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El Govern encarrega la construcció de 24 noves 
escoles que acolliran més de 9.000 alumnes 
 

• El Govern destinarà 117 milions d’euros a les obres de 
construcció de 16 CEIP, 6 IES i 2 Instituts Escola a tot el territori 

 
• Els nous centres escolars tindran capacitat per a 5.600 alumnes 

d’educació infantil, 2.880 de secundària i 600 més de batxillerat 
 

• El Govern dóna resposta així al fort creixement de l’alumnat dels 
darrers temps i, alhora, impulsa la construcció d’obra pública 

 
• En dos anys s’han construït una mitjana de dues escoles per 

setmana 
 
 
El Govern impulsarà la construcció de 24 noves escoles repartides per tot el 
territori català amb capacitat per a un total de 9.080 alumnes. El Consell de 
Govern preveu destinar un total de 117.127.487 euros a la construcció de 16 
nous Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP), 6 Instituts d’Educació 
Secundària (IES) i 2 Instituts Escola, que contribuiran a donar resposta a 
l’augment de la població d’escolars registrat els darrers anys. Aquest augment 
ha fet que en els dos darrers anys el Govern hagi desplegat un ritme d’inversió 
sense precedents destinat a necessitats de la població: En dos anys s’han 
construït una mitjana de dues escoles per setmana.  
 
Els 24 nous centres educatius, 9 dels quals substituiran antigues escoles, 
comportaran 24 línies d’Educació infantil i Primària i 24 més d’Ensenyament 
Secundari Obligatori, i 14 de Batxillerat. Pel que fa a la distribució dels 9.080 
alumnes que se’n beneficiaran: 5.600 són d’educació infantil i primària, 2.880 
d’Educació Secundària i 600 de batxillerat. Entre els centres projectats, hi ha 
dos dels anomenats Instituts Escola que es construiran a Masquefa i a Lloret, 
dels primers que es construeixen a Catalunya. Aquesta nova tipologia de 
centres educatius inclouen alumnes dels 3-16 anys, des de P-3 fins a quart 
d’ESO, i responen al model de la futura integració de l'educació infantil, 
primària i secundària en un sol edifici, que recull la Llei d’educació de 
Catalunya, en tràmit al Parlament català.  
 
L’encàrrec de la construcció dels nous centres, que es farà a través de 
l’empresa públiques ICF SAU Equipaments, contribuirà també a agilitar la 
licitació i la producció d’obra pública a Catalunya, un dels propòsits marcats 
pel Govern de cara a dinamitzar l’economia catalana i donar suport als sectors 
socials més afectats per la desacceleració econòmica. 
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Relació de les noves construccions previstes 
 
BAIX LLOBREGAT - ANOIA 
 

Municipi Centre Total inversió Total alumnes 
Masquefa Institut Escola Masquefa 8.193.546 690 
Begues SES Begues (IES només ESO) 5.591.832 360 

 
BARCELONA CIUTAT 
 

Municipi Centre Total inversió Total alumnes 
Barcelona CEIP Baixeres 7.570.464 450 
Barcelona IES Pere IV 6.395.491 480 
 

 
BARCELONA COMARQUES 

 
Municipi Centre Total inversió Total alumnes 

Les Cabanyes CEIP Les Cabanyes 3.948.545 225 
Pacs del Penedès CEIP El Drac 1.523.544 125 
Masies de Voltregà CEIP Comptes de Lacambra 3.946.307 225 
Manresa CEIP Ítaca 5.437.713 450 
Sant Vicenç Castellet CEIP Cal Soler 4.057.653 225 
 
GIRONA 
 
Municipi Centre Total inversió  
Figueres CEIP Parc de les Aigües 5.437.713,25 450 
Lloret Institut Escola  8.193.546,70 690 
Maçanet CEIP de Maçanet  5.437.713,25 450  
    
LLEIDA 
 

Municipi Centre Total inversió Total alumnes 
La Torre de Cabdella CEIP Vall Fosca 929.041 50 
Montferrer i Castellbò CEIP Els Agols 1.385.694 100 
 
MARESME – VALLÈS 
 

Municipi Centre Total inversió Total alumnes 
Vilanova del Vallès IES Vilanova del Vallès 6.024.817 480 
Tiana CEIP Lola Anglada 5.437.713 450 
Palafolls IES de Palafolls 7.553.909 660 
Cardedeu SES Cardedeu 3.955.717 360 
Vilalba Saserra CEIP Trentapasses 2.674.679 175 
Bigues i Riells CEIP El Colomer 5.297.434 450 
 
TARRAGONA 
 

Municipi Centre Total inversió Total alumnes 
La Riera de Gaià CEIP Montoliu 4.495.195 300 
Tarragona CEIP Tarragona 5.437.713 450 
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TERRES DE L’EBRE 
 

Municipi Centre Total inversió Total alumnes 
La Fatarella CEIP Los Castellets 1.819.148 125 
 
VALLÈS OCCIDENTAL 
 

Municipi Centre Total inversió Total alumnes 
Terrassa IES Mont Perdut 6.832.349 660 

 
 
 
Més inversió que mai en noves escoles 
 
En aquests dos primers anys de legislatura s’han inaugurat 155 centres 
educatius nous de primària i secundària, s’han fet grans ampliacions en 85 
més i s’han dut a terme obres de millora en més de 600 centres educatius. 
Això significa que s’han construït 100 escoles i instituts per any, el doble que 
en el període 2000-2003, i que la inversió en equipaments educatius s’hagi 
triplicat des de 2001.  
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El Govern construirà vuit nous centres de Salut que 
donaran servei a prop de 125.000 persones 
 

• Es construiran nous centres a Cunit, l’Aldea, les Borges Blanques, 
la Bisbal del Penedès, Sant Cugat del Vallès, Palau-solità i 
Plegamans, Sabadell, i Sant Jordi Desvalls 

 
• La inversió prevista és de 22 milions d’euros 

 
 
El Govern ha aprovat avui la construcció de vuit nous Centres d’Atenció 
Primària (CAP) a les poblacions de Cunit, l’Aldea, les Borges Blanques, la 
Bisbal del Penedès, Sant Cugat del Vallès, Palau-solità i Plegamans, 
Sabadell, i Sant Jordi Desvalls. En total, els nous centres podran atendre prop 
de 125.000 persones i comptaran amb una inversió prevista de 22 milions 
d’euros. 
 
Dels vuit centres, tres són de nova creació i se sumaran als ja existents en els 
seus municipis, mentre que a les poblacions restants es construiran nous 
edificis que substituiran els que ara estan en funcionament. 
 
Els terrenys on s’ubicaran els CAP ja han estat cedits pels ajuntaments 
respectius, i avui el Govern ha autoritzat el Departament d’Economia i 
Finances, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) per 
encarregar a l’entitat ICF Equipaments, SAU la construcció dels centres, que 
es farà per mitjà de l’empresa pública GISA. 
 
CAP Cunit (Baix Penedès) 
Es tracta d’un nou centre que, amb una superfície construïda de 1.214 m2, 
amplia els serveis ja existents al municipi. El CAP disposarà de vuit sales de 
consulta de medicina general, quatre de consulta de pediatria, una sala de 
consulta d’odontologia, una de treball d’odontologia, dues sales de consulta 
polivalent, dues de consulta de ginecologia, una àrea d’atenció continuada i 
una àrea d’educació sanitària. 
 
CAP La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) 
Es tracta d’un nou centre que, amb una superfície construïda de 420 m2, 
substitueix l’actual centre. El programa funcional del nou centre preveu una 
àrea assistencial, amb consultes de medicina general, pediatria, infermeria i 
treball social, i també una àrea de transport sanitari. 
 
CAP Sant Cugat 3 (Vallès Occidental) 
Aquest serà un centre de nova creació amb una superfície construïda de 
3.579 m2, que ampliarà els serveis ja existents al municipi. Disposarà de setze 
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sales de consulta de medicina general, sis de consulta de pediatria, tres de 
treball social, una sala de consulta d’odontologia, una de treball d’odontologia, 
tres sales de consulta polivalent, una àrea de salut mental (centre de salut 
mental infantil i juvenil), una per a la unitat de vigilància epidemiològica, i una 
altra d’atenció continuada. 
 
CAP Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 
En aquest cas també es tracta d’un nou centre que se sumarà als serveis ja 
existents al municipi. L’edifici tindrà una superfície construïda de 1.657 m2 i 
inclourà dotze sales de consulta de medicina general, quatre sales de consulta 
de pediatria, una sala de consulta d’odontologia, una sala de treball 
d’odontologia, dues sales de consulta polivalent, una sala per serveis socials, 
una àrea d’atenció continuada i una d’educació sanitària. 
 
CAP Les Borges Blanques (Garrigues) 
A la capital de les Garrigues es construirà un nou edifici de 2.120 m2 per al 
CAP actual. El nou centre comptarà amb sis sales de consulta de medicina 
general, quatre de consulta de pediatria, una sala de consulta d’odontologia, 
una de treball d’odontologia, dues sales de consulta polivalent, dues de 
consulta de ginecologia, quatre de consulta de salut mental, una àrea de salut 
pública, una de diagnòstic per la imatge, una d’atenció continuada, una 
d’educació sanitària, i una de transport sanitari. 
 
CAP Gràcia Lepant (Barcelona) 
Es tracta d’un nou centre que, amb una superfície construïda de 1.381 m2, 
substitueix l’actual. El programa funcional del nou centre preveu sis sales de 
consulta de medicina general, dues de consulta de pediatria, una sala de 
consulta d’odontologia, una de consulta de treball d’odontologia, dues sales de 
consulta polivalent, tres per treball social, una àrea d’atenció continuada i una 
d’educació sanitària. 
 
CAP Sant Jordi Desvalls (Gironès) 
Aquest nou centre, de 190 m2, substituirà l’edifici actual i comptarà amb una 
àrea assistencial, amb consultes de medicina general, pediatria i infermeria. 
 
CAP L’Aldea (Baix Ebre) 
Finalment, a l’Aldea es construirà un nou edifici de 1.336 m2 que reemplaçarà 
l’actual. El nou CAP inclourà sis sales de consulta de medicina general, quatre 
de consulta de pediatria, una sala de consulta d’odontologia, una de consulta 
de treball d’odontologia, dues sales de consulta polivalent, tres per treball 
social, una àrea d’atenció continuada i una d’educació sanitària. 
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El Govern crea un registre d’empreses sancionades 
per infraccions molt greus en prevenció de riscos 
laborals 
 

• Amb aquesta mesura es reforça la protecció als treballadors, atès 
l’alt cost social i laboral de la sinistralitat  

 
El Govern ha aprovat la creació d’un registre d’empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals a través del 
qual es faran públiques les dades de les empreses que cometin infraccions 
molt greus en la prevenció de riscos laborals pels seus treballadors.  
 
Amb aquesta mesura el Govern, aprovada per mitjà d’un Decret específic, 
dóna compliment a un Reial decret de l’Estat i reforça la protecció als 
treballadors, atès l’alt cost social i econòmic de la sinistralitat i les 
repercussions negatives que comporta per a les persones treballadores i les 
empreses. 
 
El procediment sancionador a una empresa s’inicia a proposta de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, a partir de les irregularitats detectades en les 
seves actuacions. En cas d’infracció molt greu, l’òrgan competent per decidir 
sobre l’expedient sancionador és la Direcció General de Relacions Laborals 
del Departament de Treball, que comunicarà la sanció a l’empresa infractora i, 
un cop aquesta sigui ferma, ordenarà la publicació de la sanció al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC).  
 
El web del Departament de Treball publicarà la relació d’empreses 
sancionades per infraccions molt greus trimestralment per tal que pugui ser 
consultada per totes les persones interessades, així com per les empreses i 
els organismes competents en matèria de contractació pública de les 
administracions públiques. 
 
L’aprovació d’aquest Decret és fruit del desplegament de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, que atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència 
executiva en matèria de treball i de les relacions laborals, i que inclou de 
forma expressa la seva potestat sancionadora de les infraccions en l’àmbit, 
entre d’altres, de la prevenció de riscos laborals.  
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El Govern aprova la creació d’una Delegació a 
l’Argentina i enforteix la col·laboració amb Andorra 
  

• Es vol enfortir la presència de Catalunya als països de l’Amèrica 
Central i l’Amèrica del Sud, amb forts lligams socials, culturals, 
polítics i econòmics 

 
• També signa un acord de col·laboració i cooperació amb el 

Principat d’Andorra 
 

El Govern ha aprovat avui la creació de la Delegació del Govern a l’Argentina 
amb la voluntat d’enfortir la presència de Catalunya als països de l’Amèrica 
Central i l’Amèrica del Sud, amb forts lligams socials, culturals, polítics i 
econòmics. A través de la creació de la delegació, la Generalitat pretén 
consolidar les relacions bilaterals amb aquests països i fomentar intercanvis, 
especialment culturals i econòmics. 
 
La Delegació del Govern a l’Argentina permetrà intensificar les relacions 
bilaterals amb les autoritats de la República Argentina i dels altres països de 
l’Amèrica del Sud i facilitar les funcions de suport institucional i prospecció del 
Govern sobre les relacions amb Xile, l’Uruguai i la resta de països de 
l’Amèrica del Sud. A més, la nova Delegació permetrà promoure i intensificar 
les relacions i el suport a les comunitats catalanes del Con Sud d’Amèrica i 
propiciar els intercanvis culturals i econòmics amb tot el Con Sud en virtut dels 
lligams socials, culturals i econòmics que històricament han existit entre 
Catalunya i aquests països. 
 
Cinc delegacions a l’exterior 
 
Amb aquesta nova delegació, el Govern en disposarà de cinc a l’estranger. El 
9 de setembre passat l’Executiu va aprovar crear la Delegació del Govern als 
Estats Units i l’11 de març a França, el Regne Unit i Alemanya amb l’objectiu 
de fomentar les relacions bilaterals amb les autoritats d’aquests països i 
coordinar els òrgans i entitats que depenen de la Generalitat en cada territori. 
D’aquesta manera el Govern vol augmentar la seva presència a l’exterior 
desenvolupant el nou marc estatutari que regula la presència de la Generalitat 
a l’exterior.  
 
Les delegacions del Govern a l’exterior depenen orgànicament del 
Departament de la Vicepresidència a través de la Secretaria d’Afers Exteriors, 
que ha impulsat la redefinició de l’actual model d’oficines amb un triple 
objectiu. En primer lloc, establir mecanismes de coordinació i cooperació entre 
els diversos organismes a l’exterior. En segon lloc, ampliar la xarxa de 
delegacions i oficines per convertir-les en òrgans de representació institucional 
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i política a l’exterior. I, finalment, reorganitzar la representació a l’exterior 
d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i optimització de recursos. 
 
Acord de col·laboració amb Andorra 
 
El Govern ha aprovat també signar un acord amb el Principat d’Andorra amb 
l’objectiu d’enfortir la cooperació existent en àmbits d’interès comú entre 
ambdós governs. L’acord se signarà dijous vinent i permetrà establir un marc 
formal de relacions i consolidar les intenses relacions econòmiques, humanes, 
polítiques i institucionals ja existents. 
 
La signatura d’aquest acord permetrà reforçar la cooperació entre Andorra i 
Catalunya en diferents àmbits, com ara la promoció i la projecció exterior de la 
cultura i la llengua catalanes, les infraestructures, la indústria i el 
desenvolupament econòmic, el treball, el medi ambient i el patrimoni natural, 
l’agricultura, la cooperació transfronterera, la salut pública, el consum i la 
protecció civil, la cooperació al desenvolupament, l’educació, l’ensenyament 
superior i la recerca, la joventut, els esports, la societat de la informació i el 
turisme. 
 
A partir de la signatura d’aquest acord marc és previst que es concretin les 
accions  a seguir i el programa de treball i els projectes que designin ambdós 
països. Una comissió en farà el seguiment i està previst que l’acord tinguin 
una durada de quatre anys, prorrogable en períodes de dos anys.  
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El Govern dóna llum verda al Nou Campus de les 
Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili 
 

• La inversió prevista al Nou Campus és de 15 milions d’euros, 13,3 
es destinaran a la construcció i 1,7 milions, a equipaments i 
material 

 
• La nova infraestructura universitària estarà ubicada a l’avinguda 

Remolins de Tortosa 
 
El Govern ha donat llum verda avui a la construcció dels nous edificis del Nou 
Campus Universitari de les Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), amb l’aprovació de l’oferta presentada per l’entitat ICF Equipaments 
SAU, l’empresa encarregada de la promoció d’infraestructures públiques, per 
a la construcció i explotació del nou equipament. 
 
La finca on es construirà el Nou Campus, de 9.139,5 m², està ubicada a 
l’avinguda Remolins de Tortosa. En relació al finançament de les inversions, el 
Pla d’Inversions Universitàries (PIU) 2007-2013 té assignats 15 milions 
d’euros per a actuacions relacionades amb aquest campus, dels quals 13,3 
milions d’euros corresponen a les obres de construcció del nou edifici, i la 
resta, 1,7 milions, a equipaments i material.  
 
En aquests moments, la URV acull a Tortosa els estudis d’Empresarials, 
Turisme, Mestre en Educació Infantil i Infermeria. Per al proper curs, la URV 
ha sol·licitat poder transformar aquests estudis en graus adaptats a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior.  

Fins que els edificis projectats del Nou Campus no estiguin acabats, els 
estudis que la URV imparteix en aquest campus seguiran en les ubicacions 
que tenien fins ara; els d’Infermeria en un edifici annex a l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa; i la resta d’ensenyaments en l’edifici Nou Betània. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern nomena Ramon Font president del CAC 
  
El Govern ha aprovat avui nomenar Ramon Font president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El Govern va proposar Font com a 
president del CAC la setmana passada i avui aprova el seu nomenament, un 
cop ha rebut el vistiplau de l’organisme.  
 
 
El Govern de Catalunya plantejarà un requeriment d'incompetència al 
Govern espanyol en relació a la formació i les especialitats de professors 
i mestres  
 
El Govern català ha acordat avui presentar un requeriment d’incompetència 
davant el Govern de l’Estat en Relació al Reial decret del 8 de novembre de 
2008 que regula les condicions de formació dels docents en l’educació 
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els 
ensenyaments de règim especial, i estableix les especialitats  dels cossos 
docents d’ensenyament secundari. El Govern català considera que el Govern 
de l’Estat vulnera les competències autonòmiques quan defineix les 
condicions de formació de l’exercici de la docència perquè aquests són 
preceptes que són competència de Catalunya en matèria d’educació. 
 
Amb aquest requeriment, el Govern català emplaça al Govern de l’Estat a 
derogar els articles del Reial Decret que considera que vulneren les 
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació de 
l’administració pública i d’organització de la funció pública i docent dels 
centres educatius, d’acord al que estableix l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. El requeriment d’incompetència és l’advertiment previ que es pot 
adoptar inicialment com a primera advertència en els casos de conflictes de 
competències abans de procedir a plantejar un conflicte positiu de 
competència al Tribunal Constitucional. 
   
 
 


