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El Govern destina 465,8 milions d’euros a un conjunt 
de mesures immediates de suport a l’automoció    
 
 

• La majoria dels recursos, el 72%, es destinaran a la indústria 
auxiliar i als fabricants de components  

 
• El conjunt d’accions va adreçat a tota la cadena de valor del 

sector, amb mesures de caràcter financer i de millora de la 
competitivitat  

 
• Les 11 mesures aprovades, de caràcter immediat, són 

complementàries al Pla Integral d’Automoció del Ministeri 
d’Indústria 

 
El Govern ha impulsat avui un conjunt de mesures immediates i a curt termini 
per donar suport al sector de l’automoció, per un import global de 465,8 
milions d’euros. L’objectiu és dotar el sector de capacitat de finançament, 
principalment del capital circulant de les pimes, garantir els plans d’inversió 
dels fabricants, i maximitzar les possibilitats d’assignació de nous models a les 
empreses matriu dels fabricants amb planta a Catalunya. Aquestes mesures 
són complementàries al Pla Integral d’Automoció impulsat pel Govern de 
l’Estat. 
 
Aquest paquet de mesures específiques de suport a l’automoció preveu 11 
mesures immediates i a curt termini, formades principalment per mesures de 
fort impacte sobre cadascun dels nivells de la cadena de valor, principalment 
en els que tenen més pes a Catalunya: indústria auxiliar, proveïdors de segon 
nivell i fabricants de components  i proveïdors de primer nivell.  
 
El sector automobilístic, un sector estratègic per l’economia catalana, 
representa el 7,5% del PIB a Catalunya i el 25% de tot el sector a l’Estat. 
Genera 50.000 llocs de treball directes i 110.000 d’indirectes i pel que fa 
l’activitat de R+D, les empreses del sector catalanes concentren el 44% del 
total de la despesa estatal. 

 
Mesura 1: 
• Programa de millora de productivitat a les Pimes auxiliars: 12,7 

milions d’euros 
Es tracta d’ajuts per a l’elaboració de plans d’acció de millora de la 
productivitat de les empreses del sector de l’automoció i el material de 
transport i finançament de la inversió derivada de la seva implantació. El 
programa consta d’ajuts de fins al 75% per a l’elaboració del Pla d’acció 
(quantificació de l’impacte de la productivitat, identificació dels estalvis 
previstos i estimació de costos d’implementació de les diferents accions 
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recollides) i d’un crèdit a interès zero de fins al 80% dels costos o 
inversions elegibles del projecte presentat amb un aval del 50%.  

 
Mesura 2: 
• Programa de diversificació competitiva: 3,25 milions d’euros 

Accions de diversificació: mitjançant la línia de Noves Oportunitats de 
Negoci (ACC1Ó), s’impulsaran actuacions de diversificació per tal 
d’orientar les empreses del sector cap a noves oportunitats de negoci, en 
sectors com l’electrònica, el plàstic, mecanitzats, motlles i matrius i 
enginyers vinculats a l’automoció. En aquest sentit, es prioritzaran les 
comarques de l’Anoia, Alt Penedès i Bages.  

 
Accions de recerca i desenvolupament tecnològic i innovació, a través del 
Pla director de Centres Tecnològics. Les mesures van adreçades a 
fomentar l’R+D i Innovació en les empreses del sector. En aquest sentit es 
preveu el disseny del Pla Director Tecnològic de l ’ Automoció, a través 
d’un acord amb l’STA; així com la col·laboració amb els centres 
tecnològics, i laboratoris com l’IDIADA i LGAI. Les mesures s’emmarquen 
en la línia de Nuclis d’Innovació per projectes d’R+D col·laboratius i el 
programa INNOEMPRESA.  

 
Mesura 3: 
• ‘Confirming’ per a pools de proveïdors de fabricants de primer nivell: 

50 milions d’euros  
Avals de fins al 70% del valor a descomptar a ‘pools de proveïdors’ per tal 
de garantir que grups d’empreses TIER 2 amb establiment operatiu a 
Catalunya puguin assumir un contracte de subministrament de producte a 
un TIER 1 vinculat a comandes dels fabricants (OEM). ICF/Secretaria 
d’Indústria i Empresa. 

 
Mesura 4: 
• Línia d’avals de la Generalitat: 187,5 milions d’euros. 

Línia d’avals financers per facilitar la liquiditat i ajudar a les empreses 
catalanes en dificultats financeres i econòmiques resultat de l’entorn 
actual. Garantia –préstecs o pòlisses de crèdit, preferentment, amb un 
termini de 3 anys, amb amortització o reducció de límit d’1/3 cada any. Les 
condicions de risc se situen en el 50% de l’import del principat del crèdit 
(entre 0,5 i 2 milions d’euros). ICF/ACC1Ó. 

 
Mesura 5: 
• Accions de reforçament competitiu de la cadena de valor 

complementàries al PIA. Finançament de la inversió en béns 
d’equipament:  10 milions d’euros. 
Línia de préstecs en condicions preferents SIE-ICF per a finançament de la 
inversió en béns d’equipaments per empreses individuals. Es podran 
finançar les inversions realitzades per pimes que renovin els seus actius 
productius renovant o ampliant els seus béns d’equipament. Les inversions 
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i despeses s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 
desembre de 2009. Els ajuts consistiran en l’atorgament d’un crèdit a 
interès zero de fins el 80% dels costos o inversions elegibles del projecte 
presentat i un aval del 50%. Secretaria d’Indústria i Empresa.  

 
 
Mesura 6: 
• Accions de reforçament competitiu de la cadena de valor 

complementàries al PIA. Desenvolupament de projectes de millora de 
la competitivitat: 10 milions d’euros 
Ajuts per al desenvolupament de nous productes que incorporin millores 
significatives respecte els existents, o bé incrementant el seu valor afegit, 
la sostenibilitat o la seguretat. Millora de l’eficiència, flexibilitat o reducció 
de l’impacte ambiental i Implantació de sistemes avançats de producció, 
especialment els que impliquin aplicacions avançades de les TIC i la seva 
aplicació al llarg de la cadena de valor. La línia d’ajuts amb una despesa 
màxima subvencionable dels projectes serà d’1.000.000 euros i de 
500.000 euros en el cas que el sol·licitant sigui una Pime per a inversió 
realitzada durant l’exercici 2009. Secretaria d’Indústria i Empresa. 

 
 
Mesura 7: 
• Projectes de capitalització estratègica: 62,9 milions d’euros 

L’objecte és el finançament específic per millorar l’estructura del capital 
empresarial amb l’objectiu que puguin afrontar les inversions derivades 
dels plans d’expansió per assolir lideratge en el mercat i escometre 
processos de consolidació en segments emergents i amb un fort potencial 
de creixement.  Es tracta de préstecs a llarg termini o participació en 
capital a determinar segons les característiques del projecte. 
ICF/AVANÇSA. 

 
Mesura 8: 
• Accions de dinamització del sector d’automoció: 10,22 milions 

d’euros. 
- Estructuració i dinamització dels segments de la cadena de valor. 
Ajuts per inversions d'alt impacte, Sistemes Territorials Innovació i 
Segmentació de Clústers. 
- Desenvolupament tecnològic. Estructuració de projectes CENITS 
liderats des de Catalunya, Estructuració de Nuclis d'Innovació Estratègica 
Cooperativa (NEIC) i Estructuració de Projectes, amb un especial 
incidència en l'impuls al vehicle hibrid-elèctric.  
- Pla Director de Centres Tecnològics. Actuacions amb els Centres 
Tecnològics (ASCAMM, CTM i Leitat) ,el centre de difusió tecnològica 
(Eduard Solé), els Centres XIT  i amb la Societat de Tècnics de 
l’Automoció. 
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- Actuacions d'internacionalització. Línies d’ajut del Pla 
d'Internacionalització auto 2008-2009 i actuacions específiques d’atracció 
d’inversions de països emergents relacionats amb automoció. ACC1Ó. 

 
Mesura 9: 
• Accions complementàries al Pla de Competitivitat del Ministeri 

d’Indústria en l’àmbit dels fabricants de vehicles. Ajuts al 
desenvolupament de projectes d’inversió vinculats a nous models: 
57,3 milions d’euros. 
Es tracta d’ajuts per a la inversió del desenvolupament de nous productes 
que incorporin millores significatives respecte els existents, o bé 
incrementant el seu valor afegit, la sostenibilitat o la seguretat. Millora de 
l’eficiència, flexibilitat o reducció de l’ impacte ambiental. Préstecs per a la 
realització de les inversions projectades.  

 
 
Mesura 10: 
• Finançament d’estocs de llarga durada produïts a Catalunya: 62 

milions d’euros. 
L’objecte és donar suport al finançament de vehicles en estoc de llarga 
durada (superior a 6 mesos) produïts a Catalunya i adreçats al mercat 
interior. Es tracta de préstecs de circulant per a un termini no superior als 
12 mesos amb condicions favorables a determinar segons la tipologia de 
l’operació i en volum de vehicles a finançar. ICF/Secretaria d’Indústria i 
Empresa.  

 
Mesura 11: 
• Projectes d’inversió per a la millora de l’entorn de competitivitat dels 

fabricants de vehicles automòbils.  
Elaboració de projectes concrets d’inversió en infraestructures de formació, 
logístiques, de transport i d’eficiència energètica per tal de millorar la 
posició competitiva de les plantes de fabricació de vehicles de Catalunya 
amb l’objectiu de maximitzar la probabilitat d’assignació de nous models tot 
garantint una reducció dels costos operatius i una millora simultània del 
valor afegit i de la qualitat de l’ocupació al conjunt de la cadena de valor 
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ACTUACIONS 

Previsió 
2009 

(milions 
d’euros) 

Programa de millora de productivitat a les PIMES auxiliars 12,70 
Programa de diversificació competitiva 3,25 
“Confirming” per a “pools” de proveïdors de fabricants de 
primer nivell 50,00 
Avals per al finançament del capital circulant 187,50 
Finançament de la inversió en béns d’equipament 10,00 
Ajuts al desenvolupament de projectes de millora de la 
competitivitat 10,00 
Projectes de capitalització estratègica 62,90 
Accions de dinamització del sector automoció 10,22 
Ajuts al desenvolupament de projectes d’inversió vinculats a 
nous models 57,31 
Finançament dels estocs de llarga durada produïts a 
Catalunya 62,0 
TOTAL 465,88 
    
Projectes d’inversió per millora de l’entorn de competitivitat 
de fabricants de vehicles automòbils i el conjunt de la 
cadena de valor 

per 
determinar 
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El Govern inverteix 100 milions d’euros en el 
manteniment de la xarxa viària catalana 
 

• Els treballs consisteixen principalment en la conservació del ferm, 
la senyalització, les barreres de seguretat i els elements de 
drenatge 

 
• Vol garantir un nivell òptim de servei de la xarxa viària i afavorir la 

seguretat i el confort en la conducció 
 
• Les actuacions abastaran els prop de 5.200 quilòmetres de 

carreteres que explota directament la Generalitat 
 

El Govern ha aprovat avui invertir 100 milions d’euros per a treballs de 
conservació als prop de 5.200 quilòmetres de carreteres gestionades 
directament per la Generalitat de Catalunya. Aquestes tasques tenen com a 
objectiu garantir un nivell òptim de servei de la xarxa viària i afavorir la 
seguretat i el confort en la conducció, mitjançant la conservació dels elements 
que integren les carreteres.  
 
Les actuacions que es duran a terme inclouen aspectes com el control i 
manteniment de l’estat de la calçada, la senyalització, les barreres de 
seguretat, l’abalisament, els talussos i els elements de drenatge, entre 
d’altres. Els treballs es licitaran la primavera vinent i s’adjudicaran i 
començaran durant l’estiu. Aquestes actuacions es desenvoluparan durant un 
període de tres anys: 
 
Comarques gironines (18 milions d’euros):                   
 

- Parc de conservació de Girona. Pressupost: 8,6 MEUR. Millores en 
vies com la C-31, la C-66, la C-252, la C-260 i la GI-203, entre d’altres 

 
- Parc de conservació de Bianya. Pressupost: 3,4 MEUR. C-17, C-26, 

la C-153, la C-162 i la GI-524, entre d’altres 
 
- Parc de conservació de Vidreres. Pressupost: 6 MEUR. La C-63 i la 

GI-682 són algunes de les carreteres on s’actuarà 
 
Comarques lleidatanes (20 milions d’euros):        
  

- Parc de conservació de Lleida. Pressupost: 6,8 MEUR. S’actuarà en 
carreteres com la C-12, la C-13, la C-242 i la C-45, entre d’altres 

 
- Parc de conservació de Tremp. Pressupost: 3,1 MEUR. C-12 entre 

Balaguer i Àger, la C-13 entre la Sentiu de Sió i la Pobla de Segur, la C-
1311 i l’L-503, entre d’altres 
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- Parc de conservació de Solsona. Pressupost: 3,4 MEUR. C-14 entre 

Bassella i Ribera d’Urgellet, la C-55, l’L-401 i l’L-511, entre d’altres 
 

- Parc de conservació d’Esterri d’Àneu. Pressupost: 2,4 MEUR. 
Comprèn vies com la C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu, la C-28, la C-147 
i l’L-510, entre d’altres 

 
- Parc de conservació de Ponts. Pressupost: 4,3 MEUR. S’inclouen 

vies com la C-14 i la C-26 
 
 

Camp de Tarragona (9,6 milions d’euros): 
 

- Parc de conservació de Reus. Pressupost: 5,3 MEUR. S’actuarà en 
carreteres com la C-14 entre Salou i la Selva del Camp, la C-31B, la C-
242, la C-44 o la T-310)  

 
- Parc de conservació de Montblanc. Pressupost: 4,3 MEUR. La C-14 
 

Terres de l’Ebre (5,5 milions d’euros): 
 

- Parc de conservació de Tortosa. Pressupost: 5,5 MEUR. Abasta, 
entre d’altres, la C-12 entre Amposta i el límit amb el Segrià,  la C-42, la 
C-221, la C-43 i la T-301 

 
Comarques barcelonines (47 milions d’euros): 
 

- Parc de conservació de Berga. Pressupost: 8,6 MEUR. S’actuarà a la 
C-26, la C-55, la C-16, la C-154 i la B-402 entre d’altres 

 
- Parc de conservació de Sabadell. Pressupost: 3,1 MEUR. Comprèn, 

entre d’altres, l’N-150, la C-1413a, l’N-141c i la B-121 
 
- Parc de conservació d’Igualada. Pressupost: 4,3 MEUR. Abasta 

trams de la C-37, C-15,  C-1412a i B-220, entre d’altres 
 

- Parc de conservació d’Argentona. Pressupost: 2,4 MEUR. Comprèn 
vies com la C-61, la N-II, la C-251, la C-155 o la B-502. 

 
- Parc de conservació de Viladecans. Pressupost: 3,6 MEUR. C-15, C-

245 i B-212, entre d’altres. 
 
- Parc de conservació de Vic. Pressupost: 4 MEUR. S’actuarà a la C-

59, la B-431, la C-154 o la B-153.  
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- Carreteres zona est i oest Barcelona. Pressupost: 21 MEUR. 
S’actuarà en carreteres que registren un elevat trànsit, a l’oest i est de 
Barcelona; com la C-58, la C-17, la C-60, la C-31, la C-37, la C-55. 
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El Govern destina 30 milions d’euros a inversions i 
serveis educatius 
 

• Aprova subvencions per a l’escolarització d’alumnes amb 
necessitats educatives específiques, per a l’acollida i aprenentatge 
del català per part dels nouvinguts, i perquè els centres puguin 
organitzar activitats abans de començar les classes al matí 

 
• Inverteix 15 milions d’euros en equipaments informàtics per als 

centres educatius  
 
• Impulsa la construcció del CEIP Sant Just de Santa Coloma de 

Gramanet, que escolaritzarà 450 alumnes 
 
El Govern ha aprovat avui quatre partides pressupostàries per a subvencionar 
serveis als alumnes i les seves famílies. En concret,  el finançament de les 
activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques que assisteixen als centres educatius concertats; els 
professionals que donin suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua 
catalana per part d’alumnat nouvingut; i el servei d’acollida matinal perquè els 
centres puguin organitzar activitats per atendre els alumnes abans que 
comencin les classes al matí. 
 
El Govern ha aprovat destinar una partida de 6,4 milions d’euros a la 
subvenció d’activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que estigui matriculat en centres privats concertats 
per al curs 2009-2010.  
 
Aquestes subvencions s’atorgaran sempre que el centre escolaritzi un nombre 
d’alumnes superior al nombre d’aules que té o bé que el nombre d’aquests 
alumnes a l’educació infantil sigui igual o superior al doble d’aules concertades 
en aquesta etapa. La dotació serà de 600 euros per alumne matriculat 
d’educació infantil o primària i de 300 en el cas de l’educació secundària 
obligatòria. Aquest ajut comportarà que el centre haurà de prestar les activitats 
complementàries a aquest alumnat de forma totalment gratuïta, més enllà de 
que siguin gratuïtes les hores lectives que s’hi imparteixen.  
 
El Govern també ha aprovat una dotació de 1,8 milions d’euros per finançar la 
retribució d’hores del professorat de suport a l’acollida i l’aprenentatge de la 
llengua catalana per part dels alumnes nouvinguts; és a dir , aquells que s’han 
incorporat des del setembre de l’any 2007. Aquesta subvenció està destinada 
als centres concertats que no disposin ja de professorat addicional per donar 
suport als alumnes nouvinguts i que escolaritzin un mínim de 9 alumnes en 
aquesta situació. A més, el centre ha de disposar d’un pla d’acollida i 
integració per a tot l’alumnat, i haurà d’organitzar i dur a terme cursos de 
suport a l’acollida de 150 hores per a l’alumnat nouvingut. 
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Subvenció per a l’acollida matinal 
 
En el cas del servei d’acollida matinal, es tracta de reduir el cost que té per a 
les famílies el fet que el centre organitzi activitats abans de començar les 
classes al matí que permetin als alumnes entrar abans al centre educatiu.  
 
En total, el Govern hi destina 1.860.000 euros, dels quals 1.800.000 euros és 
per als centres que comptin amb associació de mares i pares i 60.000 euros 
per a aquells on, no tenint-ne, és l’ajuntament qui gestiona les activitats 
d’acollida matinal. Les activitats han de tenir un caràcter lúdic, artístic o 
esportiu i en qualsevol cas han d’estar controlades per personal acreditat. Això 
vol dir que els monitors a càrrec d’aquestes activitats han de ser majors de 18 
anys i han de comptar amb un dels següents títols: diploma de monitor de 
lleure infantil i juvenil, director de lleure infantil i juvenil, tècnic superior en 
animació sociocultural, tècnic superior en integració social, tècnic superior en 
educació infantil i aquells que estiguin reconeguts com a equivalents. També 
podran ser monitores les persones que acreditin una capacitació provada per 
l’experiència adquirida al llarg dels anys.  
 
El Govern donarà un ajut de 1.500 euros per cada grup de 20 alumnes que 
participin del servei d’acollida matinal, i hi haurà d’haver un monitor per cada 
un d’aquests grups. Serà el consell escolar en el cas dels centres públics i el 
titular en el cas dels centres concertats els que poden prendre la decisió 
d’oferir o no el servei d’acollida matinal.  
 
 
Equipament informàtic per als centres educatius 
 
Pel que fa l’equipament informàtic, el Govern ha aprovat avui una partida de 
15.315.480 euros per a proveir els centres educatius públics del material TIC 
entre els anys 2009 i 2010.  
 
El pressupost total és de 15,3 milions d’euros, dels quals 13.273.416 euros 
corresponent a l’any 2010. Aquest material informàtic es subministrarà a cada 
centre en format de renting durant els propers cinc cursos.  
 
 
CEIP Sant Just de Santa Coloma de Gramenet  
 
Finalment, el Govern ha aprovat també el pressupost de 4,8 milions d’euros 
per a la construcció del nou centre d’educació infantil i primària Sant Just de 
Santa Coloma de Gramenet.  
 
El centre, de dues línies (dues aules per curs), comptarà amb una superfície 
construïda de 5.018,85 metres quadrats i escolaritzarà 450 alumnes. 
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La construcció del nou centre es farà mitjançant un conveni amb l’ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, segons el qual el Departament d’Educació es 
fa càrrec de les despeses de redacció del projecte i de construcció del centre, 
així com d’emetre l’informe tècnic del projecte, mentre que l’Ajuntament serà 
l’encarregat de revisar i aprovar el projecte i de fer-ne el seguiment de les 
obres.  
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El Govern destina 50 milions d’euros a pagar les 
indemnitzacions dels veïns del barri de l’Estació de 
Sallent 
 

• El 28 de febrer els veïns van donar el vistiplau a la proposta de 
compensacions del Govern, després de mesos de negociacions 

 
• 140 famílies rebran indemnitzacions, 46 de les quals van ser 

reallotjades el gener pel risc d’esfondrament del barri construït 
sobre una antiga mina 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 50 milions d’euros a pagar les 
indemnitzacions dels veïns del barri de l’Estació de Sallent, a la comarca del 
Bages, construït sobre una antiga explotació minera i afectat per 
l’esfondrament del sòl. Després de mesos de negociacions, el Govern ha 
arribat a un acord amb els residents, aconseguint així una solució definitiva a 
una problemàtica de fa 12 anys. Aquests 50 milions d’euros es destinaran a 
les indemnitzacions de les 140 famílies propietàries d’un habitatge unifamiliar. 
 
El Nadal passat es va activar l’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya 
(Procicat) pel risc d’enfonsaments a una part del barri, fet que va obligar 
l’evacuació preventiva, programada i pactada de 46 famílies. Actualment, hi ha 
94 famílies que encara viuen al barri -a la zona on no s’han detectat tants 
moviments de sòl- i que estan pendents de reallotjament.  
 
Aquest nou acord amplia les compensacions previstes en l’acord de Govern 
del 24 de desembre de 2007, que preveia una despesa en concepte de 
compensació a les persones propietàries afectades per un valor global d’uns 
36 milions d’euros. 
 
El Govern també ha aprovat els mecanismes d’adjudicació de les 
indemnitzacions per als habitatges unifamiliars, locals, garatges i solars, 
d’acord amb el que s’ha negociat entre la Generalitat, l’Ajuntament de Sallent i 
l’Associació de Veïns del Barri de l’Estació:  
 

- Per habitatge: 1.670 euros per cada metre quadrat construït, per als 
veïns que no vulguin parcel·la en el futur; i 1.520 euros per cada metre 
quadrat construït, per als que sí que la vulguin. 

 
- Per local i garatges annexos: 753,98 euros per cada metre quadrat 

construït. 
 

- Per solar entre les propietats (mitgeres): 300 euros per cada metre 
quadrat de sòl. 

 
- Per solar cantoner: 400 euros per cada metre quadrat de sòl. 
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- Per locals en solars sense habitatge: 753,98 euros per cada metre 

quadrat construït d’edificació, més 200 euros per cada metre quadrat 
de solar sense edificació. 

 
L’acord va ser acceptat pels veïns en assemblea el passat 28 de febrer i és 
previst que el signin de forma imminent la Generalitat, l’ajuntament i 
l’Associació de Veïns.  
 
D’altra banda, el Govern també ha acordat autoritzar a l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) i a Adigsa a realitzar les actuacions necessàries per reallotjar la 
totalitat dels veïns del barri. En el cas de reallotjaments transitoris, el Govern 
ha autoritzat dur a terme les actuacions següents: 
 

a) L’activitat de gestió i cerca d’habitatges de lloguer transitori en el parc 
privat de Sallent o dels municipis de l’entorn. 

b) L’adequació dels habitatges, pel que fa a serveis i subministraments. 
c) El pagament dels lloguers transitoris fins que es facilitin als veïns 

afectats habitatges de promoció pública en propietat. 
d) Els serveis de mudances i de guardamobles, si s’escau. 
e) La contractació de serveis d’administració de finques. 
f) El trasllat d’activitats econòmiques del sector. 
g) La dedicació expressa de personal operatiu i executiu laboral a 

aquestes tasques. 
h) El tancament de la zona, el tapiat dels habitatges buits, entre altres 

actuacions relacionades amb el compliment del compromís d’evacuació 
preventiva per minimitzar els riscs de la zona d’alerta. 

 
El barri de l’Estació 
 
El barri de l’Estació de Sallent està situat sobre els límits d’explotació de 
l’antiga mina Enrique, que es va començar a explotar l’any 1932 i que es va 
abandonar entre el 1976 i el 1977. 
 
L’any 1997, es van detectar unes esquerdes als edificis del barri, per la qual 
cosa es van començar a fer treballs per esbrinar les causes dels moviments 
de terra i per avaluar-ne l’extensió i la possible evolució. Els treballs van 
detectar un enfonsament progressiu del sòl amb la consegüent afectació als 
habitatges. Davant d’aquesta situació de risc, es van prendre mesures de 
vigilància dels moviments del terreny i dels habitatges, i es va elaborar un pla 
d’emergències. 
 
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sallent van redactar el Pla 
d’actuació d’emergències per risc d’enfonsaments en el barri de l’Estació, a 
Sallent, el qual s’emmarca dins del Pla de protecció civil de Catalunya, per fer 
front a aquesta situació de risc. El pla va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament 
de Sallent el 9 de desembre de 2005 i homologat per la Comissió de Protecció 
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Civil el 16 de febrer de 2006. Paral·lelament, es va dur a terme una campanya 
d’informació a la població per donar a conèixer el Pla als veïns que es podien 
veure afectats i informar-los de les mesures de protecció més adients en cas 
d’activació del Pla. La campanya informativa també es va estendre als 
responsables del Pla i a tots els grups operatius actuants, així com als mitjans 
de comunicació de la zona. 
 
D’altra banda, l’Institut Geològic i la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), per encàrrec del Govern de la Generalitat, han anat fent medicions i 
controls exhaustius dels diversos sistemes de control i seguiment del barri, 
tant des del punt de vista del subsòl com de l’afectació dels habitatges. 
Darrerament, s’havien incrementat el seguiment i el control de la zona. Durant 
el passat mes de gener, es va activar la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya a una zona del barri on l’evolució dels danys dels habitats havia 
augmentat de forma més ràpida. Això va provocar el reallotjament de 46 
famílies que vivien en habitatges unifamiliars. 
 
Reallotjament de tot el barri 
 
Segons el Cens de l’any 2005, al barri hi residien 312 famílies 
(aproximadament 800 persones), 140, en habitatges unifamiliars, i 172, en 
pisos. Entre els anys 2004 i 2005, es va efectuar el reallotjament de les 
primeres 141 famílies del barri de l’Estació que vivien en pisos, per la qual 
cosa, d’aquesta modalitat de propietaris, en queden pendents d’ubicar una 
trentena, que aniran a viure en dues promocions que l’Institut Català del Sòl 
està impulsant al municipi i que estaran acabades l’any 2010. Les 
indemnitzacions econòmiques d’aquestes famílies van ser aprovades pel 
Govern el desembre de l’any 2005.  
 
El segon reallotjament s’ha produït aquest mes de gener a conseqüència de 
l’activació de la fase d’alerta del Pla de protecció civil. Aquest segon 
reallotjament ha afectat 41 famílies, residents en habitatges unifamiliars, que 
ja estan vivint en pisos de lloguer, pagats per Adigsa, al mateix municipi, 
majoritàriament. També es van acollir a aquest reallotjament transitori 5 
famílies no incloses en l’àrea delimitada com d’alerta, però que ho van 
sol·licitar. Així doncs, resten al barri 94 famílies en habitatges unifamiliars 
pendents de reallotjament.  
 

Famílies residents al barri l'any 2005 312 
Famílies en pisos 172 

• Ja reallotjades 141 
• Pendents de reallotjar 31 

Famílies en habitatges unifamiliars 140 
• Ja reallotjades de forma transitòria 46 
• Pendents de reallotjar 94 
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Tant aquestes 94 famílies restants com les 46 famílies que es van reallotjar el 
mes de gener són les que tindran dret a rebre les indemnitzacions 
econòmiques que avui ha aprovat el Govern.  
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El Govern inverteix més de 3,6 milions d’euros en 
subvencionar projectes d’entitats juvenils  
 

• Aprova les convocatòries de subvencions per a activitats, 
inversions en béns immobles i convenis de reconeixement de la 
tasca associativa 

 
• Com a novetat, el Govern incorporarà la tramitació electrònica de 

les sol·licituds de les subvencions per facilitar la tasca a les 
entitats 

 
 
El Govern ha aprovat una triple convocatòria de subvencions per a entitats 
juvenils amb l’objectiu de donar suport als projectes impulsats per les entitats 
de joves i reforçar el teixit associatiu juvenil de Catalunya. Aquest és un dels 
eixos d’actuació prioritaris del Govern, tal com estableix el Pla Nacional de la 
Joventut de Catalunya 2000-2010.  
 
La primera línia de subvenció aprovada per l’Executiu, dotada amb 1.923.271 
euros, pretén donar estabilitat a les entitats especialment rellevants del teixit 
associatiu juvenil. Fins ara, un total de 55 entitats -totes pertanyents al Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya- estant rebent finançament del Govern a 
través d’aquesta línia d’ajuts.  
 
La segona línia, amb una dotació d’1.190.930 euros, es destina a activitats 
d’entitats juvenils o associacions sense ànim de lucre que ofereixen serveis a 
la joventut. Bona part d’aquestes subvencions també contribueixen en les 
despeses d’infraestructura i personal d’aquestes entitats.  
 
La tercera línia, de 573.815 euros, atén les sol·licituds d’adquisició de béns 
immobles destinats a activitats juvenils, així com la realització d’obres noves, 
d’ampliació, millora, manteniment o reforma d’aquests immobles.  
 
Com a novetat, la Secretaria de Joventut incorporarà la tramitació electrònica 
de les sol·licituds d’aquestes subvencions, fet que simplificarà els processos 
administratius i facilitarà la tasca de les entitats juvenils, ja que aquestes 
podran accedir als seus expedients de subvenció per Internet i consultar 
l’estat exacte de la tramitació.  
 
A més d’aquests ajuts, el Govern té obertes dues línies més de subvenció 
destinades a associacions juvenils per a projectes de cooperació i solidaritat 
internacional i per a camps de treball. L’any passat el Govern va finançar un 
total de 591 entitats. 
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El Govern aprova la constitució del Govern Territorial 
de Salut de la Cerdanya 
 

• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut de la 
Cerdanya és un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català, que ja ha formalitzat 26 consorcis i en té previst un 
total de 37 

 
• El nou organisme comprèn una població de 15.367 persones 
 
• Amb els Governs Territorials es fa realitat la participació del món 

local en la planificació i la direcció del sistema sanitari i es vol 
contribuir a la millora de la salut de la seva població 

 
El Govern ha aprovat avui la constitució del Consorci del Govern Territorial de 
Salut de la Cerdanya i n’ha aprovat els Estatuts. Formen part del Govern 
territorial els municipis d'Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de 
Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Meranges, Prats i Sansor, 
Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, Urús i el Consell Comarcal de la 
Cerdanya. En total, el nou organisme comprèn una població de 15.367 
persones. 
  
La creació d’aquest consorci és un pas més en la descentralització del 
sistema sanitari català, que té previst formalitzar un total de 37 Governs 
Territorials. Amb aquest, ja són 26 els ens constituïts (Barcelona ciutat; Val 
d’Aran; Osona; la Garrotxa; el Baix Vallès; el Garraf; l’Alt Urgell; Lleida; el Baix 
Llobregat Litoral; el Baix Empordà; el Baix Camp, el Montsià; Bages-Solsonès, 
el Berguedà, el Baix Llobregat Nord, el Baix Montseny, l’Alta Ribagorça, el 
Ripollès, el Pallars Jussà i Sobirà i el Vallès Occidental-Oest, l’Alt Camp i la 
Conca Barberà, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat , 
l’Hospitalet i el Prat, i el Vallès Occidental Est). 
 
Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la 
participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant 
un marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals 
en matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, aquests consorcis 
donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i per això tenen una 
composició equilibrada que garanteix la paritat en l'adopció de decisions entre 
els membres designats per les entitats locals i els designats pel Departament 
de Salut.  
 
Amb la creació d'aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora 
de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions 
bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i 
sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la 
millor prestació dels serveis sanitaris. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern aprova l’alteració parcial dels termes municipals de la Seu 
d’Urgell i de Montferrer i Castellbò  
 
El Govern ha aprovat avui l’alteració parcial dels termes municipals de la Seu 
d’Urgell i de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) per tal que la urbanització del 
Balcó del Pirineu resti inclosa completament en el municipi de Montferrer i 
Castellbò i el polígon industrial s’inclogui en el municipi de la Seu d’Urgell. 
Ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables per dur a terme aquesta 
alteració, que s’adequa a la realitat urbanística de la zona i comporta una 
major cohesió territorial del dos municipis.    
 
Concretament, el Govern ha aprovat la segregació de 2.169 metres quadrats 
de la Seu d’Urgell per a la seva agregació al municipi de Montferrer i 
Castellbò, i la correlativa segregació de 2.817 metres quadrats del municipi de 
Montferrer i Castellbò per a la seva agregació al de la Seu d’Urgell. Amb 
aquest acord es resol una disfunció territorial i es regulen els límits municipals 
amb una justificació d’ordre geogràfic, econòmic i administratiu. 
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques i els ajuntaments 
afectats marcaran els nous límits de conformitat amb el que estableix el decret 
que regula la constitució i la demarcació territorial del municipis, les entitats 
municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya. 
 
 
El Govern aprova els estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts 
 
El Govern ha aprovat avui els estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts amb l’objectiu de desenvolupar l’organització i el règim jurídic d’aquest 
l’organisme. El consell té per objecte assessorar el Govern sobre política 
cultural i organitzar les accions de suport i de promoció de la creació artística. 
Es tracta d’un organisme pioner al sud d’Europa, que comporta la incorporació 
dels sectors de la creació a les plataformes d’accés i participació en la cultura. 
 
Els estatuts aprovats avui determinen que el consell és una entitat de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia. S’adscriu al Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, amb el qual articula les relacions per mitjà d’un 
contracte programa, que ha d’incloure la definició anual dels objectius a 
assolir, la previsió de resultats a obtenir i els instruments de seguiment, control 
i avaluació. Els estatuts també determinen que el president del consell sigui 
nomenat pel president de la Generalitat entre els membres del plenari, un cop 
hagi escoltat l’opinió d’aquest òrgan, i que aquest compti amb dues 
vicepresidències.  
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D’altra banda, els estatus contemplen que el director del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts sigui nomenat pel Govern a proposta del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, i d’acord amb el president del plenari. El 
director és la persona responsable màxima de la gestió ordinària del consell i 
té les funcions de dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis del consell, 
dirigir el personal, i executar les directrius i les polítiques de l’organisme.  
 
 
El Govern destina un milió d’euros a l’última fase de la restauració del 
castell de Castelldefels 
 
El Govern invertirà un milió d’euros per completar la restauració del castell de 
Castelldefels, al Baix Llobregat. L’edifici és l’element arquitectònic més 
significatiu d’aquest municipi i està inscrit en el catàleg de monuments 
historicoartístics de Catalunya com a bé cultural d’interès nacional. En aquesta 
última fase de la restauració es reformaran els espais interiors de la planta 
baixa, els espais que falten de la primera planta, l’escala i l’accés a les plantes 
superiors, i la planta segona.  
 
La inversió del Govern es farà en el període 2009-2011. Així, 500.000 euros 
els destinarà enguany i la resta, a parts iguals de 250.000 euros, el 2010 i el 
2011. L’aportació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació es 
formalitzarà per mitjà d’un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels.  
 
L’edifici principal del conjunt del castell prové de les fortificacions de les 
èpoques medieval i moderna. És format per dos cossos diferenciats. El més 
antic és quadrat i comprèn dues torres, una de planta quadrada i una altra de 
circular. El conjunt del castell està bastit damunt de les restes del que en el 
seu dia va ser un poblat iber del segle III aC i posteriorment una vila romana. 
El conjunt està format per l’església de Santa Maria, aixecada l’any 967, 
enderrocada i tornada a aixecar sobre la mateixa base l’any 1100. 
 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern nomena Josep Joan Moreso nou rector de la Universitat 
Pompeu Fabra  
 
El Govern ha aprovat avui, a proposta del conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, el nomenament de Josep Joan Moreso Mateos com a rector de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), després que sortís escollit en les darreres 
eleccions a la universitat.  
 
Nascut a Tortosa l'any 1959, Josep Joan Moreso és catedràtic de Filosofia del 
Dret de la UPF des de l'any 2000 i rector d’aquesta universitat des del 30 de 
maig de 2005. 
 



 

 

Acords de Govern . 10.03.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

Ha estat vicerector de Professorat i de l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior de la UPF (2001-2005), catedràtic de Filosofia del Dret a la 
Universitat de Girona (1996-2000), i professor titular de Filosofia del Dret a la 
UAB (1990-1996).  
 
Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaca Legal Indeterminacy 
and Constitucional Interpretations, i articles en revistes de prestigi com Ratio 
Iuris, Erkenntnis, Law and Philosophy, Crítica o la Revista Española de 
Derecho Constitucional, entre altres. També ha fet estades de recerca a la 
Universitat de Buenos Aires (1990), al Balliol College de la Universitat d'Oxford 
(1995) i a la Universitat de Gènova (2000). Com a professor visitant ha impartit 
classes a les universitats d'Alacant, Carlos III de Madrid, Gènova i Palerm. 
També ha dirigit un bon nombre de tesis doctorals. 
 


