i
formació sanitària.
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El Govern té la voluntat de valorar la confiança dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya en el sistema sanitari, per tal de poder orientar-los d’una
manera més adequada a les necessitats i expectatives que té la població a
la que s’adrecen.
És per això que el Govern ha aprovat la signatura d'un conveni de
col·laboració entre el Departament de Salut i el "Foro Español de
Pacientes", amb l’objecte de dur a terme un estudi sobre activitats
d'educació i formació sanitària, per un import de 293.000,00 euros.
Aquestes activitat d’educació i formació sanitària es concretaran en:
•

Sobremostreig de l’enquesta de confiança en els sistemes sanitaris de
Catalunya.
Desenvolupament i implementació d’un cercador en recursos per a la
salut.
Un estudi sobre immigració i salut.

El Govern ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza el Departament de Salut
per dur a terme un estudi molecular d’aïllats clínics i ambientals de
legionel·la a Catalunya.
La mesura més important per actuar contra la legionel·la és el control i la
prevenció, i és per això que el Govern, mitjançant el Departament de Salut,
ha aprovat mesures de control adequat de les torres de refrigeració.
D’altra banda, el Laboratori de l'Associació IBEMI d'Investigació Biomèdica
en malalties està capacitat i compta amb els recursos materials i humans
per fer els estudis d'epidemiologia molecular que ajudin a determinar quin
ha estat l’origen del brot.
És per això que el Govern ha autoritzat avui el Departament de Salut per a
la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i
l'Associació IBEMI-d'Investigació Biomèdica en Malalties Infeccioses, per un
import de 35.700,00 euros.
Aquest conveni de col·laboració té per objecte dur a terme un estudi
molecular d'aïllats clínics i ambientals de legionel·la a Catalunya, a l’efecte
d’establir un mapa de perfils cromosòmics d’aïllats de legionel·la en un àrea
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determinada.
•

El Govern ha acordat autoritzar la formalització d'un conveni de
col·laboració per al desenvolupament del projecte sanitat en línia (e-sanitat)
en el marc del Pla avanç@.
El mes d’octubre de 2005, el Ministeri de Sanitat i Consum, el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i l’entitat pública empresarial Red.es van
signar un conveni per implementar el Pla avanç@ en l’àmbit del Sistema
Nacional de Salut.
Aquest conveni s’inscriu en les actuacions de l’estratègia eEurope 2005 i el
Programa europeu 2006-2010 per desenvolupar la Societat de la informació
a Europa, en especial en l’àmbit sanitari.
Aquest conveni marc preveu :
-

Les comunitats autònomes podran signar acords bilaterals amb les tres
institucions signants del conveni pel qual rebran un cofinançament en
forma d’equips informàtics (maquinari i programari) a canvi d’un
compromís de realitzar una sèrie d’actuacions per implantar els sistemes
de cita mèdica per Internet, recepta electrònica, tarja sanitària i Història
Clínica Electrònica, en el marc del model d’interoperabilitat que proposa
el Ministeri de Sanitat i Consum.

-

El Ministeri de Sanitat i Consum desenvoluparà el node central
tecnològic de interoperabilitat.

El finançament d’aquest conveni es distribueix proporcionalment a la
població entre les diferents comunitats autònomes d’acord amb la signatura
del conveni.
Així doncs, el Govern ha acordat formalitzar un conveni de col·laboració
entre el Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut, el Ministeri de
Sanitat i Consum i l’entitat pública empresarial Red.es en el marc del Pla
avanç@.
Aquest conveni de col·laboració té per objecte desenvolupar sistemes
d’informació interoperables entre les diferents administracions sanitàries, així
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com les aplicacions i serveis orientats tant a usuaris com a gestors sanitaris
per avançar en la implantació de la sanitat en línia (e-sanitat).
La proposta de finançament es concreta i desenvolupa en el conveni
bilateral, d’acord amb el qual la Generalitat de Catalunya es compromet a
invertir un total de 39.606.856 euros, i d’aquesta quantitat Red.es n’aportarà
el 50%.
La xifra de 19,8 milions d’euros que hauria d’invertir la Generalitat va ser
aprovada el mes d’abril a favor de l’Institut Català de la Salut per a la
implantació del sistema de gestió hospitalari SAP i que suposa la posta en
funcionament de la Història Clínica Electrònica en els vuit complexes
hospitalaris de l’ICS.
La inversió adjudicada, i prèviament aprovada la plurianualitat pel Govern
per aquest projecte és de 19,9 milions d’euros en el període 2006-2009,
quantitat que ja supera la que demana justificar el conveni.
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

•

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s'adscriu l'Escola de Viticultura i
Enologia Mercè Rosell i Domènech, ubicada al barri d'Espiells del terme
municipal de Sant Sadurní d'Anoia, a l'Institut Català de la Vinya i el Vi.
El mes de desembre de 2005, el Govern va aprovar el protocol de
col·laboració entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona en relació amb
els serveis impropis que presta en l'actualitat aquesta Corporació, però que
corresponen a competències que té assumides la Generalitat de Catalunya.
L'esmentat protocol preveu que l'assumpció de la titularitat i/o gestió dels
serveis impropis entre els quals es troba l'Escola de Viticultura i Enologia
Mercè Rosell i Domènech, es farà de manera individualitzada per a
cadascun d'ells mitjançant un conveni específic on es definiran els medis
personals i materials adscrits i la situació jurídica dels béns mobles i
immobles afectats.
En aquest sentit, el mes d’agost el Govern va autoritzar els consellers de
Governació i Administracions Públiques, d'Economia i Finances, i de
l’aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la signatura
del conveni amb la Diputació de Barcelona de transferència del servei que
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presta l'esmentada Escola, signat el mes de setembre de 2006.
Així doncs, un cop assumida la titularitat i gestió del servei de l'Escola de
Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech, el Govern ha aprovat el
Decret pel qual s'adscriu aquesta a l'Institut Català de la Vinya i el Vi del del
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Aquesta Escola, es troba ubicada al barri d'Espiells, del terme municipal de
Sant Sadurní d'Anoia, i s’adscriurà amb les funcions, els serveis, el
personal, els béns i els drets corresponents, d’acord amb el conveni de
traspàs de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya signat el
passat mes de setembre.
DEPARTAMENT DE TREBALL

•

El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei de creació del Consell de
relacions laborals de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya disposa de la competència exclusiva de la
l'organització de les seves institucions d'autogovern, així com la funció de
facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica,
cultural i social.
En aquest sentit, el mes de febrer de 2005, Govern, sindicats i
organitzacions empresarials van signar l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana, fruit del diàleg, la concertació i el consens entre totes les parts,
amb l’objectiu comú de millorar la productivitat de l'economia catalana.
A l’Acord estratègic s’estableixen 86 propostes per transformar l'economia
catalana, propostes configurades amb l’objectiu de protegir els drets socials
i laborals de les persones treballadores de Catalunya, la innovació,
competitivitat i millora de la productivitat de les empreses i la modernització
del sistema de relacions laborals de Catalunya en el seu conjunt, i preveu la
creació d’instruments efectius que així ho garanteixin.
Entre aquestes propostes s’insta la creació d’un organisme de participació i
diàleg social, i una Comissió de caràcter permanent, que treballi i millori els
diferents elements que intervenen en la negociació col·lectiva a Catalunya,
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amb l’objectiu d’impulsar-la, orientar-la i atendre situacions i circumstàncies
de caràcter general i particular que puguin requerir atenció i solució.
Així doncs el Govern ha aprovat avui el Projecte de llei pel qual es crea el
Consell de relacions laborals de Catalunya que es configura com un òrgan
de participació institucional, de diàleg social i de concertació social en
matèria de relacions laborals entre les organitzacions sindicals i
empresarials més representatius de Catalunya.
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

•

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de serveis socials.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya
competència exclusiva en matèria d'assistència social i de serveis socials,
de joventut, de promoció de les dones, de protecció i tutela de persones
menors d'edat, de cooperatives i de fundacions i associacions de caràcter
assistencial.
Els serveis socials són un dels sistemes de benestar social, conjuntament
amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les
polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions
públiques en l'àmbit de la cultura i l'esport.
Aquests serveis socials, formats per recursos, prestacions de servei,
tecnològiques i econòmiques, programes, equipaments i activitats de
prevenció, atenció i promoció social, constitueixen a Catalunya un sistema
feble per la manca de cobertura universal i de reconeixement específic del
dret subjectiu a l'accés als serveis socials. És allò que s'ha anomenat "dret
debilitat" pels recursos limitats fixats per a la seva elegibilitat.
A més, el curt desenvolupament reglamentari de les lleis actualment en
vigor, i l'escassa existència de consens entre les diferents administracions
públiques amb competències concurrents en serveis socials han comportat
una situació actual molt ambigua i dispersa pel que fa a l’atribució de
responsabilitats als diferents nivells de l’Administració, una dotació de
recursos públics molt insuficient per finançar els serveis necessaris al nostre
país, una coordinació feble entre les diferents administracions i entitats
privades gestores de serveis socials a Catalunya i sobretot una forma de
prestació de serveis molt centralitzada i burocratitzada, conjunt de
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fenòmens que han dificultat que la població de Catalunya gaudeixi dels
serveis socials que necessita.
Així doncs, el Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de serveis socials
un cop acabat un ampli i sistemàtic procés de participació en la seva
elaboració, en el qual s'ha intentant assolir el màxim consens possible de
tots els sectors implicats en els serveis socials de Catalunya.
Així, a partir d'un document de Bases, elaborat per un Comitè d'Experts,
s'ha endegat un procés participatiu que ha permès presentar i debatre el
futur dels serveis socials amb els ajuntaments, consells comarcals i
diputacions, les entitats prestadores de serveis socials, les centrals sindicals
i patronals, les associacions i federacions de persones usuàries i els
col·legis professionals.
Fruit d’aquest procés participatiu surt amb força la necessitat que el Projecte
de llei disposi d'una Cartera de Serveis Socials que defineixi quines
prestacions es garanteixen per a tota la població de manera progressiva.
Tanmateix, el nou text legal fixa una nova estructuració dels serveis socials,
determinant una primera modalitat que anomenem “bàsica”, de caràcter
públic i local, que serà un dispositiu convenientment dotat d’informació,
diagnòstic, orientació i assessorament individual i comunitari, que a més de
ser la porta d’entrada habitual al sistema de serveis socials, són el pal de
paller de tota la xarxa de serveis.
D'acord amb les competències que té la Generalitat en matèria de seguretat
social i de règim local, amb aquesta nova Llei de serveis socials s'estableix
la garantia del dret als serveis socials per a totes les persones que tenen
necessitats socials a Catalunya. Així, mitjançant el projecte normatiu, es vol
passar d’un sistema de serveis socials assistencialista basat en l’acreditació
de manca de recursos suficients per part dels usuaris, davant de la
insuficiència de serveis i establiments, a un altre que doni cobertura a
tothom que tingui una determinada necessitat, amb independència de la
seva situació econòmica i procurant que els serveis socials siguin un
instrument efectiu de cohesió social de la nostra població.
En concret, el Projecte de llei planteja nou compromisos:
-

Fins ara, quan s’analitzava la renda d’un possible usuari en vistes a
l’accés a un servei residencial, per exemple, es tenia en compte la renda
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dels seus fills/es; amb la nova Llei això no serà així i només s’avaluarà la
renda de la persona usuària.
-

A partir de l’entrada en vigor de la Llei s’analitzaran totes les sol·licituds, i
només es tindrà en compte la renda després per fixar el preu, però
s'atendrà totes les que presentin necessitat social segons la Llei.

-

Hi haurà una xarxa única de serveis socials de responsabilitat/d’atenció
pública.

-

El desplegament i la descentralització dels serveis socials es farà en un
Consell conjunt de la Generalitat amb la Federació i l’Associació de
Municipis.

-

Totes les persones i famílies que vagin als serveis socials tindran
assignat un/a professional de referència, que els orientarà en totes les
gestions que necessitin al llarg de la seva vida. Aquest/a professional els
avisarà quan hagin de fer un nou tràmit o hagi entrat en vigor una nova
ajuda o servei.

-

Les persones amb greu situació de dependència física podran triar entre
seguir vivint a casa seva amb ajut professional a domicili, viure en un
centre residencial, o bé disposar d’un assistent personal que li faciliti
l’organització de la seva vida, segons la seva elecció: l’objectiu és
guanyar autonomia personal.

-

Es regularà la participació de les entitats, sindicats i patronals, FMC i
ACM i col·legis professionals en la planificació i l’avaluació dels serveis
socials, conjuntament amb la Generalitat.

-

El Parlament aprovarà anualment la Cartera de Serveis conjuntament
amb la Llei de pressupostos. És la primera llei en tot l’Estat que
garanteix per llei una cartera de serveis, amb un model equivalent al de
salut o educació, que és la garantia dels drets i deures.

-

Els ciutadans i ciutadanes que considerin que no són atesos
correctament o que no es garanteixen els seus drets estatutaris o fixats
per la Llei, podran exigir-ne el compliment més fàcilment,
administrativament o judicialment, a l’Administració.

Així doncs, amb aquesta nova Llei de serveis socials es fixa l’objectiu de
regular els serveis socials per tal de donar resposta als reptes que té
plantejats actualment la societat catalana, garantint el dret als serveis
socials per a totes les persones que tenen necessitats socials a Catalunya.
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Pel que fa a l'articulat de la Llei, el nou text s'estructura en nou títols:
-

El primer títol, a més de definir els objectius i finalitats dels serveis
socials, desenvolupa els seus principis rectors i ens aproxima a les
persones destinatàries dels serveis socials, seguint el contingut de la
legislació anterior. La principal innovació és que inclou en el seu articulat
una descripció detallada, amb rang de llei, dels drets i deures de les
persones en relació amb els serveis socials.

-

El segon títol regula el sistema públic de serveis socials, ordena la seva
estructura, funcions i prestacions. La principal innovació és la introducció
de la cartera de serveis com instrument i garantia d’accés a les
prestacions garantides del sistema de serveis socials, per a tota la
població que els necessiti. Serà per tant el Parlament de Catalunya qui
fixarà els pressupostos anuals, i a més informarà preceptivament la
Planificació Estratègica i la Cartera de Serveis Socials (que inclourà totes
les prestacions garantides), les condicions d’accés i les dotacions
econòmiques suficients.

-

El títol tercer estableix el règim competencial i organitzatiu. En el seu
primer capítol regula les competències de les administracions públiques.
En el segon capítol, l’organització territorial dels serveis basada en el
principi de subsidiarietat, que es complementa amb la disposició
transitòria que ordena la descentralització. El tercer capítol regula la
planificació dels serveis socials. El quart capítol regula la coordinació i
col·laboració interadministrativa. I el cinquè capítol és la principal novetat
doncs regula el paper dels professionals en els serveis socials.

-

El quart títol ordena i regula la participació cívica a tots els nivells dels
serveis socials de Catalunya. Introdueix el traspàs de la informació i els
processos participatius per reforçar la capacitat de les persones d’incidir
en la innovació i el futur dels serveis socials.

-

El cinquè títol ordena i regula el finançament dels serveis socials i ordena
especialment les obligacions de les administracions i de les persones
usuàries en el finançament.

-

El sisè títol ordena i regula el paper de la iniciativa privada social i de la
iniciativa privada mercantil en els serveis socials. Així mateix ordena com
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ha de ser l’actuació de les administracions públiques en relació amb les
entitats privades.
-

El setè, vuitè i novè títol ordenen i regulen la formació i la recerca en els
serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el
règim sancionador dels serveis socials.

-

Mitjançant una disposició addicional s’aborda la situació de les persones
amb necessitat de major autonomia personal per la seva dependència
per a la realització d’activitats de la vida diària. Es reconeix de manera
expressa que es tracta d’una contingència de caràcter general,
responsabilitat comuna i solidària del conjunt de la societat.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

•

El Govern ha acordat l'ocupació dels béns i drets afectats per les obres de
diversos projectes constructius dels sistemes de sanejament inclosos en el
Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de la
conca del Baix Ebre.
Les actuacions de referència són imprescindibles per escometre amb
urgència els plans de descontaminació de les aigües residuals, tant
domèstiques com industrials assimilades a urbanes, generades als
municipis de Bellmunt del Priorat, la Figuera, Garcia, Gratallops, la Morera
de Montsant, Paüls, Porrera, Tivenys, la Torre de l'Espanyol, Vilalba dels
Arcs, la Vilella Baixa, Vinebre, Xerta i Tortosa, a les comarques del Baix
Ebre, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, ja que actualment s'aboquen
al medi sense tractament o amb un tractament insuficient.
Amb l’objecte d’acomplir amb la normativa legal sobre qualitat de les aigües
depurades, les plantes es dimensionaran, globalment, per tractar un cabal
de disseny de 2.455 m3/dia, cabal que correspon a una població de 12.436
habitants-equivalents.
Les noves infraestructures i actuacions específiques que suposa la
construcció de les quinze estacions depuradores i dels 11.724 metres de
xarxa de col·lectors i 10.555 metres de línies elèctriques projectades
juntament amb la resta d'obres complementàries, permetran una millora
substantiva de les condicions en què es presta el servei, i a més,
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representaran una important millora en la qualitat sanitària i ambiental de les
lleres públiques afectades a les comarques de la conca catalana de l’Ebre.
Per tots els motius exposats, el Govern ha declarat avui la urgència de
l'ocupació dels béns i els drets afectats per les obres dels projectes
constructius següents dels sistemes de sanejament inclosos en el Programa
de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes de la conca del Baix Ebre:

-

Projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) i
col·lectors en alta de Bellmunt del Priorat (Priorat).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de la Figuera
(Priorat).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Garcia (Ribera
d'Ebre).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Gratallops
(Priorat).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de la Morera de
Montsant (Priorat).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Paüls (Baix Ebre).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Porrera (Priorat).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Tivenys (Baix
Ebre).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de la Torre de
l'Espanyol (Ribera d'Ebre).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Vilalba dels Arcs
(Terra Alta).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de la Vilella Baixa
(Priorat).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Vinebre (Ribera
d'Ebre).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Xerta (Baix Ebre).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Bítem, al terme
municipal de Tortosa (Baix Ebre).
Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors en alta de Camp-redó, al
terme municipal de Tortosa (Baix Ebre).

Les obres incloses en aquestes 15 actuacions, tindran un pressupost total
de 7.332.121,38 euros i totes estan programades en el primer escenari del
PSARU, entre el 2006 i el 2008.
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•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns
i els drets afectats pel Projecte constructiu de la canalització de la riera de
Palafolls en el terme municipal de Malgrat de Mar, entre el carrer Riera i el
carrer del Carme (Maresme).
L’Agència Catalana de l’Aigua va dictar el passat mes de juliol la Resolució
que aprova l’expedient d’informació pública i tècnicament i definitiva el
projecte de l’encapçalament, i la corresponent relació de béns i drets
afectats per l’execució d’aquestes obres.
En l’expedient s’acredita que el Projecte va ser exposat al públic en temps i
forma, durant els quals els afectats van poder formular les al·legacions que
cregueren adients.
Així mateix, la consignació pressupostària ha estat programada dins el
pressupost d’inversions corresponent a l'exercici 2006.
Així doncs, el Govern ha aprovat l’ocupació urgent dels béns i els drets
afectats pel Projecte constructiu de la canalització de la riera de Palafolls en
el terme municipal de Malgrat de Mar, entre el carrer Riera i el carrer del
Carme, el qual disposa d’un pressupost d’execució d’1.881.545,46 euros.
Les obres de referència són imprescindibles per escometre amb urgència
les millores de desguàs de la llera existent, que actualment no disposa d’un
correcte dimensionament que garanteixi el funcionament en cas
d’avingudes mitjanes.
Les obres recollides en el projecte consisteixen en l’endegament amb una
secció rectangular de 7 m d’amplada i alçada variable de formigó armat
mantenint el pendent de la llera actual en una longitud de 488,5 m. El pas
per sota els ponts es realitzarà amb secció oberta per augmentar el gàlib
evitant modificar les rasants. Així mateix, es restituiran els serveis existents
a la llera aprofitant per la seva reubicació.
Mitjançant la construcció de l’endegament previst de 488,5 m de riera,
juntament amb la resta d’obres complementàries necessàries per al seu
perfecte funcionament, es permetrà millorar la capacitat de drenatge
d’aquesta conca de manera que es reduirà notablement el risc
d’inundacions en cas d’avingudes amb període de retorn de 100 anys.
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•

El Govern ha autoritzat el pagament de les despeses derivades d'una
campanya de sensibilització.
La Llei del Parlament de Catalunya, de protecció dels animals, prohibeix el
sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d'animals de
companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius
humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària. Aquesta
prohibició, però, no entra en vigor fins l'1 de gener de 2007.
Davant el que estableix aquesta normativa, i als efectes de conèixer l'estat
real de la situació en què es trobaven els animals de companyia
abandonats, es va encarregar al Cos d'Agents Rurals un estudi sobre la
recollida d'animals de companyia abandonats o perduts i els centres
d'acollida.
Aquest estudi es va presentar durant el mes de juny de 2006 i, entre d'altres
resultats, se’n poden extreure dos:
-

Un alt índex d'ocupació que presenten els centres d'acollida d'animals de
companyia (80%).

-

El màxim nombre d'abandonaments d'animals es produeix durant els
mesos d'estiu (75%).

Ateses aquestes circumstàncies, s'havien de prendre mesures per evitar la
saturació d'animals en els centres d'acollida i, per tant, s'havia de fomentar
l'adopció d'animals abandonats mitjançant una campanya de sensibilització
adreçada al ciutadà.
Aquesta campanya, a més, s'havia de realitzar durant el període d'estiu per
dos raons fonamentals:
-

Perquè era el període amb el màxim nombre d'abandonaments.

-

Perquè era en aquesta època on la climatologia és més favorable per
realitzar campanyes a l'aire lliure amb participació de la ciutadania i dels
mitjans de comunicació.

Per tant, davant la necessitat de realitzar aquesta campanya, els serveis
tècnics del Departament de Medi Ambient i Habitatge realitzaren un
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expedient amb el contingut mínim que havia de constar en aquesta
campanya de sensibilització.
Així doncs, el Govern ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza el pagament de
353.634,44 euros en concepte de les despeses derivades d'una campanya
de sensibilització.
Aquesta campanya ha consistit en la coordinació i execució d’actes públics
de sensibilització i foment d'adopció d'animals de companyia, que s’han
realitzat a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona durant els
mesos de juliol a setembre de 2006.
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NOMENAMENTS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

•

El Govern ha nomenat el senyor Antoni Bolaño Gancedo, director de
l’Oficina de Comunicació de la Presidència.

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

•

El Govern ha nomenat la senyora Montserrat Coll i Calaf, directora
general d’Afers Religiosos.

•

El Govern ha nomenat el senyor Josep Mª Jové i Lladó, director de
Polítiques Sectorials.

•

El Govern ha nomenat el senyor Jordi Foz i Dalmau, director de Serveis
del Departament de la Vicepresidència.

•

El Govern ha nomenat el senyor Ignasi Doñate i Sanglas, director
general de Projecció Exterior de l’Esport.

DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

•

El Govern ha nomenat el senyor Josep Vendrell i Gardeñes, secretari de
Relacions Institucionals i Participació.

•

El Govern ha nomenat el senyor Joan Delort i Menal, secretari de
Seguretat Pública.

•

El Govern ha nomenat el senyor Lluís Torrens i Mèlich, director de
Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

•

El Govern ha nomenat el senyor Josep Pérez Moya, director del Servei
Català de Trànsit.

•

El Govern ha nomenat la senyora Mercè Claramunt Bielsa, directora
general del Joc i d’Espectacles.
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•

El Govern ha nomenat la senyora Olga Lanau i Rami, directora general
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

•

El Govern ha nomenat el senyor Rafel Olmos i Salaver, director general
de Policia.

•

El Govern ha nomenat el senyor Josep Ramon Mora Villamate, director
general de Protecció Civil.

•

El Govern ha nomenat la senyora Maria Jesús Bono i Lahoz, directora
general de la Memòria Democràtica.

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

•

El Govern ha nomenat el senyor Carles Bassaganya i Serra, director
general d’Administració Local.

•

El Govern ha nomenat el senyor Ramon Martínez i Deu, director de
Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques.

•

El Govern ha nomenat el senyor Francesc Simó i de la Asunción,
secretari d’Acció Ciutadana.

•

El Govern ha nomenat el senyor Josep Ramon Ferrer i Escoda, director
general d’Infraestructures de Telecomunicacions.

•

El Govern ha nomenat el senyor Josué Sallent i Ribes, director general
de la Societat de la Informació.

•

El Govern ha nomenat la senyora Maria Teresa Aragonès i Perales,
secretària de Funció Pública i Modernització.

•

El Govern ha nomenat el senyor Narcís Mir i Soler, director general de
Modernització de l’Administració.

DEPARTAMENT DE SALUT

•

El Govern ha nomenat el senyor Carles Arias i Casal, director de Serveis
de la Secretaria General del Departament de Salut.
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DEPARTAMENT DE TREBALL

•

El Govern ha nomenat el senyor Salvador Pedro Àlvarez Vega, director
general de Relacions Laborals.

DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA

•

El Govern ha nomenat la senyora Maria Segarra Mateu, directora
general de Comerç.

•

El Govern ha nomenat el senyor Joan Carles Vilalta Serrano, director
general de Turisme.

•

El Govern ha nomenat la senyora Blanca Palmada Félez, secretària
d’Universitats i Recerca.

•

El Govern ha nomenat el senyor Francesc Xavier Hernández Cardona,
director general de Recerca.

•

El Govern ha nomenat la senyora Mª Àngels Cabasés Piqué, secretària
general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

•

El Govern ha nomenat la senyora Matilde Sala i Manuel, directora de
Serveis de la Secretaria General del Departament d’Acció Social i
Ciutadania.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

•

El Govern ha nomenat el senyor Frederic Ximeno i Roca, director
general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat.

•

El Govern ha nomenat el senyor Joan Pallisé i Clofent, director general
del Medi Natural.
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•

El Govern ha nomenat la senyora Elisenda Rius i Bergua, directora de
Serveis del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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BIOGRAFIES

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Toni Bolaño Gancedo, director de l’Oficina de Comunicació de la
Presidència
Nascut el 1960 a Barcelona.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de
Barcelona i Expert Socio-Laboral per la UNED.
Va començar la seva activitat professional a El Noticiero Universal, Ràdio
Sabadell i Ràdio Espanya de Barcelona –Cadena Catalana-. El 1986 va
ingressar al Gabinet de Premsa de la UGT de Catalunya i va ser escollit
Secretari de Comunicació i Imatge del Secretariat Nacional del sindicat el 1989.
Des de 1990, va ser el responsable del Gabinet del Secretari General, fins el
1994, quan va ingressar al Gabinet de Premsa d’ENHER. El 1996 va formar
part de l’equip de Josep Borrell, candidat del PSOE a la presidència del Govern
d’Espanya.
El 1997 comença a treballar amb José Montilla, sent cap de premsa del PSC
l’any 2003. El 2004 es fa càrrec de la Direcció de Comunicació del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç. Ha estat el responsable de comunicació de la
campanya de José Montilla a la Presidència de la Generalitat.

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA
Montserrat Coll i Calaf, directora general d’Afers Religiosos
Nascuda el 1951 a Rodonyà (Alt Camp).
Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des del 1977 és professora de Filosofia de la Religió (i de Filosofia del
Coneixement i de la Ciència, Introducció a la Filosofia, Filosofia Moderna i
Contemporània) a l’Institut de Teologia de Tarragona i a l’Institut Superior de
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Ciències Religioses “Sant Fructuós” de Tarragona, vinculat a la Facultat de
Teologia de Catalunya. Cap d’Estudis i Vice-directora (1996) d’aquest Centre.
Ha publicat diverses obres de Filosofia, entre les quals destaquen Introducció a
la filosofia de Paul Ricoeur (1999), i Una filosofia del llenguatge religiós. Henry
Duméry (2002).

Josep Mª Jové i Lladó, director de Polítiques Sectorials
Nascut el 1975 a Barcelona.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu
Fabra. Postgrau en Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat de
Barcelona.
Ha desenvolupat la seva trajectòria professional com a assessor d'economia
del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de
Catalunya i del grup d'Esquerra a la Diputació de Barcelona. Ha estat cap de
gabinet d'Actuacions Externes, adscrit a la Secretaria de Coordinació
Interdepartamental del Departament de la Presidència i director de Polítiques
Sectorials del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
d’abril de 2005 fins a maig de 2006.
També ha estat professor de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la
Universitat de Barcelona i és coautor dels llibres Catalunya, societat massa
limitada i Les mentides del PP, així com de diversos estudis de l’àmbit
econòmic.

Jordi Foz i Dalmau, director de Serveis
Nascut el 1967 a Barcelona.
Llicenciat en Dret a la Universitat de Barcelona, i màster en Dret públic i
organització administrativa a la Pompeu Fabra.
Va ser lletrat de la Comissió Jurídica Assessora fins al setembre de 2002, data
en què va passar a ocupar el càrrec de responsable de Planificació de Mitjans
de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals. L’any 2004 va ser nomenat
subdirector general de Joventut, fins a data d’avui.
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Ignasi Doñate i Sanglas, director general de Projecció Exterior de l’Esport
Nascut a Cornellà de Llobregat.
És advocat especialitzat des de l’any 1986 en dret de l’esport i ambiental.
Membre del Comitè Olímpic de Catalunya, del qual en va ser president en el
període 1994-2002. També va ser president de la Federació d’organitzacions
Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) del 1995 al 2004. i
president de la Secció de Dret Esportiu del Col·legi d’Advocats de Barcelona en
el període 1996-2002. L’any 2001 fou director de la Conferència Internacional
de Països esportius que es celebrà a Barcelona.
El mes de gener de 2004 fou nomenat Director del Consell Català de l'Esport
de la Generalitat i cessà en aquest càrrec quan fou nomenat director de
Projecció Exterior de l’Esport (2005), on es mantingué fins el mes de maig de
2006.
És membre de l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport, del Patronat de
la Fundació Catalana per a l’Esport. Autor de nombrosos articles jurídics de
dret, així com dels llibres La Normativa Ambiental Comunitàri”(1993), ONG a
Catalunya (1999) i, amb altres autors, Catalunya i l’Olimpisme (2006).

DEPARTAMENT
PARTICIPACIÓ
Josep Vendrell
Participació

D’INTERIOR,

Gardeñes,

RELACIONS

secretari

INSTITUCIONALS

I

de Relacions Institucionals i

Nascut a Camarasa (Noguera) l’any 1968. És llicenciat en Història
Contemporània per la Universitat de Barcelona (1991).
Es va afiliar al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) l’any 1986.
Escollit responsable d’organització de la Joventut Comunista de Catalunya
(JCC) el 1990, i de 1991 a 1996 va ser Coordinador Nacional de Joves amb
Iniciativa. Des de l’any 1996 fins el 2003 ha tingut diverses responsabilitats a
Iniciativa per Catalunya–Verds (ICV), entre les quals va ser responsable de les
Relacions Internacionals i responsable de comunicació en l’últim cicle electoral.
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Actualment és membre de la Secretaria Política d’ICV i responsable de les
relacions entre el Govern i el partit.
De 2003 a 2006 va ser cap del Gabinet del conseller Joan Saura, al
Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya. Des del 27 d’abril de 2006 fins el 29 de novembre de 2006 va ser
secretari general de Relacions Institucionals i Participació.
També és el vicepresident de la Fundació Nous Horitzons.
Joan Delort i Menal, secretari de Seguretat Pública
Nascut el 1957, és llicenciat en Geografia i Intendent de Policia.
Durant la dècada dels 80 i 90 va ser professor i coordinador a l'Escola de
Policia de Catalunya. Ha estat cap de diferents policies locals (Intendent a
Girona, Sant Feliu de Llobregat…), subdirector de Coordinació de Policies
Locals entre 1997 i 2000, director del Servei Català de Trànsit entre 2001 i
2003, i secretari de Seguretat Pública entre 2004 i 2006, càrrec que seguirà
ocupant.
Actualment és president del Consell de la Policia, membre de la Junta de
Seguretat de Catalunya, president de la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, president del Consell de Direcció de l'Escola de Policia de
Catalunya i vicepresident de la Comissió Catalana de Seguretat Viària.

Lluís Torrens i Mèlich, director de Serveis del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Nascut a Barcelona l’any 1966. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona, Magister en Anàlisi Econòmica pel
Departament d'Economia de la UAB i l'Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC);
diplomat pel Programa de Direcció General de l'Institut d'Estudis Superiors de
l'Empresa (IESE) de la Universitat de Navarra.
És professor associat a l'Escola Superior de Comerç Internacional de
Barcelona (Universitat Pompeu Fabra), i ha estat professor també a la
Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Vic. Especialista en
economia aplicada, ha publicat diversos estudis sobre l’economia espanyola i
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catalana. L’any 2005 va rebre el X Premi Catalunya d’Economia de la Societat
Catalana d’Economia.
Ha estat empresari, soci i consultor de negoci en diverses companyies de
noves tecnologies aplicades a les telecomunicacions i a l’educació. Fins ara
exercia de director de Serveis de la Secretaria General del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Josep Pérez Moya, director del Servei Català de Trànsit
Nascut al Prat de Llobregat l’any 1953. Ha cursat estudis de medicina. Ha estat
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat des del 1983 fins
l’actualitat, amb responsabilitats a diferents àrees, com la de Tinent d’Alcalde
coordinador de l’àrea d’Alcaldia entre 1987 i 1999 i la tinència d’alcaldia a l’àrea
de Seguretat Ciutadana, Via Pública i Mobilitat des del 1995 fins al 2003.
Ha estat també conseller de l’Entitat Metropolitana del Transport des del 1995
fins al 2003 i membre del Consell d´Administració de l’Institut Metropolità del
Taxi des del 1995 fins 2003.
Des del 1999 fins al 2003 ha estat vicepresident de la Diputació de Barcelona.
És també membre de la comissió executiva de la Diputació de Barcelona,
vicepresident del Consorci de Comunicació Local, vicepresident del Consorci
de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i membre del consell de govern de l’Institut
de Ciències Polítiques i Socials.

Mercè Claramunt Bielsa, directora general de Jocs i Espectacles
Nascuda a Barcelona el 1955. És advocada especialista en temes civils,
Família, Penal, Violència Domèstica i Jurisdicció de menors i mediadora
adscrita al Centre de Mediació Familiar de la Generalitat de Catalunya.
Afiliada al PSUC des del 1976, ha estat sindicalista i delegada de CCOO i
secretària del Comitè de Empresa de la Societat Municipal Transports
Municipals de Barcelona, des del 1977 fins al 1986. És membre del Consell
Nacional d’ICV, coordinadora de l’àmbit de justícia de la formació i membre de
la Permanent de Dones amb Iniciativa.
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És membre de la Junta de l’Associació de Dones Juristes i de la Junta de
l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, i també de la Permanent del
Consell de Dones de l’Ajuntament de Barcelona.

Olga Lanau i Rami, directora general de Prevenció, Extinció d’incendis i
Salvaments
Nascuda el 1961 a Barcelona.
Llicenciada en Geografia i Història, en la secció d’Història Contemporània, i en
Dret per la Universitat de Barcelona.
Ha estat lligada laboralment a la Universitat de Barcelona des del 1982. Entre
el 1987 i el 1993 va ocupar el càrrec de Tècnica de Gestió d’Administració i des
del 1993 fins al 2005 va treballar com a Tècnica d’Administració. El 1999 va
esdevenir Gerent adjunta i el 2001 Gerent de la Universitat de Barcelona.
El 2005 va ser nomenada directora general d’Emergències i Seguretat Civil del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Rafael Olmos i Salaver, director general de Policia
Nascut el 1952 a Barcelona.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona.
Ha estat funcionari de la Direcció General de Trànsit en destinació a la
Prefectura de Barcelona. Del 1986 fins al 1995 va ser director de Serveis de
Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament del Prat de Llobregat. De 1998 a 2000 va
ser responsable de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit i des del 2001
responsable de l’Oficina del Pla de Seguretat Viària. Des de gener del 2004 va
ser director del Servei Català de Trànsit.
Ha estat membre del Comitè Pedagògic de l’Escola de Policia de Catalunya,
del Comitè de Direcció del Trànsit, de la Comissió Interdepartamental per a la
Millora de la Seguretat Viària a Catalunya, de la Comissió Catalana de Trànsit i
Seguretat Viària i de la Comissió de Trànsit de la Junta de Seguretat de
Catalunya.

73

 Acords de Govern 

També ha estat professor de diversos postgraus i màsters a la Universitat
Politècnica de Catalunya i professor a l’Escola de Policia de Catalunya.
El 2004 va ser nomenat director del Servei Català de Trànsit.
Josep Ramon Mora Villamate, director general de Protecció Civil
Nascut el 1948 a Binaced (Osca).
Té una llarga trajectòria en el camp social i sindical a la comarca del Bages. A
mitjans de la dècada dels 80 es va adherir a Nacionalistes d’Esquerra, des d’on
va passar a Iniciativa per Catalunya, a finals de la mateixa dècada.
Ha estat candidat a l’alcaldia de Manresa per Iniciativa per Catalunya a les
eleccions municipals de 1991, 1995 i 1999. A partir del 1995 es va incorporar a
l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa com a regidor de Serveis Socials
i d’Educació. En aquesta etapa també va ser president de la Fundació
Sociosanitària de Manresa.
El 2004 va ser nomenat subdelegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya
Central i posteriorment, al 2006, delegat de la mateixa demarcació territorial.
Des de desembre de 2004 també és president del Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya i de l’Institut Català de la Fusta.

Maria Jesús Bono i Lahoz, directora general de la Memòria Democràtica
Va néixer a Berge (Terol) l’any 1953. És llicenciada en Geografia i Història,
especialitat d’història contemporània, per la Universitat de Barcelona.
Ha estat regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat des de l’any 1991
fins al 1999.
Ha treballat en el sector de l’ensenyament. Durant el període 2000-2003 va ser
coordinadora dels Programes de Transició al Treball del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Al setembre del 2004 va ser nomenada subdirectora general de Relacions
Intergovernamentals, i al maig del 2005, coordinadora del programa per al
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DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Carles Bassaganya i Serra, director general d’Administració Local
Nascut el 1976 a Sant Joan de les Abadesses.
És diplomat en Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra.
Postgrau en desenvolupament econòmic local.
Ha estat alcalde de Sant Joan de les Abadesses des del 1999. És vocal de la
comissió territorial d’urbanisme de Girona. És membre de la Comissió de
govern local de Catalunya i president de la Comissió per la reforma local de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Ramon Martínez i Deu, director de Serveis del Departament de Governació
i Administracions Públiques
Nascut el 1954 a Barcelona
Funcionari del cos superior de l’Administració de la Generalitat des de 1980.
Ha desenvolupat diverses tasques dins l’Administració, entre elles la de
subdirector general de Coordinació Administrativa al Departament de Justícia i
subdirector general de Formació d’Adults al Departament de Benestar Social.
Assessor del grup parlamentari d’ERC en la sisena legislatura. Regidor de
l’Ajuntament de Cabrils (juny/desembre 2003). Secretari General del
Departament d’Educació desembre 2003/ maig 2006).

Francesc Simó i de la Asunción, secretari d’Acció Ciutadana
Nascut a Barcelona l’any 1955.
Arquitecte titulat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
(ETSAB), en les especialitats d'Urbanisme i d'Edificació. Postgraduat en
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història de l'arquitectura, en gestió urbanística i en promoció immobiliària per la
UPC.
Ha estat vicepresident de l'Associació Interdisciplinària de Disseny de l'Espai
ARQ-INFAD de Foment de les Arts Decoratives FAD i Membre de la Societat
Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT) de l'Institut d'Estudis Catalans.
Ha estat director General d’actuacions comunitàries i cíviques del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat (2004-2006) i director de l’Institut Català
del Voluntariat (INCAVOL). President de la Comissió d’Adjudicació d’Habitatges
de Catalunya (2004/06) i membre del Consell Assessor de l’Habitatge de
Catalunya (2004/2006), vocal dels consells d’administració d’Adigsa i de
l’Institut català del sòl (INCASOL) (2004/2006), i membre de la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya i del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la
Supressió de Barreres Arquitectòniques (2004-2006).
També ha ocupat la vicepresidència del 1r del Consell de la Gent Gran de
Catalunya. (2004-2006) i ha estat vicepresident de la Comissió
interdepartamental del Pla Integral i del Consell Assessor del Poble Gitano.
(2005-2006), així com president de la Comissió Executiva del Consell català del
Voluntariat (2005-2006).

Josep Ramon Ferrer i Escoda, director general d’Infraestructures de
Telecomunicacions
Nascut el 1970 a Tarragona
És enginyer superior en Electrònica i enginyer tècnic en Telecomunicacions.
Ha estat responsable del Departament Tècnic de Telecomunicació de la
Direcció General de Radiodifusió i Televisió del Departament de la Presidència,
director de Xarxes i Serveis de Telecomunicació de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació i director de l’Àrea de Radiocomunicacions i
Desplegament d’Infraestructures de Telecomunicacions del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Màster de TV Digital, ha
estat tècnic analista del Departament d’ Enginyeria. (PLC’s, SCADA ...) de
SISTEC, s.l. - Electrònica Automatisme Industrial.

76

 Acords de Govern 

Josué Sallent i Ribes, director general de la Societat de la Informació
Nascut el 1963 a Barcelona
És doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona i diplomat en
Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya.
Ha estat professor associat de la Universitat Pompeu Fabra. Gerent de negoci
de telecomunicacions a DOXA fins setembre de 2004, després d’estar 8 anys al
Grup Telefónica. Ha estat coordinador de projectes estratègics del CTTI i
coordinador del Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions del 2004
al 2006. Ha desenvolupat el càrrec de director-gerent del Consorci ITCat fins el
setembre de 2006.

Maria Teresa Aragonès i Perales, secretària de Funció Pública i
Modernització (nomenament adaptat a la nova estructura del Departament de
Governació i Administracions Públiques)
Nascuda a Barcelona el 1955.
És enginyera industrial.
Diputada al Parlament de Catalunya a la VII legislatura, on ha estat
vicepresidenta de la Comissió d’Indústria, portaveu de la Comissió de la
Societat de la Informació, i membre de la ponència conjunta del nou Estatut de
Catalunya. És membre de l’Executiva Nacional d’ERC i de la Secretària de
Formació. Ha treballat a la Generalitat de Catalunya en l’àmbit l’energia, medi
ambient, societat de la informació, i organització i simplificació administratives.
Narcís Mir i Soler, director general de Modernització de l’Administració
(nomenament d’adaptació a la nova estructura del Departament de Governació
i Administracions Públiques)
Enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (UPC), llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Barcelona (UB) i màster
en Direcció Pública per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses
(ESADE).
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Ha estat director de la divisió de projectes en una empresa multinacional fins el
1986. Des d’aleshores treballa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
on ha dirigit diferents projectes relacionats amb la simplificació i racionalització
administrativa. Ha estat gerent de l’Oficina de Gestió Unificada per a activitats
empresarials, subdirector general de Seguretat Industrial, subdirector general
d’Indústria i, des del 2003, és director general d’Innovació i Organització de
l’Administració.
Ha estat president del Fòrum Preventia i director de l'Observatori del Risc des
de l’any 2001 al 2004. És autor de diversos treballs i estudis relacionats amb
l’organització i la gestió pública. Autor dels llibres Una introducció a l’economia
del risc industrial i Societat, Estat i Risc. I coautor del llibre La innovació
tecnològica.

DEPARTAMENT DE SALUT
Carles Arias i Casal, director de Serveis de la Secretaria General del
Departament de Salut
Nascut a Barcelona el 1963.
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona i diplomat en
Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra.
Entre 1987 i 1995 va ocupar diversos càrrecs a l’Institut Municipal de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Badalona. Posteriorment i fins el 2000 va treballar
a l’Àrea d’Organització, Programació i Recursos Humans de l’Ajuntament de
Badalona. Entre el 2001 i el 2004 va ser cap de Recursos Humans,
organització i qualitat de l’Ajuntament de Mataró.
Ha estat director de serveis de l’empresa pública Ens de Gestió Urbanística
(ENGESTUR, S.A.) de l’Ajuntament de Badalona, i des de maig de 2006 ha
estat director general de la Funció Pública.
Ha realitzat també activitats d’assessorament, consultoria i formació dins l’àmbit
de la gestió dels recursos humans per a diferents administracions públiques. És
membre de la Comissió Consultiva de la Fundació per a la motivació dels
Recursos Humans.
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DEPARTAMENT DE TREBALL
Salvador Pedro Álvarez Vega, director general de Relacions Laborals
Nascut a Eivissa, el 7 d’agost de l’any 1957.
És llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1979).
Des del 1985 és inspector de Treball i Seguretat Social.
Entre 1987 i 1991 va ser cap de gabinet del governador civil de Barcelona,
càrrec que va deixar per ocupar el de director provincial a Barcelona del
Ministeri de Treball i Afers Socials, entre 1991 i 1996.
En aquest mateix període va exercir de president de les Comissions Provincials
Executives de l’Instituto Nacional de Empleo (INEM), de l’Institut Nacional de la
Seguridad Social (INSS), de l’Instituto Social de la Marina (ISM) i del Fondo de
Garantía Salarial (FOGASA), amb la participació de sindicats i associacions
empresarials.
Després del seu pas pel Ministeri de Treball i Afers Socials, Álvarez va tornar a
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, on a partir de maig de 1997 va ser
designat cap d’equip.
D’altra banda, entre 2001 i 2004 ha estat consultor i coordinador del curs de
Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Entre el febrer de 2003 i el juny de 2004 va exercir d’àrbitre al Cos Laboral
d’Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya.
Finalment, des del juliol de 2004 i fins a l’actualitat Salvador Álvarez ha ocupat
el càrrec de director dels Serveis Territorials del Departament de Treball i
Indústria a Barcelona.

DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
Maria Segarra i Mateu, directora general de Comerç
Va néixer a Lleida l’any 1963. És llicenciada en Dret per la Universitat de
Barcelona, i ha realitzat un postgrau d’Economia Regional i Urbana de la
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Universitat de Barcelona. També té el postgrau d’Assessor Tècnic Comercial
de l’Instituto Formazioni Aziendali (IFOA de Regio Emillia-Itàlia) i del Centre de
Formation des Assistentes Técniques du Commerce (CEFAC, París). Maria
Segarra ha estat consultora de diverses empreses del sector del comerç i la
distribució.
Ha estat directora de Comerç, Turisme i Serveis de la Cambra de Comerç de
Barcelona, i ha representat el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya en
la comissió delegada del Copca, i en la comissió tècnica d’Equipaments
Comercials de la Generalitat. També ha estat assessora tècnica de les
comissions de Comerç i Turisme de la Cambra de Comerç de Barcelona i
representant en les comissions del Consell General de Cambres i del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio.

Joan Carles Vilalta, director general de Turisme
Nascut el 1959 a Barcelona
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. També ha cursat estudis
de Dret. Funcionari de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1985, ha
participat en la redacció del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010,
com a cap de l’Àrea de Planificació Turística de la Direcció General de Turisme.
En l’àmbit de la gestió pública, té una llarga experiència en gestió
pressupostària i contractació administrativa. També ha estat responsable de
Gestió Administrativa dels Monuments de la Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura, i ha participat activament en projectes
emprenedors vinculats al turisme cultural. També ha estat responsable
d’Herències de la Direcció General del Patrimoni del Departament d’Economia i
Finances.

Blanca Palmada i Félez, secretària d’Universitats i Recerca
Nascuda el 1963 a Banyoles (Pla de l’Estany).
És professora titular de Filologia Catalana a la Universitat de Girona, adscrita al
Departament de Filologia i Filosofia. És màster en Lingüística Teòrica i doctora
en Filologia Catalana per la UAB.
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La seva activitat acadèmica va començar el 1986, a la Facultat de Lletres de la
UAB. El 1991 va presentar la tesi La fonologia del català i els principis actius, i
va fer una estada de recerca a la Universitat de Califòrnia-Santa Cruz. El 1992
es va incorporar a la UdG, i en aquesta universitat ha estat directora del
Departament de Filologia i Filosofia (1993-1996), coordinadora de COU-PAAU
(1996-1999), responsable d’Accés a la Universitat (1999-2002) i vicerectora de
Docència (2002-2005). Tambéha dirigit el Laboratori de Fonètica.
Ha desenvolupat diversos treballs de recerca en els camps de la lingüística
teòrica, d’una banda, i de la fonètica i la fonologia del català, de l’altra. Ha
participat en projectes de síntesi de la parla, adquisició de la fonologia, fonètica
forense i anàlisi de patologies en llengua parlada.

Francesc Xavier Hernàndez i Cardona, director general de Recerca
Nascut el 1954 a Barcelona
Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció d'Història Moderna i Contemporània per
la Universitat de Barcelona (1978). Doctor en Història per la Universitat de
Barcelona (1993) amb la tesi La Història de Catalunya a l'Ensenyament Primari
i Secundari, 1975-1990, i catedràtic de Didàctica de les ciències socials de la
Universitat de Barcelona (2003). Ha estat director general de Recerca en el
període 2003-2006.
També ha estat coordinador dels projectes de disseny curricular de Primària i
Secundària, de Medi Social i Cultural, i de Ciències Socials de la Reforma
Educativa de la Generalitat de Catalunya (1984-1992). A més, ha desenvolupat
activitats d'innovació i recerca en el camp dels llibres de text.
Ha estat l’impulsor de diversos treballs d'innovació i recerca en el camp de la
iconografia històrica i, ha participat en experiències singulars d'arqueologia
experimental com els de la Ciutadella Ibèrica de Calafell (1992-1994). També
ha estat coordinador del projecte històric i museològic del Museu d'Història de
Catalunya 1994-1996.

Maria Àngels Cabasés i Piqué, directora del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC)
Nascuda el 1963 a Lleida
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És doctora en Economia per la Universitat de Lleida.
Ha estat degana de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i
professora titular d'universitat de la Facultat de Dret i Economia de la
Universitat de Lleida.
És membre del departament d'Economia Aplicada i ha estat cap d'estudis de
Ciències Empresarials, Ciències del Treball i Administració i Direcció
d'Empreses. Ha encapçalat diversos projectes de recerca en l'àmbit de l'anàlisi
estadística i l'economètrica aplicada a l'economia regional. És membre de
l'equip que elabora el Pla Director de la Docència a la Universitat de Lleida, i
experta en els aspectes docents del desenvolupament de l'Espai Europeu
d'Educació Superior.

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
Matilde Sala i Manuel, directora de Serveis de la Secretaria General del
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Nascuda a Bellcaire d’Urgell, la Noguera, el1954. És llicenciada en Filosofia i
Lletres, especialitat de Psicologia (UAB) i diplomada en Desenvolupament
Directiu (Escola d’Administració Pública d’ESADE).
Des de 1977, la seva activitat professional està vinculada a l’administració
pública en l’àmbit dels serveis socials: ha estat directora de Llar d’Infants de
l’antic INAS, cap de Secció de Centres de la Direcció General de Serveis
Socials del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Dins del Departament de Benestar i Família, ha estat cap de Servei de
Projectes i Contractació de l’ICASS, subdirectora de Gestió de l’ICASS, cap de
Servei de Contractació i Patrimoni i subdirectora de Coordinació Administrativa.
Fins ara exercia la responsabilitat de subdirectora de Gestió Econòmica,
Contractació i Equipaments.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
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Frederic Ximeno i Roca, director general de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat
Va néixer a Barcelona l’any 1967. És llicenciat en Biologia (Universitat de
Barcelona) i màster professional en Estudis Territorials i Urbanístics (EAPCUPC-UPF) i tècnic urbanista (EAPC).
La seva tasca professional a l’empresa privada s’ha centrat en la planificació
ambiental, territorial i urbanística, i en la definició d’estratègies de
desenvolupament local des de la perspectiva sostenibilista. L’ha desenvolupat
a l’Estudi Ramon Folch, ERF (2003-2006), a GFE-SOCINTEC (1997-2003) i al
CEP-Centre d’Estudis de Planificació (1993-1997).
Ha dirigit, coordinat o participat en equips pluridisciplinars per a projectes de
planificació ambiental i territorial a Catalunya, Navarra, Aragó, Illes Balears,
Comunitat Valenciana, el Salvador i Mèxic. Darrerament, ha coordinat
l’avaluació ambiental per a la definició de l’Eix Transversal Ferroviari (2005),
per al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (2006) o per al Pla de
Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2006), entre d’altres
projectes. Ha col·laborat amb diversos equips d’urbanistes per a la incorporació
de criteris socioambientals a 18 municipis catalans. Igualment ha abordat
programes d’ambientalització i sostenibilistes de més de 20 projectes urbans i
periurbans.
També ha desenvolupat diverses tasques en l’àmbit de la gestió ambiental i
l’avaluació dels avenços sostenibilistes a escala local i sectorial. Aquest camp
d’actuació l’ha desenvolupat per a diverses corporacions locals, autonòmiques i
per al Ministeri de Medi Ambient.

Joan Pallisé Clofent, director general del Medi Natural
Nascut el 1951 a Montblanc (Conca de Barberà)
Enginyer Tècnic Industrial especialitat màquines elèctriques a l'escola
Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (UPC-1976) i Màster
d’Intervenció Ambiental per la Universitat de Barcelona (1999-2002).
Ha estat més de vint-i-cinc anys treballant en càrrecs tècnics i directius a
empreses privades, del sector industrial, del sector de formació especialitzada

83

 Acords de Govern 

en instrumentació i control, energia i medi ambient i del sector de la Consultoria
Ambiental.
Va ser regidor de l’Ajuntament de Terrassa (1987-1991), assessor extern dels
programes LIFE Environment de la Unió Europea per Espanya dins l’àrea de
projectes ambientals i industrials (2003-2004) i director del Servei Meteorològic
de Catalunya durant la darrera legislatura.

Elisenda Rius, directora de Serveis
Nascuda el 1973 a Barcelona.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, i diplomada en Gestió i
Administració Pública a la Universitat Pompeu Fabra.
Ha treballat com a tècnica en la Secció de Control Tècnic-Administratiu de
Programes de la Direcció General d’Ocupació, del departament de Treball. Des
del 2001 i fins a data d’avui ha estat gerent d’STE Consulting, on ha assumit la
direcció de projectes de consultoria estratègica en el marc de l’ocupació, la
participació ciutadana, la definició de portals i observatoris, la modernització de
l’administració pública. A més, ha elaborat estudis sectorials sobre
intervencions integrals en barris i àrees urbanes d’atenció especial, i mercats
municipals.
És autora de nombrosos articles jurídics de Dret, així com dels llibres “La
Normativa Ambiental Comunitària”(1993), “ONG a Catalunya” (1999) i, amb
altres autors, “Catalunya i l’Olimpisme” (2006).
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