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El Govern destinarà més de 164 milions d’euros als 
municipis a través del PUOSC aquest 2009  
 

• Es tracta de la xifra més alta aprovada mai en una anualitat del Pla, 
fet que consolida el PUOSC com un dels instruments més eficaços 
de suport als municipis petits i mitjans 

 
• La dotació permetrà a ajuntaments i entitats locals finançar 1.061 

actuacions, un 11% més que l’any passat, i contribueix a reactivar 
l’obra pública  

 
• Les obres subvencionades són de millora de les vies públiques, 

per a abastament d’aigua, per a instal·lacions esportives i docents, 
i també s’hi inclouen biblioteques i infraestructures de 
telecomunicacions  

 
• El PUOSC té planificació quinquennal (2008-2012), ha augmentat 

un 43% respecte a l’anterior, i permetrà subvencionar una mitjana 
de 5 actuacions per municipi 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) corresponent a l’any 2009 amb una aportació de 164,11 milions 
d’euros, la xifra més alta aprovada mai en una anualitat d’aquest pla, que té 
una planificació quinquennal. Respecte a l’any passat, suposa un increment 
del 16% dels recursos i a la vegada es promou que durant aquest any 2009 es 
desenvolupi més obra pública per part de les administracions locals. 
 
En total s’han planificat 1.061 actuacions, un 11,1% més que l’any passat, la 
majoria de les quals es concreten en urbanitzacions, pavimentació, 
conservació de via pública, abastament d’aigua i en equipaments municipals 
(culturals, esportius o docents). El PUOSC subvencionarà obres que, en total, 
suposaran una inversió en obra pública de 441,47 milions d’euros. 
 
Per tipus, les obres de pavimentació, urbanització i conservació de les vies 
públiques són les que registren un major nombre d’actuacions i d’inversió. 
Concretament, es subvencionen 274 projectes en aquesta línia amb una 
inversió que supera el 45,5 milions d’euros. Segueixen les obres 
d’instal·lacions culturals, que sumen fins a 115 actuacions amb una inversió 
de gairebé 25 milions d’euros, i les infraestructures d’abastament d’aigua, que 
signifiquen un total de 106 actuacions per valor de 12,3 milions d’euros. 
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El PUOSC aprovat enguany forma part d’un pla quinquennal de 2008 a 2012, 
que preveu atorgar en total més de 735,8 milions d’euros als municipis 
catalans. La partida aprovada en aquest quinquenni ha augmentat en un 43% 
respecte l’anterior pla 2004-2007. Aquesta inversió finançarà al voltant de 
5.000 actuacions municipals en aquests 5 anys, fet que significa una mitjana 
de 5 actuacions per municipi. 
 
Entre aquestes actuacions destaca el fet que, per primera vegada, s’hi 
inclouen les obres de suport a infraestructures de telecomunicacions, que es 
consideren serveis bàsics per a la població i les obres destinades a 
biblioteques. Aquest pla és actualment un dels instruments més eficaços que 
té el Govern per donar suport al món local, especialment als municipis petits i 
mitjans.  
 
 

Ajuts al món local 
Actuacions previstes PUOSC 2008-2012 4.650 

Municipis Catalunya  946 

Mitjana total d’actuacions per municipi 4,9 
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Distribució dels ajuts per programes i territori 
 
El PUOSC s’estructura en vuit grans àmbits: el Programa General (PG); el 
Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa 
intensitat (MN); el Programa específic de dinamització i equilibri territorial (ET); 
els programes específics de les Diputacions de Girona (DG), Lleida (DL) i 
Tarragona (DT); el Programa de Biblioteques (BL), i el Programa de 
Telecomunicacions (TL). 
 

 
 
 
Distribució econòmica per programes del PUOSC 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMES

PG
50,58%

MN
9,09%

ET
18,57%

DG
3,06%

DL
4,89%

DT
8,53%

TL
0,45%

BL
4,83%
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Distribució econòmica per territoris del PUOSC 2009 
 

TERRITORIS

Girona
19,48%

Lleida
13,14%

Tarragona
15,43%

Catalunya Central
13,30%

Barcelona
22,23%

Terres 
de l'Ebre

7%

Alt Pirineu i Aran
9%

 
 
 
 
Subvenció del  PUOSC 2009 desglossada per tram de població 
 
 

 
 
 
 

PUOSC 2009. SUBVENCIÓ
PER TRAM DE POBLACIÓ

TRAM DE 
POBLACIÓ NÚM. ACT. SUBVENCIÓ

0-1.000 520 59.953.064,03
1.001-2.000 126 21.588.270,30
2.001-5.000 139 25.206.318,24
5.000-10.000 71 16.880.891,77
10.001-20.000 66 12.935.401,77

> 20.000 34 9.653.822,45

Altres 72 9.244.121,04
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Dades del PUOSC 2009 desglossades per tipologies d’actuacions 
 
Tipologia Actuacions Subvenció 
Paviment./urbanització./conservació de vies 
públiques 

274 45.619.867,39 

Instal·lacions culturals 115 24.872.955,91 
Abastament d’aigua 106 12.396.875,66 
Enllumenat públic 53 4.577.126,54 
Instal·lacions esportives 52 12.294.858,40 
Accés a nuclis 43 3.977.340,48 
Instal·lacions docents  38 8.473.103,14 
Cases consistorials 36 6.065.735,15 
Clavegueram 33 3.996.857,06 
Prestació de serveis socials 31 5.069.216,04 
Parc públic 22 4.089.503,47 
Cementiris  21 1.995.874,89 
Infraestructures de telecomunicacions 12 943.833,46 
Recollida i tractament de residus 9 867.050,26 
Instal·lacions sanitàries 8 1.170.592,26 
Protecció del medi 6 788.018,42 
Neteja viària 4 211.069,74 
Canalització 3 228.304,49 
Escorxadors 1 51.450,78 
Altres (no classificades) 161 17.772.256,06 
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Programa específic Infraestructures de Telecomunicacions 
 
El programa específic d’infraestructures de telecomunicacions té una 
aportació econòmica anual de 734.541 euros i suposarà una inversió global en 
aquest àmbit de 1.684.603 euros.  
 
 
Comarca 
 

Ens local Títol actuació Pressupost 
total 

Subvenció 
Govern 

Alt Empordà 
 Vilajuïga 

Projecte de la xarxa 
pública local de fibra 
òptica 

601.219,42 200.000,00 

Anoia 
 Sant Pere 

Sallavinera 

2a fase 
subministrament 
elèctric a un repetidor 
de banda ampla 

20.851,60 
 

3.274,86 
 

Bages Sant Mateu 
de Bages 

Infraestructura de 
telecomunicacions 

101.183,32 50.591,66 

Baix 
Empordà 
 

Jafre 
Cablejat fibra òptica 
entre equipaments 
municipals  

54.660,36 
 

27.330,18 
 

Blancafort 
 

Millora de la cobertura 
d'ADSL 

107.494,18 
 

53.747,09 
 

Llorac 
Infraestructura bàsica 
per a antena d’Internet 
i telefonia  

17.700,00 
 

8.850,00 
 

Piles 
Infraestructura bàsica 
per a antena d’Internet 
i telefonia  

25.000,00 
 

12.500,00 
 

 
 
 
 
 
Conca de 
Barberà 
 
 
 
 

Senan 
Línia soterrada 25 kV a 
nou C.T.R.P. per a 
repetidor de TV 

174.367,02 
 

87.183,51 
 

Noguera 
 Ivars de 

Noguera 

Transformació elèctrica 
i portada d'energia a la 
torre 
telecomunicacions  

35.910,67 
 

17.955,34 
 

Pallars Jussà 
 Castell de 

Mur 

Canalització i 
preinstal·lació 
Telecomunicacions  

84.763,19 
 

42.381,60 
 

Montenartró 
Subministrament 
d’energia elèctrica al 
centre reemissor de TV  

50.178,93 
 

25.089,47 
 

 
 
Pallars 
Sobirà 
 Soriguera 

Línia de baixa tensió 
de la torre de 
telecomunicacions al 
nucli d'Estac i Escos  

48.420,29 
 

24.210,15 
 

Segarra 
 

Montornès de 
Segarra 

Col·locació antena per 
garantir servei ADSL  

64.094,00 
 

32.047,00 
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Ciutadilla 
Col·locació d'una torre 
de telecomunicacions i 
obres complementàries 

277.391,38 
 

138.695,69 
 

 
 
Urgell 
 Sant Martí de 

Riucorb 

Adequació de la xarxa 
de telecomunicacions a 
tot el municipi 

21.368,96 
 

10.684,48 
 

Total 15 actuacions 1.684.603,32 734.541,01 
 
 
Programa específic de Biblioteques  
 
En el Programa específic de Biblioteques es duran a terme en total 23 
actuacions amb una aportació econòmica de 7.919.504 euros, cosa que 
suposarà una inversió global en aquesta matèria de 72.960.190 euros.  
 
Comarca Ens local Títol actuació Pressupost 

total 
Subvenció 
Govern 

Anoia 
 Masquefa Projecte de la biblioteca 

municipal - 2a fase  
1.431.712,54 

 
100.000,00 
 

Baix Camp 
 Reus Biblioteca local 1 (Mas 

Iglesias) 
2.145.000,00 
 

315.000,00 
 

Sant Joan 
Despí 

Projecte de biblioteca, 
arxiu municipal, Sala 
Polivalent i aparcament  

18.080.230,0
0 
 

521.000,00 
 Baix 

Llobregat 
 Sant Vicenç 

dels Horts 
Construcció biblioteca 
municipal  

3.128.788,38 
 

26.095,00 
 

Projecte d'una nova 
biblioteca al barri Camp 
de l'Arpa-Alchemika 

5.755.860,00 
 

619.650,00 
 

Projecte d'una nova 
biblioteca per al barri de 
Penitents  

6.907.186,00 
 

308.250,00 
 

Projecte d'una nova 
biblioteca per al barri de 
Sagrera-Camp del  Ferro 

638.000,00 
 

112.200,00 
 

Projecte d'una nova 
biblioteca per al barri de 
Trinitat Vella  

3.135.000,00 
 

337.500,00 
 

Projecte d'una nova 
biblioteca per al districte 
de l'Eixample (Biblioteca 
Lola Anglada-Urgell)  

5.500.000,00 
 

776.925,00 
 

Barcelona 
 

Projecte d'una nova 
biblioteca per al districte 
Sarrià-Sant Gervasi 
Biblioteca Vil·la Florida  

9.110.320,00 
 

917.000,00 
 

Barcelonès 

Sant Adrià 
de Besòs 

Mobiliari nou biblioteca 
barri la Mina 

596.169,23 
 

200.000,00 
 

Berguedà 
 Puig-reig Biblioteca Municipal 

Guillem de Berguedà 
1.822.340,57 
 

675.000,00 
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Gironès 
 Girona Biblioteca Salvador 

Allende 
1.370.259,17 
 

315.000,00 
 

Maresme 
 

Sant Pol de 
Mar 

Rehabilitació d'edifici per 
a biblioteca municipal 

1.377.000,00 
 

450.000,00 
 

Alcanar 
Equipament Biblioteca 
Pública Trinitari Fabregat 

300.000,00 
 

150.000,00 
 
 

 
 
Montsià 
 
 

Sant Jaume 
d'Enveja 

Construcció de biblioteca 180.962,50 
 

90.481,25 
 

Ribera 
d'Ebre 

Móra 
d'Ebre 
 

Instal·lació calefacció 
biblioteca comarcal 

29.806,39 
 

14.903,20 
 

Selva 
 

Riells i 
Viabrea 
 

Redacció de projectes de 
la biblioteca municipal 

138.492,00 
 

11.700,00 
 

Solsonès Solsona Illa cultural de Solsona 2.550.580,00 
 

925.000,00 

Sabadell 
Dotació de mobiliari i 
equipament de la 
biblioteca del Sector Sud 

422.031,15 
 

173.800,00 
 Vallès 

Occidental 
 Terrassa 

 

Construcció de la 
biblioteca pública local 
del districte 3 

1.695.706,03 
 

240.000,00 
 

Lliçà 
d'Amunt 

Reforma i ampliació de la 
Masia de Ca l'Oliveres 
per a biblioteca municipal 
(Fase II) 

3.987.946,36 
 

90.000,00 
 

Vallès 
Oriental 
 Santa 

Eulàlia de 
Ronçana 

Construcció i equipament 
de la biblioteca municipal 

2.656.800,00 
 

550.000,00 
 

Total 23 actuacions 72.960.190,32 
 

7.919.504,45 

 



 

 

Acords de Govern . 17.02.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

Principals actuacions previstes al PUOSC 2009 per territori 
 
Alt Pirineu i Aran  
 

 
 
Lleida  
 

Comarca Ens local 
 
Actuació                            Sol·licitud Subvenció 

Granadella  Centre Cívic i social 3 
fase 363.748,71 272.823,54 

Garrigues 
Juncosa 2a fase de la reforma de 

la casa de la cultura 337.644,50 303.880,05 

Àger 
 

Llar de jubilats, un petit 
tanatori i altres espais en 
els baixos del centre 
social existent a Àger 

211.071,14 200.517,58  
Noguera 

Balaguer Construcció d'un Casal de 
Ciutat 2.571.170,14 511.557,68 

Mollerussa Urbanització del carrer de 
la Diputació 531.653,69 320.719,36 Pla 

d'Urgell 
 Poal Urbanització de la nova 264.886,28 238.397,65 

Comarca Ens local 
 
Actuació Sol·licitud Subvenció 

Ribera 
d'Urgellet 

Ampliació i reforç del pont 
d'Arfa i urbanització dels 
seus voltants - 2a fase 

409.544,93 368.590,44 

Alt Urgell 
 

Mancomunitat 
Promoció  
Pistes 
d'Esquí 
Nòrdic 

Reforma adaptació i 
millora de cobert per a 
garatge magatzem a 
l’estació d’esquí de 
Tuixent-La Vansa  

117.418,66 105.676,79 

Alta  
Ribagorça Vall de Boí 

Urbanització de l'entorn de 
l’església de Sant Climent 
de Taüll 

488.103,71 463.699,51 

Pallars 
Jussà 

Isona i Conca 
Dellà 

Remodelació del Cafè 
Modern, 1a fase 320.237,92 242.237,92 

Pallars Sobirà Edifici polivalent de serveis 
del Pallars Sobirà 408.848,35 384.862,12 Pallars 

Sobirà 
 
 Farrera 

Renovació de la xarxa de 
clavegueram i reposició de 
serveis a Montesclado 

179.467,73 170.494,34 

Val d'Aran Naut Aran 
Arranjament i nova 
urbanització del carrer de 
santa Creu a Salardú 

544.280,68 435.424,54 



 

 

Acords de Govern . 17.02.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

zona escolar, 2a fase 

Granyanella Construcció de la Casa 
Consistorial, 5a fase 318.799,10 302.859,15 

Segarra Tarroja de 
Segarra 

Rehabilitació d'un edifici 
històric per destinar-lo a 
local polivalent, 1a fase 

247.607,00 235.226,65 

Albatàrrec Pavelló poliesportiu 2.349.000,00 418.991,86 

Alcanó 
Millora de les 
infraestructures d'aigua 
d'Alcanó, 1a. i 2a.fases 

423.276,48 374.271,92 

Segrià Construcció d'una canera 
comarcal, 2a fase 585.898,39 556.603,47 

Segrià 
 
 
 

Seròs Poliesportiu municipal 3.571.800,90 527.193,90 

Ossó de Sió Construcció d'una piscina 
municipal a Ossó de Sió 313.145,47 297.488,19 

Urgell 
Tàrrega 

Millora de la travessia de 
Tàrrega: carretera N-II 
entre els punts 
quilomètrics 502,20 - 
509,00 

9.999.999,00 650.000,00 

 
 
Terres de l’Ebre 
 

Comarca Ens local 
 
Actuació                           Sol·licitud Subvenció 

Deltebre Urbanització del carrer de 
Sant Miquel 1.070.549,47 376.666,66 

Paüls Arranjament dels 
accessos al cementiri 412.338,66 355.010,18 

Baix Ebre 

Roquetes 

Xarxa de pluvials al 
sector de la Torre d'en 
Gil, a la piscina i al sector 
B 

401.419,04 240.887,13 

Masdenverge Centre cívic cultural, 1a 
fase: hotel d'entitats 1.100.973,55 560.693,84 

Sant Jaume 
d'Enveja 

Distribució de l'interior del 
teatre 1.196.917,23 777.213,76 Montsià 

Ulldecona Millora de la urbanització 
de la Murada de Baix  567.954,83 535.323,37 

Benissanet 
Construcció i ampliació 
de les piscines a la zona 
poliesportiva 

379.790,28 340.875,50 

Rasquera Centre cultural polivalent, 
2a fase 533.760,31 424.557,27 

Ribera 
d'Ebre 

Tivissa Distribució d'un centre 745.635,34 573.845,68 



 

 

Acords de Govern . 17.02.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

municipal de serveis i 
d'un casal d'avis 

Arnes Urbanització de carrers, 
1a fase 321.260,24 305.197,22 

Horta de Sant 
Joan 

Dipòsit per a 
l'abastament d'aigua 
potable 

414.556,91 216.645,27 
Terra Alta 

Pinell de Brai 

Millora de la 
pavimentació i els serveis 
públics del carrer de 
Miravet 

361.986,20 217.192,26 

 
 
Barcelona  
 

 
Comarca Ens local 

 
Actuació                           Sol·licitud Subvenció 

Mediona Reforma del pavelló 
poliesportiu, 1a fase 831.870,00 325.059,00 

Alt 
Penedès Santa 

Margarida i els 
Monjos 

Reforma i ampliació del 
camp municipal d'esports 

2.473.381,38 650.000,00 

Esparreguera Construcció de la nova 
escola bressol municipal 2.425.543,91 407.000,00 

Baix 
Llobregat Olesa de 

Montserrat 

Rehabilitació de l'antic 
escorxador com a centre 
de joventut 

3.016.880,76 500.000,00 

Barcelonès 
MC Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona 

 
Recuperació 
mediambiental de l'espai 
fluvial del riu Llobregat a 
la comarca del Baix 
Llobregat, 2a fase del 
tram 2 
 

3.860.133,15 650.000,00 

Canyelles 

 
Millores a l'entorn de la 
riera de Vilafranca, 1a 
fase 

 
 

107.543,18 

 
 

75.280,23 
Garraf 

Cubelles 

Pla especial urb. de 
protecció de la desemb. 
del riu Foix, des de la C-
31 fins a mar 

2.700.000,00 200.000,00 

Arenys de Mar Escola bressol 900.000,00 349.936,00 
Maresme Canet de Mar Urbanització de la riera 

de Gavarra 1.994.620,50 850.000,00 



 

 

Acords de Govern . 17.02.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

Montcada i 
Reixac 

Rehabilitació de l'escola 
bressol can Casamada 1.008.310,00 504.155,00 

Vallès 
Occidental Sant Cugat del 

Vallès 

Urbanització d'uns trams 
dels carrers del doctor 
Murillo i de Villà 

1.273.555,45 630.000,00 

Lliça de Vall 
Passeig per a vianants al 
passeig de l’Església, 1a 
fase 

2.208.825,29 944.489,29 Vallès 
Oriental 

Martorelles Construcció d'una escola 
bressol 1.300.000,00 400.000,00 

 
 
Girona  
 
 
Comarca Ens local 

 
Actuació                          Sol·licitud Subvenció 

Cadaqués 
Rehabilitació del nucli 
antic: passeig Marítim 1.416.112,33 495.639,31 Alt 

Empordà 
 

Llers 
Rehabilitació de can 
Casagran, 3a fase 731.612,00 630.542,49 

Foixà 
 

Condicionament de 
l'edifici de l'antic 
ajuntament per a 
dependències 
municipals, 1a i 2a fase 

315.865,53 224.816,39 
Baix 
Empordà 

Vilopriu 
Condicionament del pati 
del castell 

399.081,97 359.081,97 

 
Garrotxa 
 

Castellfollit 
de la Roca Nou ajuntament, 2a fase 

431.915,61 388.724,05 

Llagostera 
Urbanització del nucli 
antic 2.153.095,52 650.000,00 

Gironès 

Vilablareix 
Rehabilitació de la 
masia de can Gruart 2.181.817,80 650.000,00 

Pla de 
l'Estany 

 
Banyoles 
 

Centre de tecnificació i 
formació esportiva la 
Farga 

2.380.213,28 250.000,00 

 
Ripollès 

 
Ripoll 

Passera peatonal espai 
públic Teatre la Lira 

 
463.547,21 

 
120.000,00 

Sant Hilari 
Sacalm 

Construcció d'un edifici 
per a vivers d'empreses 2.339.051,65 646.005,03 

Selva 

Vidreres 
Construcció d'una 
escola bressol 1.379.183,25 650.000,00 
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Catalunya central  
 

 
Comarca Ens local 

 
Actuació                           Sol·licitud Subvenció 

Bellprat 
Arranjament i 
condicionament de 
diversos camins 

155.785,32 138.430,82 
Anoia 

Òdena Pavelló esportiu 
municipal 2.507.432,67 411.413,89 

Avinyó Construcció de la llar 
d'infants "Nou Estel" 1.300.958,00 429.705,60 Bages 

Súria Ampliació del cementiri 916.440,10 473.612,65 

Avià Rehabilitació de l'edifici 
de les escoles velles 773.915,32 427.291,49 

Castellar de 
n'Hug 

Aplicació de cables 
calefactors a diversos 
carrers  

384.881,96 290.000,00 

Roda de Ter Rehabilitació de l'espai 
urbà del centre històric 1.043.286,30 601.507,01 

Berguedà 

Sant Hipòlit 
de Voltregà 

Reforma de la pista 
poliesportiva exterior 2.241.426,68 518.473,57 

 
 
Tarragona  
 

 
Comarca Ens local 

 
Actuació                          Sol·licitud Subvenció 

Rodonyà Distribució interior del 
Castell 560.032,97 365.951,00 

Alt Camp 
Vallmoll 

Arranjament dels pisos 
2n i3er de la casa 
Ballester 

212.450,00 169.960,00 

 
Cambrils Parc del Pinaret, 3a fase 1.408.678,02 650.000,00  

Baix Camp 
 Prades Centre cívic, 2a fase 1.044.164,85 567.368,00 

Arboç Rehabilitació de Can 
Freixes, 1a fase 390.155,85 370.648,00  

Baix 
Penedès 
 Montmell Centre cívic, 2a fase 592.369,57 457.632,59 

Blancafort Centre de dia i llar de 
jubilats 1.187.368,88 582.395,00 Conca de 

Barberà Solivella Museu del castell i 
centre d’interpretació 625.896,34 463.515,00 

Cornudella 
de Montsant 

Pavelló poliesportiu PAV 
1-2  2.138.815,38 583.971,00 Priorat 

Pradell de la Rehabilitació de l’edifici 556.078,61 347.000,00 
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Teixeta de la Societat i 
adequació de l’edifici 
annex com a sala 
polivalent 

Morell 
Centre polivalent (cal 
Bula): edificació i 
instal·lacions 

570.450,70 302.381,00 

Tarragonès 
Vilallonga del 
Camp 

Implantació de quatre 
àrees d’aportació 
selectiva soterrades
  

172.098,92 110.000,00 
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El Govern convocarà més de 2.400 places de mestres i 
professors el 2009 
 

• Amb aquesta convocatòria, el Govern haurà ofert 1.968 places més 
de les previstes entre 2006 i 2009 

 
• En quatre anys s’han convocat un total de 18.591 places gràcies a 

les dues últimes convocatòries, les més importants que s’han fet 
fins ara 

 
• El percentatge d’interins s’ha reduït del 23,9% al 15% en els tres 

darrers cursos 
 
• Educació també convocarà 735 places per a catedràtic d’educació 

secundària 
 
El Govern convocarà un total de 2.430 places d’oposicions a funcionaris de 
cossos docents per a aquest any 2009, de les quals 200 seran per a places de 
mestre d’educació primària i 2.230 per a professor d’educació secundària. El 
Govern ha aprovat avui aquesta convocatòria, amb la qual el Departament 
d’Educació ja haurà convocat un total de 18.591 places d’oposicions a cossos 
de funcionari docent entre l’any 2006 i l’any 2009. És a dir, haurà ofert 1.968 
places més de les que hi havia previstes per al mateix període segons els 
acords a què van arribar el Govern i les associacions sindicals.   
 
Aquesta convocatòria comporta un increment important de places a 
secundària, que  s’explica perquè des del 2006 cada any s’han convocat 
places a primària (11.930 places fins al 2008), mentre que a secundària es 
van convocar oposicions l’any 2007 (2.366 places en total). L’increment del 
nombre de places establertes en l’acord inicial ha estat possible gràcies al 
gran nombre d’oposicions de les dues darreres convocatòries; així, l’any 2007 
es van oferir 6.856 places tot i que el nombre previst era de 3.000, i l’any 2008 
es van convocar 6.740 places malgrat que se’n preveien 4.563. El 2010, un 
cop equilibrada l’oferta de places entre primària i secundària, es tornarà a 
incrementar el nombre de places a l’educació primària. 
 
L’augment de la quantitat d’oferta d’ocupació pública dels darrers anys ha 
permès que la convocatòria per a l’any 2009 pugui tenir en compte les 
circumstàncies econòmiques, i a la vegada, es mantingui el superàvit en el 
nombre de places convocades. 
 
Tenint en compte l’oferta d’ocupació pública docent entre els anys 2006 i 
2009, el nombre més gran de places noves correspon al cos de mestres 
d’educació primària, amb 12.130; seguides del cos de professors d’educació 
secundària, amb 4.596; professors tècnics de formació professional, amb 826; 
professors de formació professional, amb 749; professors d’Escola Oficial 
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d’Idiomes, amb 192; professors d’arts plàstiques i disseny, amb 83 places 
convocades; i mestres de tallers d’arts plàstiques, amb 15 places convocades.  
 

Evolució de places de mestres 2006-2009
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Reducció del nombre d’interins 
 
Les places convocades en els darrers tres anys han permès que el nombre 
d’interins que hi ha als centres educatius hagi passat del 23,9% del curs 2006-
2007 al 15,1% dels curs 2008-2009. Això significa que en aquest període 
17.160 docents que estaven treballant com a interins han passat a treballar 
com a funcionaris, i per tant, han estabilitzat la seva situació laboral. Així 
doncs, dels 64.431 docents que actualment treballen als centres educatius 
catalans, 9.702 treballen com a interins. Cal tenir en compte que d’aquests 
interins, 3.796 tenen garanties d’estabilitat, és a dir, el Departament 
d’Educació s’ha compromès que treballin sense interrupció fins l’any 2011. Per 
tant, ocuparan 3.796 places en els pròxims dos cursos. 

16.623 
18.591 
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Als centres educatius catalans hi ha 4.351 mestres i professors funcionaris 
que estan treballant fora de la que és la seva pròpia plaça de funcionari per 
raons diferents, però que, en virtut de les possibilitats que dóna la normativa, 
tenen reservada la seva plaça per al moment en què hagin de tornar. Són 
docents que estan en situacions diverses com poden ser les comissions de 
servei, les excedències, els permisos d’estudis o els alliberats sindicals. 
 
Més catedràtics de secundària 
 
El Departament d’Educació ampliarà el termini per als diferents concursos a 
catedràtics d’educació secundària, de manera que, a banda de les 
convocatòries dels anys 2007, 2008 i 2009, també se’n farà una altra l’any 
2010. En total, es convocaran 4.105 places, en lloc de les 4.010 que hi havia 
previstes en un principi.  
 
Després de la convocatòria de l’any 2008, que va ser de 1.298 places, l’any 
2009 es convocaran 735 places; el 2010, 1.035; i l’any 2011 se’ convocaran 
1.037. En el període immediatament anterior, entre els anys 2001 i 2005, es 
van convocar 6.437 places en total, quasi la tercera part de les convocades 
entre el 2006 i 2009. De fet, es preveu que l’any 2011, quan finalitzi aquest 
acord, les places ofertes superin les places previstes inicialment. 
 
 



 

 

Acords de Govern . 17.02.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

El Govern convoca oposicions a 350 places de 
funcionari pel 2009 
 

• La majoria de places corresponen a l’opció general, però també 
se’n convoquen a les opcions jurídica, de prevenció, i econòmica 

 
El Govern ha aprovat avui la convocatòria de 350 places de l'Escala Superior 
d'Administració General del Cos Superior d'Administració pel 2009. Del total 
de places, 244 corresponen a l’opció general, 69 places a l’opció jurídica, 24 a 
l’opció de prevenció i, per últim, 13 places són de l’opció econòmica.  
 
La publicació de les bases de la convocatòria està prevista per a finals 
d’aquest mateix mes. En aquest sentit, el web de la Secretaria de Funció 
Pública i Modernització de l’Administració recull de forma detallada tota la 
informació relativa a aquest concurs amb la finalitat de fer la màxima difusió 
de les convocatòries de selecció de personal. Així mateix, les persones que ho 
desitgin poden subscriure’s de forma gratuïta al recentment estrenat servei 
d’enviament instantani de notícies sobre les convocatòries (RSS). 
 
En l’anterior convocatòria, que es va realitzar al març de 2006, es van ofertar 
188 places. 
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El Govern impulsa la millora de la carretera que 
travessa la Sénia, al Montsià 
 

• Les obres a la TV-3319 començaran el mes vinent, tindran un 
termini de vuit mesos, i compten amb un pressupost d’1 milió 
d’euros 

 
El Govern ha donat impuls a les obres de millora de la carretera TV-3319 al 
seu pas per la Sénia (Montsià), que inclouran un conjunt de millores al llarg de 
la travessera per adaptar-la a l’entorn urbà i afavorir la fluïdesa i la seguretat 
viàries. Avui ha autoritzat la declaració de l’ocupació urgent dels béns i drets 
afectats per aquesta obra, una actuació que compta amb un pressupost d’1 
milió d’euros. 
 
Les obres afectaran un tram d’1,1 quilòmetres, des de la zona industrial 
existent a l’entrada del nucli urbà, i l’encreuament amb l’avinguda  del País 
Valencià. Les millores que es portaran a terme són les següents: 
 

• Formació d’una rotonda que facilitarà la connexió entre la TV-3319 i la 
TP-3311 (la Galera) a través d’un vial ja existent. Així, es formarà una 
ronda que evitarà el pas d’alguns vehicles pel centre de la Sénia. La 
rotonda tindrà un diàmetre exterior de 36 metres.  

 
• Construcció d’un nou pont sobre la Sèquia Mare i el Barranquet, que 

substituirà l’estructura actual. El pont tindrà una longitud de 26 metres.  
 

• Formació d’una rotonda al final del tram, que permetrà la connexió amb 
la vialitat urbana en direcció a la carretera CV-100, cap al País  
Valencià. El giratori tindrà un diàmetre exterior de 28  metres.  

 
• Reforçament del ferm de tota la travessera.  

 
• Construcció de dos ressalts a la calçada per a la reducció de velocitat i 

pas de vianants al carrer de Barcelona, i urbanització del passeig del 
País Valencià i el carrer de Tortosa. 

 
• Adaptació del drenatge i la senyalització.  

 
Es preveu que els treballs comencin el mes vinent i tinguin un termini 
d’execució de vuit mesos. Un cop quedi completada aquesta actuació, la 
Generalitat traspassarà a l’Ajuntament la titularitat de la travessera. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional el 
barri de les Adoberies de Vic 
 

 És un dels barris més emblemàtics de Vic, tant pel seu caràcter 
històric com per la tradició adobera de la ciutat 

 
El Govern ha declarat avui bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
zona d’interès etnològic, el barri de les Adoberies de Vic. L’acord aprovat avui 
també protegeix les eines, estris i utensilis relacionats amb l’adob de la pell 
que es troben a l’interior dels edificis i els espais urbans d’aquest barri. 

 
El barri de les Adoberies de Vic és un 
dels barris més emblemàtics de la ciutat 
de Vic, tant pel seu caràcter històric com 
per la tradició adobera de la ciutat i dels 
oficis relacionats amb la pell. Està situat 
al voltant de la ribera del riu Mèder, prop 
de les muralles medievals i del pont de 
Queralt. El conjunt està format 
fonamentalment per tres carrers, el de les 
Adoberies, dels Aluders i el carrer Prat 
d’en Galliners, i el seu entorn 

arquitectònic. Aquests carrers, fins ben entrat el segle passat, concentraven la 
indústria d’adob de les pells, la més destacada a la ciutat durant molts anys. 
L’ofici es comença a datar a partir del 1230, i en resten avui en dia un conjunt 
de vells edificis, alguns encara ferms i d’altres abandonats o en ruïnes. 
 
L’interior dels immobles que resten dempeus conserven infraestructures i 
ginys propis del treball de la pell: torns de remull o molinetes, clots de calciner, 
clots d’alum. A la part superior dels edificis es conserven també els 

assecadors, construïts pràcticament en la 
seva totalitat amb elements de fusta, que 
confereixen un aspecte pintoresc a les 
façanes de la banda del riu Mèder. 
 
La part que es conserva actualment del barri 
original està localitzada principalment al 
marge esquerre del riu, entre el pont de 
Queralt i el pont nou sobre el Mèder. També 
es conserva el rec d’en Saborit, que 
s’aprofitava per obtenir l’aigua del riu 
canalitzada.  
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern atorga una concessió definitiva de ràdio municipal a 
l’Ajuntament de Flix 

 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Flix la concessió definitiva per 
a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència. 
 
L’Ajuntament de Flix ja disposava des de 1992 de la concessió provisional 
d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Després de 
l’aprovació del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció tècnica de les 
instal·lacions, la Generalitat ha procedit a l’atorgament definitiu de la 
concessió.  
 


