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El Govern fa balanç de les mesures que s’han executat 
fins ara per fer front a la crisi 
 

• El conjunt de mesures aprovades per fer front a la crisi suposen la 
mobilització de 7.750 milions d’euros, equivalents al 3,5% del PIB 

 
• S’han aprovat 61 mesures, de les quals dos terços estan en fase 

d’execució avançada 
 

• La inversió en obra pública, el finançament a les pimes i el suport 
a les persones amb més dificultats són tres dels eixos de les 
mesures 

 
 
Des de l’abril de 2008, el Govern ha adoptat sis paquets de mesures per fer 
front a la crisi, tal com recull el document de balanç presentat avui al Govern.  
 
El conjunt de mesures del Govern de la Generalitat per fer front a la crisi 
suposa la mobilització d’uns 7.750 milions d’euros, equivalents al 3,5% del 
PIB.  
 
D’aquests milions d’euros: 
 
- Prop de 4.400 milions d’euros són recursos financers (1.457 milions 

d’euros dels quals a través de l’ICF i 2.700 milions d’euros en avals per a 
fons de titulització d’actius). 

 
- Uns 3.000 milions d’euros són despeses i inversions directes de la 

Generalitat. 
 
- La resta, uns 350 milions d’euros, són l’estalvi de recursos que es preveu 

aconseguir amb les mesures d’austeritat pressupostària i de simplificació 
regulatòria i administrativa. 

 
A aquestes quantitats cal afegir els recursos vinculats a l’aplicació de l’Acord 
Estratègic, la resta d’inversions previstes per la Generalitat al Pressupost del 
2009 i les mesures aplicades per l’Estat, com ara els 28.900 milions d’euros 
de recursos de l’ICO, dels quals també es beneficiaran les empreses i famílies 
catalanes.  
 
A part, cal tenir en compte que algunes d’aquestes mesures impliquen la 
participació del sector privat i, per tant, la mobilització de recursos privats que 
s’afegeixen als que aporta l’administració. Aquests és el cas, per exemple, de 
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les línies de crèdit que ofereix l’ICF, que permeten finançar una part dels 
projectes d’inversió empresarials, com ara la nova línia de 100 milions d’euros 
per a promocions d’habitatge protegit de lloguer (conveni signat entre el 
Departament d’Economia i Finances i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge el 4 de novembre de 2008), o la línia ICFcrèdit per a inversions de 
pimes. 
 
Altres exemples de mesures que arrosseguen la mobilització de recursos 
privats són els drets de superfície que l’Incasòl atorgarà a les empreses per 
facilitar l’accés al sòl de la seva propietat pel desenvolupament de la seva 
activitat, a més de la deducció al tram autonòmic de l’IRPF en un 1,5% de les 
quantitats dedicades a la rehabilitació de l’habitatge habitual del contribuent, 
així com els convenis per facilitar finançament a la promoció i a la compra 
d’habitatges protegits, entre altres. 
 
1. Principals paquets de mesures 
 
Des del mes d’abril de 2008, el Govern de la Generalitat ha adoptat sis 
paquets de mesures per fer front a la crisi econòmica: 
 
1. Pla de mesures de dinamització i de suport als sectors socials més 

afectats per la desacceleració (15 d’abril de 2008) 
2. Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal i financera (1 de juliol 

de 2008) 
3. Mesures de control de la despesa de la Generalitat durant l’exercici 

pressupostari 2008 (15 de juliol de 2008) 
4. Mesures anunciades pel president de la Generalitat al Debat de 

Política General (30 de setembre de 2008), i aprovades pel Parlament de 
Catalunya a través de la Resolució 301/VIII sobre l’orientació política 
general del Govern (2 d’octubre de 2008) 

5. Mesures de suport a empreses i treballadors (16 de desembre de 2008) 
6. Mesures extraordinàries en matèria d’habitatge (23 de desembre de 

2008) 
 
A més, cal tenir en compte que els Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2009 (aprovats pel Parlament el 16 de desembre de 2008) 
també es van elaborar amb una clara orientació a fer front a la crisi i 
protegir els sectors més vulnerables de manera que són, per tant, una 
plasmació de bona part de les mesures incloses en aquests paquets. 
 
Principals mesures adoptades i estat d’execució 
 
El govern ha pres 61 mesures, de les quals dos terços estan en una fase 
d’execució avançada i la resta s’estan gestionant per una molt propera 
execució (al llarg del primer trimestre de 2009). 
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Més concretament, entre les mesures que ja estan en plena execució cal 
destacar les següents: 
 
• Inversió en obra pública: 
 

- Anticipació de la licitació i adjudicació de diversos eixos viaris 
(Olost-Olvan, Palamós-Platja d’Aro, variant sud de Lleida, eix diagonal 
entre Vilanova i la Geltrú i Manresa...) per un import de 647 milions 
d’euros (adjudicacions fetes entre el 25 de setembre i el 4 de desembre 
de 2008 pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 

 
• Promoció i millora de l’accés a l’habitatge: 
  

- Increment de la deducció al tram autonòmic de l’IRPF en un 1,5% de 
les quantitats dedicades a la rehabilitació de l’habitatge habitual 
del contribuent (art.3 del Decret llei de mesures urgents en matèria 
fiscal i financera del Departament d’Economia i Finances, aprovat pel 
Govern de l’1 de juliol de 2008). 

 
- Garantia (avalloguer) de cinc mesos als propietaris d’un habitatge 

davant de situacions d’impagament del lloguer (Decret 171/2008 del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 26 d'agost). 

 
- Nova línia de l’ICF de 100 milions d’euros per al finançament 

d’operacions de compra o urbanització de sòl per a promocions 
d’habitatge protegit (conveni entre el Departament d’Economia i 
Finances i el Departament de Medi Ambient i Habitatge signat el 4 de 
novembre de 2008). 

 
• Finançament i impuls de l’activitat empresarial: 
 

- Ampliació dels avals per a fons de titulització de crèdits per a 
pimes de les entitats financeres: el quart trimestre de 2008 es van 
concedir avals per 1.200 milions d’euros (article 35.1 c de la Llei 
16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2008) i el 2009 se’n concediran 1.500 milions d’euros 
més (article 38.1 c de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009). 

 
- Ampliació de la línia ICFcrèdit fins a 300 milions d’euros per al 2008, 

el 20% més que l’any 2007. Fins a la data s’han disposat prop de 191 
milions d’euros (conveni amb les entitats financeres signat el 21 de 
juliol de 2008). 
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• Polítiques actives d’ocupació i d’acció social: 
 

- Ajuts per a polítiques actives per part de les entitats locals al llarg 
del període 2008-2009, per valor de més de 100 milions d’euros 
(Ordre TRE/165/2008 del Departament de Treball, de 15 d’abril, per la 
qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de 
projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals i s’obre la 
convocatòria per al període 2008-2009).  
 

- Nova línia de préstecs de mediació, en condicions preferents, de 100 
milions d’euros, per finançar cursos de millora professional de 
persones aturades, que s’articula mitjançant un conveni entre l’ICF i el 
Departament de Treball. Fins a la data, s'han presentat 55 sol·licituds i 
encara no s’ha atorgat cap préstec (Acord de Govern del 25 de 
novembre de 2008). 

 
• Tràmits administratius i marc regulatori: 
 

- Implementació del Pla per a la facilitació de tràmits a l’activitat 
econòmica i empresarial i la simplificació administrativa, que ha 
suposat un estalvi estimat de 228 milions d’euros, fruit de la reducció de 
tràmits i desplaçaments (Decret 106/2008 de mesures per a l’eliminació 
de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat 
econòmica, aprovat pel Govern del 6 de maig de 2008). 

 
• Impuls i adaptació de les actuacions de caràcter estructural: 
 

- Revisió i nou impuls de l’Acord estratègic per la internacionalització, 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-
2011, amb un pressupost total de 33.195 milions d’euros, dels quals 
9.061,1 corresponen al 2009 (Acord de Govern de l’1 de juliol de 2008). 

 
- Pla de mesures contra la inflació: un 79,5% de les 39 mesures es 

troben en fase molt avançada o estan totalment implementades. 
Només una de les 39 mesures no s’ha iniciat. 

 
• Austeritat pressupostària: 
 

- Contenció de la despesa corrent durant el 2008, amb una reducció 
en un 25% de determinades partides, la qual cosa ha suposat un estalvi 
de 73 milions d’euros. També s’ha aplicat la contenció en el creixement 
de les plantilles de la Generalitat i s’han limitat les noves autoritzacions 
de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs i a nous 
programes, convocatòries d’ajuts i actuacions de caràcter no recurrent 
(Acord de Govern del 15 de juliol de 2008). 



 

 

Acords de Govern . 03.02.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

 
En relació a les mesures que estan en una fase molt inicial d’execució, cal 
assenyalar: 
 
• L’Incasòl facilitarà l’accés al sòl de la seva propietat a les empreses, 

mitjançant l’atorgament al seu favor d’un dret de superfície a llarg 
termini, pel desenvolupament de la seva activitat (a partir del març-abril de 
2009). 

 
• S’avançaran el 60% de les subvencions de rehabilitació d’habitatges i 

d’edificis d’habitatges per tal de facilitar-ne el finançament (mesura del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge en execució des del gener de 
2009). 
 

• La Generalitat donarà garantia a les entitats financeres per a la 
concessió de préstecs als compradors d’habitatges protegits, 
comprometent-se a comprar els habitatges de les llars que no puguin 
pagar la hipoteca (a través d’ADIGSA), i destinant l’habitatge novament al 
mercat d’habitatge protegit (a partir del febrer-març de 2009). 
 

• L’ICF oferirà noves línies de finançament en els següents camps: 
 

- Una línia de préstecs de 100 milions d’euros per al finançament de 
promocions d’habitatges de lloguer protegit (mitjançant conveni de 
l’ICF i del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb el Ministeri 
d’Habitatge, en procés de signatura). 

 
- Una nova línia d'avals de l'ICF de 500 milions d’euros per 

empreses afectades per les condicions de restricció de liquiditat 
actuals, per tal de facilitar el finançament de capital circulant (a partir de 
febrer de 2008). 

 
- Una nova línia ICF-EEFF1-CIDEM de 57 milions d’euros per al 

finançament de projectes d'R+D+i en col·laboració amb les entitats 
financeres (a partir de març de 2009). 

 

PRINCIPALS MESURES EN EXECUCIÓ I QUANTIFICADES 
     

TIPOLOGIA MESURA TOTAL 

                                           
1 Entitats financeres. 
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Creació d’una línia de préstecs en condicions 
preferents per a les operacions de compra o 
d’urbanització de sòl per a habitatge protegit 

100,0 

Millora del finançament de la promoció 
d’habitatge protegit  100,0 

Reforç de les subvencions i préstecs-bestreta 
per impulsar l’activitat rehabilitadora  220,0 

Increment del percentatge de la deducció per 
despeses en la rehabilitació de l’habitatge 
habitual a l’IRPF 

9,0 

PROMOCIÓ I 
MILLORA DE L'ACCÉS 

A L'HABITATGE 

Adquisició per part de l'INCASOL de 500 
habitatges per posar en venda o lloguer via 
HPO 

90,0 

    519,0 

Ampliació dels avals per a fons de titulització 
d'actius 2.700,0 

Ampliació de la línia ICFcrèdit  300,0 
Nova línia ICF Creixement empresarial  150,0 
Línia ICF-COPCA 50,0 
Línia ICF-CIDEM 50,0 

Creació d’un fons per dotar de fons addicionals 
els productes financers de capital risc, destinats 
a donar suport a l'activitat econòmica (Programa 
Jeremie) 

50,0 

Nous fons i gestores de capital risc per facilitar 
l’accés a capital inicial a projectes amb un alt 
potencial de creixement 

3,0 

Nou producte de garanties  1,5 
Ampliació del suport financer als projectes 
d’R+D 57,0 

Nous instruments de suport a la creació 
d’empreses 78,6 

FINANÇAMENT I 
IMPULS DE 

L'ACTIVITAT 
EMPRESARIAL 

Línia d'Avals de l'ICF per empreses afectades 
per la restricció de liquiditat 500,0 
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Suport a la recerca i a la internacionalització del 
sector de l’automòbil 15,0 

Pla FPcat a Martorell 10,3 
Suport a la diversificació de mercats 1,0 

    3.966,4 

TRÀMITS 
ADMINISTRATIUS I 

MARC REGULATORI 

Acceleració de la implementació del Pla per a la 
facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i 
empresarial i la simplificació administrativa 

228,0 

    228,0 

Formació per a la requalificació i recol·locació 
dels aturats en sectors emergents o de difícil 
cobertura 

53,0 

Cooperació i suport a les accions integrals 
afavoridores de la formació i l’ocupació per part 
dels ajuntaments i entitats supramunicipals  

100,0 

Formació amb compromís de contractació 5,0 

Reforç del suport a autònoms i cooperatives 
5,1 

Préstecs per a la formació d'aturats 100,0 
Pla Activa't (conjuntament amb Ajuntament de 
Barcelona) 0,4 

Protocol de mesures per anticipar i reduir 
l’impacte de reestructuracions i tancaments 5,0 

Increment del pressupost en polítiques socials 712,7 

POLÍTIQUES ACTIVES 
D'OCUPACIÓ I 

D'ACCIÓ SOCIAL 

Increment del pressupost per al foment de 
l'ocupació 163,7 

    1.144,9 

Increment de la inversió pública l’any 2008   

Anticipació de la licitació de diversos eixos viaris  226,0 

INVERSIÓ EN OBRA 
PÚBLICA 

Licitació de la C-15 (eix Vilafranca-Vilanova-
Igualada-Manresa)  420,6 
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Pla d’inversions a finançar per TABASA 433,0 
Reprogramació de tots els desplegaments 
urbanístics i de les construccions d’edificis 
d’habitatges 

96,0 

Reprogramació i potenciació de les 
intervencions derivades dels programes de 
nuclis antics, remodelacions i renovació urbana 

53,0 

    1.228,6 

Increment del pressupost per a R+D+i 126,4 
IMPULS I ADAPTACIÓ 
DE LES ACTUACIONS 

DE CARÀCTER 
ESTRUCTURAL EN 

CURS 
Increment del pressupost per a inversió en 
transport 415,5 

    541,9 

Contenció de la despesa corrent durant el 2008 73,0 
AUSTERITAT 

PRESSUPOSTÀRIA Reducció de la despesa d'administració i serveis 
generals de la Generalitat 45,9 

    118,9 
     

TOTAL   7.747,7 
(En milions d’euros) 

 
ALTRES MESURES NO QUANTIFICADES 

 

Tipologia Mesura 

Nous estímuls a l’oferta d’habitatges de lloguer 

Reducció de terminis per a la creació de la nova figura 
d’habitatges amb preu concertat i de les noves figures del 
lloguer amb opció de compra 

Moratòria de quotes hipotecàries  

PROMOCIÓ I MILLORA 
DE L'ACCÉS A 
L'HABITATGE 

Avals a l'adquisició d'HPO 
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Analitzar la reducció de la tributació de les operacions 
d’augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries  

Estudi per a la implantació d’incentius fiscals per a les 
empreses de sectors d’alt valor afegit que entrin a cotitzar 
al MAB 

FISCALITAT 

Estudiar mesures comptables i fiscals de suport a 
l'activitat empresarial 

Proposar l'ampliació de les línies de crèdit de l'ICO 

Nous avals per a crèdits de circulant 

Programa de suport individualitzat a projectes amb un alt 
potencial de creixement 

Extensió de l’abast dels instruments que actualment 
només donen suport a empreses de base tecnològica 

Millora de l’accés de les empreses a ACC1Ó 

FINANÇAMENT I 
IMPULS DE 

L'ACTIVITAT 
EMPRESARIAL 

Potenciació dels ajuts i l’assessorament per a la 
internacionalització de les empreses 

Pla d'Assessorament per a persones aturades 

Impuls a la contractació dels nous professionals dels 
serveis bàsics d’atenció social  

Agilitació del procediment d’alta al règim de cotització de 
la Seguretat Social dels cuidadors no professionals 

POLÍTIQUES ACTIVES 
D'OCUPACIÓ I D'ACCIÓ 

SOCIAL 

Reforç de les actuacions de millora de l’accés al mercat 
de treball de les persones immigrants 

INVERSIÓ EN OBRA 
PÚBLICA 

L’Incasòl facilitarà a les empreses l’accés al sòl de la seva 
propietat, mitjançant l’atorgament al seu favor d’un dret de 
superfície 

IMPULS I ADAPTACIÓ Revisió i nou impuls de l’Acord estratègic 
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DE LES ACTUACIONS 
DE CARÀCTER 

ESTRUCTURAL EN 
CURS 

Agilitació de l’aplicació de les mesures del Pla de mesures 
contra la inf lació   
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El Govern ha aprovat avui un seguit de mesures de 
suport als afectats pels danys de la ventada 
 

 
• S’obre una línia de préstecs de 10 milions per ajuts a les 

empreses i institucions afectades pel temporal  
 
• Es contractaran 1.000 persones per a tasques de neteja als 

boscos, bàsicament retirada d’arbres i llenya acumulada a 
causa de la ventada 

 
L’amplitud d’aquestes destrosses del temporal de vent del darrer cap de 
setmana de gener va ser molt rellevant en un nombre substancial de nuclis 
urbans i rurals. La resposta urgent a les necessitats més immediates la van 
dur a terme els cossos de la Generalitat, els ajuntaments i les empreses 
proveïdores de serveis bàsics, amb la col·laboració de nombrosos voluntaris. 
 
Un cop assegurada la resposta urgent a les necessitats més immediates, el 
Govern ha decidit plantejar la resposta a tots els danys de menor intensitat i 
territorialment difosos que: 
 

 poden suposar un fre o una càrrega a l’activitat econòmica 
 poden esdevenir un factor de risc pel medi natural (boscos, lleres de riu, 

etc..) 
 han hagut o hauran de ser reposats pels ajuntaments amb la 

conseqüent afectació sobre les finances municipals 
 

Suport a la plena recuperació de l’activitat econòmica 
 
La ventada va produir a moltes àrees de cultiu la pèrdua d’hivernacles i altres 
elements bàsics d’ajut a la producció. Igualment, en certs polígons industrials i 
en alguns punts, les afectacions del temporal han conduit a l’aturada de 
l’activitat en algunes empreses. 
 
Si bé és responsabilitat de cada titular d’una activitat econòmica tenir sempre 
assegurats els seus béns de producció, és també cert que a vegades el 
cobrament de l’assegurança té un procediment i termini llargs, o bé 
l’empresari ha de fer front a la reposició del bé danyat i no assegurat, amb la 
dificultat de finançament que es pot produir. 
 
Per aquestes situacions, el Govern ha decidit obrir a través de l’Institut Català 
de Finances (ICF) i de l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), una línia de 
finançament especial de 10 milions d’euros per a la reposició dels elements 
necessaris per reprendre plenament l’activitat productiva. 
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Igualment, en alguns sectors específics, com el de la fusta, o el turisme rural, 
els efectes econòmics sobre el seu mercat han estat especialment negatius a 
curt termini, i es pot requerir un suport financer per superar una etapa de 
dificultats afegides. 
 
Així doncs podran optar a aquesta línia de crèdit: 
 
- Les empreses que vulguin anticipar el retorn de la inversió en reparacions i 

reposicions fetes sobre elements que estaven assegurats 
- Les empreses que requereixin finançar la reparació i reposició d’elements 

que no estaven assegurats. 
- Les empreses de sectors que han vist les seves condicions de mercat 

especialment modificades pels efectes de la ventada 
  
Eliminació dels elements de risc sobre el medi natural 
 
Unes 20.000 hectàrees de massa forestal s’han vist molt afectades pel 
temporal de vent, un fet que s’ha sumat als problemes ja originats per la 
llevantada de desembre passat, i n’ha multiplicat els efectes. Això ha fet que, 
a hores d’ara, d’aquestes 20.000 hectàrees afectades, un 75% tingui 
afectacions greus o molt greus sobre les que cal actuar per reduir el futur risc 
d’incendi, tot sabent que aquestes tasques s’han de completar abans de 
l’estiu. De fet, ja s’està treballant en les tasques de prevenció. 
 
De la mateixa manera moltes lleres de riu, rieres, torrents i altres cursos 
d’aigua han acumulat brossa vegetal o residus que podrien produir barreres o 
taps davant d’eventuals avingudes en les properes setmanes o mesos, amb el 
risc de produir inundacions a escala local. Si bé el Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua ja va destinar dijous passat, 29 de gener, 
220.000 euros per a les actuacions més urgents, es preveu que, un cop fetes 
les valoracions de les lleres afectades, s’hi hagi de destinar al voltant d’un total 
de 700.000 euros. 
 
També el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha previst una 
convocatòria d’ajuts extraordinaris per retirar els arbres caiguts dels boscos de 
titularitat privada per valor d’1 milió d’euros que podria ampliar-se per cobrir 
les necessitats de totes les zones afectades. Aquesta línia d’ajuts, 
acordada pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal la setmana 
passada, s’adreça als propietaris forestals privats i és per cobrir les situacions 
extraordinàries derivades del vendaval d’aquest cap de setmana i de la 
nevada que va afectar el Ripollès, la Garrotxa, Osona i altres comarques el dia 
de Sant Esteve..  
 
Les tasques de desemborsament necessàries, ja sigui al bosc com en els rius, 
requereixen una quantitat intensiva de mà d’obra que, a hores d’ara, supera 
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en molt els recursos habituals dels quals disposa la Generalitat i que en 
aquesta època de l’any tenen, com és lògic, la dotació més baixa. 
 
Com a conseqüència d’això, i en resposta a l’efecte immediat davant la 
necessitat de revertir els riscos en el medi natural, el Govern ha acordat tirar 
endavant un Pla d’Ocupació que condueixi a la contractació de 1.000 
persones, durant 3 mesos, per a la neteja als boscos, bàsicament retirada 
d’arbres i llenya acumulada a causa de la ventada que garantiran tenir 
finalitzades les intervencions previstes en el termini oportú. El cost estimat 
d’aquesta mesura es calcula en 5 milions d’euros. 
 
Aquest Pla d’Ocupació es durà a terme en col·laboració amb els ajuntaments, 
i amb coordinació operativa dels Departaments d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i de Medi Ambient i Habitatge, en el marc de les 
polítiques de foment de l’ocupació que impulsa el Departament de Treball. 
 
També, s’avançarà en el temps la convocatòria anual pels parcs de bombers 
voluntaris de subvencions en equipament prioritzant l’adquisició de material 
destinat a la prevenció d’incendis forestals i neteja de boscos. L’aportació serà 
de 266.000 euros. 
 
Finalment, la Direcció General de Protecció Civil incrementarà un 20%, fins a 
600.000 euros, les subvencions destinades al món local per donar suport a 
l’elaboració de plans d’emergència prioritzant els ajuts a la contractació de 
personal especialitzat. 
 
El Govern dóna suport financer als ajuntaments per les conseqüències 
de la ventada 
 
Els ajuntaments han treballat en primera línia per oferir ajuda als ciutadans i 
per fer-se càrrec dels problemes ocasionats en els béns, serveis i espai públic. 
Molts equipaments municipals han tingut també afectacions. Per això, aquells 
ajuntaments que no disposessin d’assegurances sobre el material malmès 
poden optar als ajuts ja previstos per a situacions d’aquesta naturalesa per 
part de les Diputacions, l’Administració General de l’Estat i la Generalitat. 
 
En aquest cas la Generalitat compta amb una línia de subvencions que 
gestiona les actuacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe. 
Les condicions dels ajuts de la resta d’administracions són fixades per 
aquestes conforme a la seva normativa pròpia. 
 
En aquells casos en els quals els ajuntaments no tinguin accés a ajuts 
suficients per part del conjunt d’administracions, la Generalitat farà extensiva 
la línia de crèdit de l’ICF anunciada avui per tal que eventualment també pugui 
ser accessible als ajuntaments. 
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Per tal que tots els ajuntaments tinguin accés a tota les informacions que avui 
ha pres el Govern, s’obrirà un apartat especial dedicat a la ventada en el web 
www.municat.net. 
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El Govern aprova els estatuts de l’Institut Català de la 
Salut que en determinen el seu funcionament intern  
 

• Preveu que els centres de salut gaudeixin d’autonomia de gestió 
 
• El document és un pas més en el desenvolupament de la Llei de 

l’Institut Català de la Salut (ICS) aprovada el juliol de 2007 
 
El Govern ha aprovat avui els nous estatuts de l’Institut Català de la Salut 
(ICS), amb els quals aquest organisme fa un pas més com a empresa pública. 
El nou reglament marca el funcionament intern de l’empresa tal i com 
estableix la Llei de l’Institut, aprovada el juliol del 2007.  
 
Els estatuts desenvolupen els òrgans de govern, de gestió i de direcció de la 
institució. Segons el nou reglament, l’estructura orgànica de l’ICS es 
fonamenta en el Consell d’Administració i la figura del director gerent. El 
Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern i de direcció de l’ICS i 
s’encarrega de portar a terme la planificació estratègica dels mitjans que són 
adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i n’exerceix el control de la 
seva gestió. Un dels encàrrecs del Consell serà l’aprovació d’un codi de bon 
govern que ha d’orientar l’actuació dels membres dels òrgans de govern i de 
direcció i òrgans de gestió de l’ICS.  
 
La Comissió Executiva, formada per un màxim de vuit membres del Consell, 
actua com a òrgan permanent de govern i direcció de l’Institut Català de la 
Salut amb les funcions que li delegui el Consell d’Administració. Els òrgans de 
gestió es divideixen en els serveis corporatius, les gerències territorials i les 
unitats de gestió dels centres. També concreta la composició i el funcionament 
del Consell General de Participació, el Consell de Participació dels 
Professionals de l’ICS i els consells de participació dels centres, els serveis i 
els establiments de l’Institut. 
 
Pel que fa a l’organització i el funcionament dels centres, els estatuts aposten 
per l’autonomia de gestió, emmarcada dins els acords del Consell 
d’Administració. L’objectiu és que els centres, serveis i establiments de l’ICS 
puguin definir la seva pròpia estructura i organització.  L’autonomia de gestió i 
econòmicofinancera es podrà concretar en els àmbits organitzatiu, de gestió 
econòmica, de gestió de personal i de gestió assistencial, mitjançant els 
acords de gestió. Suposarà donar capacitat als professionals per elaborar i 
aplicar les seves pròpies normes de funcionament intern i el desenvolupament 
i gestió dels seus plans de qualitat.  El grau d’autonomia i els àmbits en què 
s’haurà de concretar aquest nou sistema organitzatiu seran proposats en cada 
cas per les gerències territorials i els equips directius de cada unitat de gestió, 
i seran aprovats pel Consell d’Administració. 
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Per últim, els estatuts també marquen els principis ordenadors de la gestió de 
recursos humans de l’organització -l’ordenació del personal, la provisió de 
places i la selecció- i de caire econòmic. El darrer capítol del document 
estableix l’aprovació anual d’un programa d’actuació, d’inversions i de 
finançament. En aquest apartat s’estableixen les bases del contracte 
programa: l’acord de prestació de serveis entre l’Institut i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut). 
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Altres Acords del Govern 
 
 
El Govern impulsa la construcció d’una llar d’infants a Òdena 
 
El Govern ha donat un impuls a la construcció d’una llar d’infants al municipi 
d’Òdena, a l’Anoia. Concretament, ha acordat expropiar els terrenys per la 
construcció de la llar d’infants Pla de la Masia. Aquest nou equipament es 
construirà als terrenys situats darrera de l'església de la parròquia Verge de la 
Pau del Pla de la Masia, i tindrà una superfície de  19.769 m2. 
 
 
El Govern acorda donar suport  a la candidatura de Madrid per acollir els 
Jocs Olímpics i Paralímpics de 2016 
 
El Govern ha acordat manifestar el seu suport a la candidatura de la ciutat de 
Madrid per a l’organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics de l’any 2016. 
Mitjançant aquest acord, el Govern ofereix el seu suport en serveis públics 
relatius a transports, coordinació de les policies locals, protecció civil i sanitat, 
entre altres mesures. 
 


