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El Govern obre una nova etapa en l’aplicació de la Llei 
de barris  
 

• El Govern ha aprovat destinar 99 milions d’euros a la sisena 
convocatòria d’ajuts als barris 

 
• La nova etapa amplia la concessió dels ajuts als municipis de 

menys de 10.000 habitants amb la línia “Viles amb projectes” 
 

• També s’inclou una línia destinada a mantenir la inversió als barris 
on ja s’han acabat projectes de rehabilitació amb la figura del 
“contracte de barri” 

  
• En sis convocatòries de Llei de barris, s’haurà beneficiat més de 

100 municipis amb una inversió global de 1.200 milions d’euros, 
que suposa haver arribat a l’11% de la població catalana 

 
 

El Govern ha aprovat avui una inversió de 99 milions d’euros per a la sisena 
convocatòria d’ajuts de la Llei de barris, amb la qual Catalunya comptarà amb 
més d’un centenar de barris amb projectes de rehabilitació integral. La nova 
convocatòria d’ajuts als barris marca un punt un punt d’inflexió en l’aplicació 
de la Llei ja que per primera vegada amplia els ajuts als municipis petits i a 
més, després de 4 anys d’aplicació de la primera convocatòria, ofereix als 
barris que ja han acabat els seus projectes la possibilitat de poder seguir 
gaudint d’un cert flux d’inversió pública. 
 
La sisena convocatòria de la Llei de barris, que està previst que es publiqui al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en les properes setmanes, 
mantindrà els ajuts amb els mateixos paràmetres dels darrers anys a un total 
deu nou barris i permetrà passar dels 92 als 100 barris amb projectes de 
rehabilitació integral.  
 
Els 99 milions aprovats avui s’afegiran a la part que aportaran els ajuntaments 
beneficiaris. Així, entre les sis convocatòries, s’arribarà als 1.200 milions 
d’euros d’inversió pública compromesa per a la millora integral dels barris, 
actuacions que hauran beneficiat unes 804.000 persones, l’11% de la població 
catalana.  
 
Les cinc convocatòries resoltes fins ara de la Llei barris han permès posar de 
manifest la importància d’una actuació pública integral en àrees urbanes amb 
necessitats especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, 
ambiental i de cohesió social. Així mateix, les experiències acumulades han 
demostrat que el Programa de barris té la força necessària per a actuar com a 
punta de llança i canviar les dinàmiques urbanístiques i socials d’aquests 
barris. 
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Una nova convocatòria per a una nova etapa 
 
Quatre anys després de l’inici del Programa, i amb 92 barris amb projectes en 
marxa, el Govern té com a objectiu mantenir l’alt grau d’atenció específica i 
curosa que actualment es dedica a cadascun dels barris en marxa. Després 
de quatre anys del desplegament de la Llei de barris, els primers projectes ja 
són una realitat. Per això, a partir d’aquesta sisena convocatòria, s’impulsen 
nous instruments per a acompanyar als barris durant els anys següents a la 
finalització de les actuacions de rehabilitació i per a facilitar l’accés als ajuts 
als municipis de menys de 10.000 habitants.  
 
Així, els tres principals objectius d’aquesta convocatòria, que suposarà l’inici 
d’una nova etapa en l’aplicació de la Llei de barris, són l’entrada de 10 nous 
barris per a mantenir el nombre de projectes en desenvolupament al voltant 
del centenar; l’obertura d’un nou programa per a facilitar l’accés als ajuts als 
municipis de menys de 10.000 habitants; i la creació d’un  nou instrument que 
permetrà que els barris que ja hagin acabat la rehabilitació dels projectes 
puguin continuar rebent inversió pública.  
 
En aquest sentit, els 99 milions d’euros de subvenció de la sisena 
convocatòria es dividiran de la següent manera: 65 milions es destinaran a 
què 10 nous municipis puguin beneficiar-se del Programa ordinari de barris; 4 
milions d’euros es reservaran per als municipis que hagin acabat els seus 
projectes i necessitin impulsar noves actuacions; i 30 milions s’invertiran a 
projectes de rehabilitació integral de municipis de menys de 10.000 habitants.  
 
Continuïtat dels projectes de rehabilitació integral  
 
Actualment, el programa de barris abasta 92 projectes i beneficia més de 
804.000 persones, és a dir, l’11% de la població catalana. Per a mantenir 
l’atenció individualitzada de cadascun dels projectes i evitar que un nombre 
excessiu de municipis amb actuacions cofinançades desnaturalitzi els 
objectius del Programa, es vol mantenir el nombre de municipis amb projectes 
en marxa al voltant d’un centenar.  
 
Per això, en aquesta nova convocatòria es destinaran 65 milions d’euros 
perquè 10 nous municipis es puguin beneficiar del Programa ordinari de 
barris. La convocatòria, en aquest cas, tindrà els mateixos paràmetres que les 
resoltes fins ara. 
 
Suport als que han culminat els seus projectes: el contracte de barri 
 
La sisena convocatòria d’ajuts reservarà 4 milions d’euros per a la signatura 
de dos contractes de barri. Aquest nou instrument estarà adreçat als 
ajuntaments que hagin completat els projectes de rehabilitació escollits en les 
cinc convocatòries resoltes fins ara. Una vegada els municipis finalitzen les 
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actuacions que van incloure en els seus projectes, redacten un informe 
d’avaluació final. Si d’aquest informe es desprèn que resulta convenient 
continuar impulsant noves actuacions per mantenir i consolidar la recuperació 
d’aquell barri, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques hi 
destinarà, a partir d’ara, un finançament específic.  
 
D’aquesta manera, s’evita que barris amb una situació delicada puguin 
retrocedir en els avenços aconseguits amb els projectes de reforma i que una 
manca d’expectativa de nova inversió pública desincentivi la inversió privada. 
Així, l’informe d’avaluació final indicarà quines actuacions s’haurien de seguir 
tirant endavant en el mateix àmbit objecte del Programa de barris i quin 
pressupost seria necessari, amb un nou període d’execució de fins a quatre 
anys.  
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques signarà un contracte 
programa amb cadascun dels ajuntaments, que posin de manifest aquesta 
necessitat de continuar la inversió, per tal de cofinançar el 50% de les noves 
actuacions previstes. Aquest import procedirà, com fins ara, del Fons de 
foment del programa de barris i es donarà compte del conveni a la Comissió 
de gestió d’aquest fons. 
 
Viles amb projectes: més ajuts per als més petits 
 
En tercer lloc, es reservaran 30 milions d’euros per al nou programa “Viles 
amb projectes”, en el marc del qual s’impulsaran programes de rehabilitació 
integral en municipis de menys de 10.000 habitants. En aquest cas, ateses les 
capacitats pressupostàries d’aquests ajuntaments, el percentatge de 
finançament dels projectes arribarà fins a un màxim del 75% del cost, una 
possibilitat que ja preveu la mateixa Llei de barris. Es pretén així donar el 
màxim suport a aquells ajuntaments de municipis petits que, fins i tot amb una 
subvenció del 50%, com la que s’ha anat atorgant en els últims anys, tenen 
dificultats per poder finançar les obres.  
 
 
El Programa de barris: les grans xifres 
 
Des de l’any 2004, s’han resolt cinc convocatòries d’ajuts derivades de la Llei 
de barris, que han concedit subvencions a 77 municipis per impulsar projectes 
de rehabilitació integral en 92 barris. La Comissió de gestió ha hagut de triar 
entre més de 300 sol·licituds. 
 

⇒ 990 milions d’euros: el Govern català ha concedit 495 milions d’euros 
procedents del Fons de foment del programa de barris per cofinançar 
els projectes seleccionats. La inversió total, comptant-hi les aportacions 
municipals, arriba, doncs, als 990 milions d’euros. 
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⇒ 804.000 persones: aquest esforç inversor de les administracions 
públiques beneficiarà directament, amb millores en la seva qualitat de 
vida, més de 804.000 persones, l’11,2% de la població de Catalunya. 

 
⇒ Inversions per projecte: el 55% dels projectes seleccionats fins ara 

tenen un pressupost superior als 10 milions d’euros, mentre que els 
que no superen els 5 milions representen el 14%.  

 

⇒ Tipologia de barris: el 47% són nuclis antics; el 30%, polígons 
d’habitatge construïts en la dècada de 1960-1970; i el 23% restant 
corresponen a àrees d’urbanització marginal en zones sense 
planejament previ. 

 
⇒ Millora d’espai públic: el volum de despesa més gran es concentra en 

les intervencions per a la millora de l’espai públic i la dotació de zones 
verdes, amb un 45,7% del total, uns 452 milions d’euros; la provisió 
d’equipaments comporta una inversió de 216,2 milions d’euros, un 
21,8%; seguida de la rehabilitació d’elements comuns dels edificis, la 
millora de l’accessibilitat, el foment de la sostenibilitat i la incorporació 
de noves tecnologies, amb prop de 215,5 milions d’euros (21,77%). 
Són també rellevants els programes amb un enfocament més social, 
com ara la dinamització econòmica i social del barri que, amb un 8,6% 
del pressupost, comporta una inversió d’uns 85 milions d’euros; i 
l’equitat de gènere que arriba gairebé als 20 milions d’euros amb el  2% 
del total. 

 
La transformació dels barris, en llibre 
 
El conseller Nadal va presentar 
recentment el llibre La Llei de barris. 
Una aposta col·lectiva per la cohesió 
social. El volum recull el balanç 
detallat del desplegament del 
Programa de barris en els seus 
quatre primers anys de vigència, des 
del punt de vista urbanístic i social. 
El llibre recorre també els principals 
assoliments del Programa 
mitjançant les fitxes completes dels 
92 projectes acabats o en curs 
d’execució fins ara. A més, inclou 
estudis que permeten valorar els 
canvis, els beneficis i la percepció 
dels mateixos veïns dels projectes 
de rehabilitació i els seus efectes en 
la seva vida quotidiana.  
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En aquest llibre, es poden trobar informes que analitzen l’increment de 
l’activitat rehabilitadora als barris beneficiaris, el dinamisme constructiu, 
l’evolució dels preus de l’habitatge o la inversió induïda d’altres 
administracions. El llibre inclou estudis que confirmen el procés de 
convergència entre les dinàmiques urbanes i immobiliàries dels barris escollits 
i els dels seus municipis de referència. Així, s’observa com les puntuacions 
que caracteritzen un barri com a àrea amb necessitats especials han disminuït 
en 9 dels 13 barris de la primera convocatòria, els primers amb projectes 
finalitzats. 
D’altra banda, el llibre inclou una enquesta entre els veïns dels barris escollits 
en la primera convocatòria d’ajuts, que permet copsar l’impacte positiu que hi 
ha tingut el Programa. El 70% es mostra molt o bastant satisfet de viure al 
barri i el 51% creu que la situació ha millorat en els últims cinc anys. A més, 
un 86% dels residents als 13 barris de la primera convocatòria assegura que 
no marxaria a viure fora, encara que pogués fer-ho. 
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El Govern destina 69,7 milions d’euros a la millora i la 
conservació de la xarxa viària  
 

• Es realitzaran una cinquantena d’actuacions de renovació del 
paviment i de millora de la seguretat viària arreu de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 69,7 milions d’euros per a 
l’execució, durant el període 2009-2010, de 51 actuacions de millora i 
manteniment de la xarxa viària arreu de Catalunya. Aquests treballs 
consistiran principalment en reforçaments del paviment, ordenació 
d’encreuaments i millora dels elements de seguretat viària.  
 
Anualment, el Govern destina al voltant de 70 milions d’euros en actuacions 
de conservació i manteniment de les carreteres catalanes per tal d’afavorir la 
seguretat viària i la comoditat en la conducció.  
 
Aquestes obres s’afegeixen a les actuacions de més abast que el Govern 
també impulsa, com desdoblaments  o condicionaments, i permeten actuar de 
manera rotatòria a les carreteres de les quals la Generalitat és titular, que 
sumen més de 5.000 quilòmetres. 
 
La inversió aprovada avui es distribuirà, per demarcacions, en les actuacions 
següents: 
 
28,9 milions d’euros a les carreteres de Barcelona  
 
A la demarcació de Barcelona, el Govern portarà a terme un conjunt de 20 
actuacions, que suposaran una inversió prevista de 28,9 milions d’euros. Entre 
aquests projectes, cal remarcar les tasques de millora en els túnels de la 
carretera C-16 (eix del Llobregat) entre Berga i Guardiola de Berguedà, que 
sumen un pressupost de 7,2 milions d’euros. Així mateix, s’ha impulsat la 
millora del ferm de la carretera C-55 entre Súria i Cardona en dos trams que 
sumen 12,5 quilòmetres i de la B-224 en el tram de 16 quilòmetres entre Piera 
i Martorell.   
 
 
 
Demarcació de  Barcelona   
Anoia Millora característiques superficials del ferm a la C-1412a. Tram: 

Castellfollit de Riubregós - Els Prats de Rei 
 

2.000.000 
 

Bages Millora del ferm i obres complementàries a l’ N-141c. Tram: 
Navarcles - Calders 
 

1.650.000 
 

 Millora del ferm i obres complementàries a la carretera C-55. 
Tram: Súria - Cardona. 
 

2.400.000 
 

Baix Llobregat / Reforçament del ferm a la B-250 i la B-250a. Tram: El Prat de 1.030.000 
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17,5 milions d’euros a les carreteres de Girona  
 
El Govern ha aprovat una inversió de 17,5 milions d’euros per a dur a terme 
18 actuacions de manteniment i millora a les carreteres gironines. Entre les 
obres que s’impulsen, destaquen el reforçament de ferm i treballs 
complementaris a la C-35 en el tram entre Massanes i Maçanet de la Selva; a 
la GI-540 a Bescanó; i a la GI-552 entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Hilari 
Sacalm. D’altra banda, cal remarcar diverses actuacions per tal de reordenar i 
millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit en diversos encreuaments de la 
xarxa viària. Així, es preveu la construcció de noves rotondes a Llambilles, 
Parlavà i Verges. 
 
 
Comarques gironines   

Reforçament del ferm i obres complementàries a la C-31. Pals  800.000 
 

Reforçament del ferm i obres complementàries a la C-31. Tram: 
Palafrugell - Pals 

 1.300.000 
 

Millora del ferm i obres complementàries a la C-66. Tram: 
Palafrugell - Torrent 

 650.000 
 

Baix Empordà 
 

Ferm i obres complementàries a la GI-641. Torroella de Montgrí  1.200.000 

Barcelonès 
 

Llobregat - Barcelona 
 

 

Baix Llobregat Millora del ferm a la carretera B-224. Tram: Piera - Martorell 2.100.000 
 Millora del ferm i obres complementàries a la carretera C-32B. 

Accés a l'aeroport de Barcelona. 
500.000 

 
Berguedà 
 

Condicionament de la travessera de la C-1411z de Guardiola de 
Berguedà 

777.250 
 

 Millora característiques del ferm de la C-26. Tram: Avià - Berga 900.000 
 

 Rehabilitació de túnel a la C-16, a Guardiola de Berguedà 3.500.000 
 

 Rehabilitació dels túnels de la C-16. Tram: Berga - Guardiola de 
Berguedà 
 

3.741.000 
 

Maresme / Vallès 
Oriental 

Reforçament del ferm de la B-40 i la C-1415c. Tram: Mataró – la 
Roca del Vallès 

800.000 

Vallès Occidental 
 

Millora del ferm i obres complementàries a la carretera B-225. 
Tram: Castellbisbal 
 

1.240.000 
 

Millores en sistemes de contenció de vehicles de la xarxa de 
carreteres de la Generalitat. 3a fase  
 

1.000.000 
 

Millora de sistemes de contenció. Comarques centrals 
 

900.000 
 

Millora de sistemes de contenció. Àmbit metropolità 
 

900.000 
 

Millores de ferm. Àmbit metropolità 
 

1.000.000 
 

Millores de ferm. Comarques centrals 1.000.000 
 

Construcció de cunetes remuntables. Comarques centrals 1.000.000 
Rehabilitació de junts d’estructures 1.000.000 
Rehabilitació de ponts i estructures en carreteres d’alta capacitat  1.500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diverses 
comarques 
 

TOTAL OBRES DEMARCACIÓ BARCELONA 28.938.250 
 



 

 

Acords de Govern . 24.03.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

9 

Reforçament del ferm i obres complementàries a la GI-653.  Tram: 
Begur - Regencós 

 850.000 
 

Reforçament del ferm i obres complementàries a la C-252 i a la C-
31. Tram: Ultramort - la Tallada d'Empordà 

 500.000 
 

Rotonda a l’encreuament de la C-252, GI 642 i GI-643. Parlavà  501.672 
 

Rotonda a la intersecció de les C-31, GI-634 i C-252. Verges  339.048 
 

Millora de característiques superficials del ferm  i obres 
complementàries de la GI-643. Tram: Gualta-Parlavà 

 800.000 
 

Reforçament de ferm i obres complementàries GI-552. Tram: Sant 
Feliu de Buixalleu - Sant Hilari Sacalm. 

 1.250.000 
 

Reforçament de ferm i obres complementàries de la GI-540. Tram: 
Bescanó. 

 2.550.000 
 

Rotonda a la C-65, a Llambilles  1.903.468 
 

Gironès 
 

Millora del drenatge a la C-66, a Bordils  400.000 
 

Selva 
 

Reforçament del ferm i obres complementàries a la C-35. Tram: 
Massanes - Maçanet de la Selva 

 2.500.000 
 

Selva/Gironès 
 

Condicionament i obres complementàries a la C-25. Tram: 
Riudellots de la Selva - Campllong 

 400.000 
 

Osona 
 Rotonda a la carretera GI-520, a Viladrau  450.000 

 
Reforçament del ferm i obres complementàries a la C-26. Tram: 
Ripoll 

 750.000 
  

Ripollès 
 Rehabilitació del pont sobre el riu Ter a la C-38, a Sant Joan de les 

Abadesses. 
 400.000 

 

  TOTAL OBRES COMARQUES GIRONINES 17.544.188 
 

 
12,2 milions d’euros  a les carreteres de Lleida  
 
Pel que fa a la xarxa viària lleidatana, el Govern ha impulsat quatre actuacions 
de millora que comportaran una inversió total de 12,2 milions d’euros. Entre 
aquests treballs, cal assenyalar l’ordenació dels accessos projectada a l’LV-
3025 entre la Sentiu de Sió i Agramunt, amb un pressupost de 5,2 milions 
d’euros. Aquesta actuació permetrà millorar els accessos a la Sentiu de Sió, 
Montgai, Butsènit, les Ventoses, Pradell i Preixens, amb l’objectiu d’afavorir la 
seguretat viària.  
 
Comarques lleidatanes   
Alt Urgell 
 

Millora seguretat viària al túnel de la C-14 de Montant de Tost 
 

1.500.000 
 

Noguera, 
Urgell 
 

Ordenació dels accessos a la carretera LV-3025. Tram: la Sentiu de 
Sió (C-26) - Agramunt (C-14) 
 

5.295.728 
 

Noguera 
 

Reforçament del ferm a la C-14.Tram : Artesa de Segre - Ponts 
 

3.759.750 
 

Solsonès 
 

Millora del ferm i drenatge a la C-26 Tram: Navès - Límit de Berguedà 1.656.260 
 

 TOTAL OBRES LLEIDA 12.211.738 
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6,8 milions d’euros a les carreteres del Camp de Tarragona  
 
A les carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona, la Generalitat ha destinat 
una inversió 6,8 milions d’euros per a l’execució de sis actuacions de 
conservació i millora de la seguretat viària. En aquest sentit, cal destacar els 
treballs que es duran a terme per tal de millorar el ferm i les barreres de 
seguretat a la C-44, en un tram de 13 quilòmetres al seu pas per Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, amb un pressupost de 4 milions d’euros. 
 
 Camp de Tarragona   

Millora del ferm i barreres de seguretat a la C-44 a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant 
 

4.000.000 
 

 
 
Baix Camp 

Paviment antilliscant i barreres de seguretat a laT-310. Riudoms-
Montbrió del Camp 
 

350.000 
 

Reconstrucció del ferm a la C-241d a Santa Coloma de Queralt 350.000 
 

Conca de 
Barberà 
 Condicionament de travessera de la C-421d, Sarral  

 
1.121.093 

 
Priorat 
 

Millora de cunetes a la T-713 i la T-702, PK 0+000 al 36+400. 
Margalef 

800.000 
 

Tarragonès 
 

Millora del paviment de la carretera T-202. Tram: La Nou de Gaià - 
Salomó 
 

200.000 
 

  TOTAL OBRES CAMP TARRAGONA 
 

6.821.093 

 
4,2 milions d’euros  a la xarxa de les Terres de l’Ebre 
 
Finalment, el Govern ha programat tres actuacions de millora del ferm i la 
seguretat viària a la xarxa de les Terres de l’Ebre que comportaran una 
inversió prevista de 4,2 milions d’euros. Entre les obres que es duran a terme, 
hi ha el reforçament del ferm de la C-44 en un tram de 12,5 quilòmetres entre 
Tivissa i Móra la Nova, amb un pressupost estimat de 2,9 milions d’euros. 
 
Terres de l'Ebre   
Montsià 
 

Reforçament del ferm de la T-344. Tram: Amposta - Masdenverge 
 

624.431 
 

Ribera d'Ebre 
 

Reforçament del ferm de la C-44. Tram: Tivissa - Móra la Nova 
 

2.900.000 
 

Terra Alta 
 

Reforç del ferm i obres complementàries a la C-221z.Tram: Batea 
 

701.846 
 

  TOTAL OBRES TERRES DE L'EBRE 4.226.277 
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El Govern renova el seu compromís per millorar la 
qualitat del servei elèctric 

 
• El Govern invertirà 6,9 milions d’euros en la millora del 

subministrament elèctric, que se sumarà a la partida de 14,6 
milions que la tarifa elèctrica del 2007 destina a Catalunya i als 
50,2 milions a càrrec de les companyies distribuïdores 

 
• Es realitzaran 152 obres en la xarxa elèctrica per a la millora de la 

qualitat del subministrament, la millora de la tensió i la tala i 
esporga en els marges de les línies 

 
El Govern ha acordat signar un nou conveni marc de col·laboració amb el 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per tal de millorar la qualitat del servei 
elèctric a Catalunya. Segons el conveni, el Govern dedicarà 6,9 milions 
d’euros a aquest objectiu i complementarà així els 14,6 milions que la tarifa 
elèctrica corresponent a l’any 2007 ha destinat a Catalunya per incentivar les 
companyies distribuïdores a millorar el seu servei als usuaris. Paral·lelament, 
està previst que les companyies inverteixin fins a 50,2 milions d’euros a 
aquestes obres de millora. 
 
L’acord preveu que es duguin a terme un total de 152 actuacions en la xarxa 
elèctrica catalana entre aquest any i el vinent, de les quals la majoria, 127, 
seran de millora de la qualitat del subministrament (55,1 milions), 17 tindran 
com a objectiu la millora de la tensió (13,7 milions) i les 8 restants seran de 
tala i esporga en els marges de línies aèries (2,8 milions). La retribució des les 
obres ascendirà fins al 30% del seu import final.  
 
El conveni té com a objectius incentivar les companyies distribuïdores a 
millorar el seu servei als usuaris, per la qual cosa impulsarà actuacions per 
evitar que hi hagi nuclis de població amb una única alimentació, i la 
incorporació de sistemes  telecomandats que redueixin el temps de reposició 
del servei en cas d’avaries. L’acord també preveu impulsar la construcció de 
noves subestacions i de millores tecnològiques en les instal·lacions ja 
existents.  
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El Govern destina 25,5 milions d’euros a actuacions en 
matèria educativa 
  

• Aprova un partida de 12,9 milions d’euros per a material informàtic 
destinat als centres educatius 

 
• Destina 12,6 milions d’euros per a la construcció de dos nous 

centres a Viladecans i Les Franqueses del Vallès, i l’ampliació d’un 
centre a Roses 

 
 
El Govern ha aprovat avui destinar 25,5 milions d’euros en matèria educativa 
per l’arrendament d’equipaments audiovisuals i de tecnologies de la 
informació i la comunicació per a les escoles i instituts, d’una banda, i  per a la 
construcció de dos centres educatius, i l’ampliació d’un altre centre, de l’altra. 
 
El Govern destinarà 12,9 milions euros per a proveir els centres educatius 
públics del material de tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 
entre els anys 2009 i 2014. Aquesta inversió servirà per a distribuir material 
tecnològic més específic de l’àmbit educatiu com pissarres digitals, canons o 
material per al laboratori. El material informàtic es subministrarà a cada centre 
en format de rending durant els propers cinc cursos.  
 
Aquests 12,9 milions se sumen a la partida de 15,3 milions d’euros que el 
Govern va aprovar fa 15 dies per a material informàtic ordinari destinat als 
centres (ordinadors, impressores o fotocopiadores, etc.). 
 
Dos centres nous a Viladecans i les Franqueses i ampliació d’un a Roses 
 
Els Govern també ha aprovat el pressupost per a realitzar obres a tres centres 
a Viladecans (Baix Llobregat), a Roses (Alt Empordà) i a les Franqueses del 
Vallès (Vallès Oriental).  
 
Concretament ha aprovat una partida de 6,4 milions d’euros per a la 
construcció d’un centre d’educació infantil i primària de tres línies (tres aules 
per curs) a Viladecans. El centre substituirà l’actual edifici del CEIP Dr. 
Fleming, que ha quedat obsolet, i a la vegada permetrà que l’escola passar a 
oferir tres línies en comptes de les dues actuals, de manera que donarà 
resposta a les noves necessitats d’escolarització del barri de Ponent de 
Viladecans. El centre passarà de tenir una capacitat per a 450 a 675 alumnes. 
 
El Govern destinarà 5,6 milions d’euros per a la redacció, execució i direcció 
d’obres d’un centre de dues línies a les Franqueses del Vallès. El centre 
comptarà amb dues línies (dues aules per curs) i tindrà capacitat per a 450 
alumnes.  
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El Govern també ha aprovat el pressupost de 522.501 euros per a la 
construcció de l’edifici d’educació infantil del CEIP Jaume Vicens Vives de 
Roses. Amb aquesta ampliació, els alumnes de 3 a 6 anys comptaran ja amb 
un edifici propi i separat de la resta de l’alumnat. Fins ara, el centre compta 
amb algunes de les classes en mòduls. 
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El Govern destinarà 40 milions d’euros a la Universitat 
de Vic en els propers quatre anys 
 

• Properament se signarà el contracte programa entre el Govern i la 
universitat per al període 2009-2012 amb els objectius de la 
inversió 

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 40,3 milions d’euros per a finançar 
les activitats de la Universitat de Vic durant el període 2009-2012. 
Properament, el Govern i la universitat signaran el contracte programa que 
concretarà els objectius i les accions estratègiques de la institució per als 
pròxims quatre anys previstos amb aquesta inversió. 
 
La Universitat de Vic (UVic) va ser reconeguda per Llei l’any 1997 del 
Parlament de Catalunya, aprovada per unanimitat de totes les forces 
polítiques presents com a reconeixement social de la trajectòria seguida 
durant els vint anys anteriors pels Estudis Universitaris de Vic i amb la voluntat 
de reforçar l’equilibri territorial del país. 
 
Dotze anys després d’aquell reconeixement, la Universitat ha esdevingut una 
realitat més consolidada, i ha anat conformant un model singular dins del 
sistema universitari català, basat, sobretot, en un compromís cada dia més 
explícit amb la societat i el territori. 
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El Govern inverteix prop de 4 milions d’euros a 
millorar el sanejament a la conca del riu Llobregat  
  

• S’ampliarà la depuradora de Vacarisses, al Vallès Occidental, i 
se’n construirà una de nova a Castellolí, a l’Anoia 

 
• Aquestes dues actuacions milloraran la qualitat de l’aigua de prop 

de 8.000 habitants 
 
El Govern ha impulsat avui la millora del sanejament a la conca del riu 
Llobregat amb l’ampliació de la depuradora de Vacarisses i la construcció 
d’una de nova a Castellolí. Per al desenvolupament d’aquestes actuacions 
s’invertiran més de 3,9 milions d’euros, finançats en un 85% pels Fons de 
Cohesió de la Unió Europea.  
 
Les millores de la depuradora de Vacarisses, al Vallès Occidental, que tindran 
un cost proper als 3 milions d’euros, consistiran a duplicar la capacitat de la 
planta, que passarà a tractar un cabal diari de 1.320 m3/dia que donarà servei 
a una població de 6.600 habitants.  
 
Mitjançant l’ampliació de l’estació depuradora projectada s’aconseguirà una 
important i imprescindible millora sanitària i mediambiental, tant de la conca 
del riu Llobregat, com de l’entorn general de Vacarisses. La durada estimada 
de les obres és de divuit mesos.  
 
Millora del sanejament a l’Anoia 
 
Avui també s’ha aprovat la construcció de la depuradora de Castellolí, a la 
comarca de l’Anoia. Aquesta actuació, que tindrà un cost superior als 957.600 
euros, consistirà en la construcció d’una planta depuradora de tipus biològic, 
que tractarà un cabal d’aigua de 205 m3/dia, equivalent a una població de 
1.350 habitants, i la instal·lació de canonades d’una longitud total de 349 
metres. L’aigua tractada desembocarà a la riera de Castellolí. També s’haurà 
d’habilitar el camí d’accés a l'estació depuradora d’aigües residuals i instal·lar 
una línia elèctrica de 190 metres de longitud, el traçat de la qual discorrerà 
soterrat pels vials de la zona urbanitzada.  
 
Aquesta instal·lació permetrà incrementar la qualitat sanitària de l’aigua i fer 
millores mediambientals tant la conca del riu Llobregat com de l’entorn general 
de Castellolí. La durada estimada per a l’execució de les obres previstes en el 
present projecte és de deu mesos, a comptar des de l’ocupació física dels 
terrenys.  
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El Govern destina més de 7 milions d’euros a la 
modernització del regadiu 
 

• Es modernitzaran infraestructures obsoletes que provoquen un 
excessiu consum d’aigua 

 
• Les obres permetran als regants augmentar l’eficiència dels 

sistemes de reg i afrontar èpoques de sequera 
 
El Govern ha aprovat avui una línia d’ajuts de 7.109.500 milions d’euros 
durant el període 2009-2011 destinats millorar i modernitzar el regadiu, 
especialment en el cas d’infraestructures obsoletes que provoquen un consum 
excessiu d’aigua. L’objectiu dels ajuts és contribuir a la modernització de les 
instal·lacions, a través de l’aplicació de noves tecnologies que augmentin 
l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus i en 
l’emmagatzematge d’aigua.  
 
Actualment hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de 25 
anys, i per tant, tenen sistemes de reg amb una infraestructura obsoleta que 
provoquen un consum excessiu d’aigua i grans despeses d’explotació. D’altra 
banda, aquestes instal·lacions fan que els regants depenguin totalment de les 
disponibilitats hídriques del moment i no puguin fer front a períodes de 
sequera. 
 
Davant d’aquesta situació, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural ha obert una línia d’ajuts per a diferents actuacions: 
 

• La redacció de projectes i estudis per part de tècnics qualificats i 
necessaris per a la millora de regadius, com ara:  

 
- Instal·lacions de captació i elevació d’aigües 
- Embassaments i basses de regulació 
- Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg 

fins a l’explotació individual 
- Sistemes d’automatització i control de consum  
- Obres de pous i sondejos destinats a l’explotació d’aigües 

subterrànies per a reg   
- Obres per a tractaments terciaris d’aigües que procedeixin de 

depuradores per tal que compleixin les garanties de qualitat per 
a utilitzar-les com a aigua de reg 

 
• Tot el procés de les obres de millora de regadius dels tipus indicats: 

inclosa l’execució de l’obra, la redacció del projecte, la direcció d’obra, 
la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat. 
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• Les despeses de funcionament o de manteniment en instal·lacions de 
reg a pressió que hagi executat, estigui executant o hagi previst 
l’Administració actualment. 

 
Els ajuts van dirigits a les comunitats de regants i les col·lectivitats de regants, 
i els beneficiaris hauran de disposar en tots els casos de la concessió de 
l’aigua per dur a terme l’actuació.  
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El Govern destina 852.000 euros per construir, 
adequar i oferir allotjaments per a treballadors 
temporers  
 

• Es poden acollir a la subvenció entitats sense ànim de lucre, 
empreses privades, ajuntaments i organitzacions empresarials 
agràries 

 
• L’objectiu és garantir unes condicions laborals i d’allotjament 

dignes, contribuir a la integració dels temporers i promoure la 
seva contractació regular  

 
El Govern destinarà 852.000 euros a ajuntaments i entitats per a subvencionar 
la construcció, adequació i subministrament d’allotjaments per als treballadors 
temporers que participen en la campanya de recollida de fruita d’aquest any. 
L’objectiu és garantir unes condicions laborals i d’allotjament dignes per als 
treballadors de la campanya i contribuir a la seva integració. D’aquesta 
manera, també es promou la contractació regular de persones d'origen 
estranger que treballen en la temporada agrícola catalana.  
 
Concretament es destina una línia d’ajuts de 752.000 euros a les entitats 
sense ànim de lucre, empreses privades i ajuntaments de menys de 20.000 
habitants per tal que construeixin, habilitin, reformin, ampliïn o millorin els 
allotjaments amb un màxim de cinquanta places per edifici. El termini per 
presentar les sol·licituds acaba l’11 d’abril per a empreses privades i entitats 
sense ànim de lucre i el 25 de març per als ajuntaments. 
 
A aquestes actuacions s’afegeix una segona línia d’ajuts de 100.000 euros per 
finançar l’allotjament als treballadors amb un contracte que obligui l’ocupador 
a costejar l’estada del treballador, ja sigui de forma individual o en un 
equipament compartit. En aquest cas, poden demanar la subvenció les 
organitzacions empresarials agràries que gestionen la contractació de 
temporers. 
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El Govern i l’Ajuntament de Barcelona signaran per 
conveni la ubicació definitiva dels nous centres 
penitenciaris que substituiran La Model i la Trinitat 

 
• Un nou centre de règim obert, que suposarà el tancament definitiu 

de la presó de la Trinitat, se situarà en uns terrenys de 5.000 
metres quadrats a la Zona Franca 

 
• La seva construcció s’executarà al mateix temps que les obres del 

futur Centre de Preventius que ha de substituir La Model 
 
• Totes dues actuacions permetran alliberar més de 50.000 metres 

quadrats de terreny a la ciutat, un cop desapareguin la presó 
Model i Trinitat 

 
 
El Govern ha autoritzat avui la signatura de l’acord amb l’Ajuntament de 
Barcelona que ha de permetre actualitzar els plans per a la renovació dels 
centres penitenciaris de la ciutat que han de substituir La Model i la Trinitat per 
adaptar-los a les noves necessitats sorgides de l’augment de la població 
penitenciària.  
 
La nova planificació contempla que el nou centre penitenciari de règim obert 
de Barcelona, que haurà de substituir el que actualment funciona de manera 
provisional a les instal·lacions de l’antiga presó de joves de la Trinitat, 
s’ubicarà en una parcel·la de 5.000 m² en l’àmbit dels terrenys de la Zona 
Franca, una operació en la que participaran l’Ajuntament de Barcelona, el 
Consorci de la Zona Franca, entitat titular dels terrenys, i el propi Govern.  
 
La construcció del nou equipament es farà al mateix temps que la del Centre 
de Preventius de Barcelona. Aquest últim,  ocuparà la totalitat de la finca de 
25.412 m² de superfície situada a prop de l’antiga llera del riu Llobregat, que 
inicialment estava destinada a acollir tant el Centre de Preventius com el 
Centre Obert.  
 
El trasllat a un altre emplaçament del centre obert previst respon a les noves 
necessitats que aconsellen augmentar la capacitat de l’equipament per a 
interns preventius, que ha de substituir la presó Model. 
 
En aquest sentit, l’actualització del conveni torna a fer palesa la voluntat 
expressa, tant del Govern com de l’Ajuntament de Barcelona, de tancar la 
presó Model i el centre de règim obert de Trinitat, quan entrin en funcionament 
els  nous equipaments penitenciaris de la Zona Franca.  
 
La licitació del projecte del nou centre de preventius de la Zona Franca ja ha 
estat realitzada i en aquest moments s’està redactant el projecte.   
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Pel que fa al centre de règim obert Barcelona 2 (Trinitat), el conveni recull 
l’enderrocament de la part de les instal·lacions que han quedat en desús. Un 
enderroc que es va iniciar el passat mes de gener , després que el centre de 
compliment de condemna de joves es traslladés al nou equipament 
penitenciari, ubicat a la Roca del Vallès. En els terrenys que quedaran lliures, 
la Generalitat ha acordat amb l’Ajuntament de Barcelona la ubicació 
d’habitatge de protecció i dels equipaments que tingui previst el consistori.  
 
 
Més de 54.000 metres quadrats per a habitatge protegit i equipaments 
 
El trasllat d’aquests equipaments penitenciaris de Barcelona a la Zona Franca 
permetrà alliberar 54.568 m² de terreny, un cop desapareguin les presons de 
la Model i Trinitat, que es destinaran a la construcció d’habitatge de protecció 
oficial i equipaments per a la ciutat.  
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El Govern aprova el conveni amb l’Ajuntament de 
Barcelona per ubicar els nous equipaments judicials a 
l’eix de Lluís Companys 

 
• El nou eix judicial del Passeig Lluís Companys acollirà en un 

sol edifici l’Audiència de Barcelona i les jurisdiccions 
contenciosa administrativa i social, situades actualment en tres 
edificis diferents      

 
• El conveni preveu també concentrar les seus del Departament 

en un únic edifici corporatiu 
 

• El Departament de Justícia i les altres dependències de la ciutat 
de Barcelona es traslladaran a l’espai que ocupa el Centre 
Penitenciari de Wad Ras, millorant la coordinació i l’atenció al 
ciutadà 

 
El Govern ha impulsat avui la signatura del conveni amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la renovació dels equipaments judicials de la ciutat que han 
de permetre, d’una banda, convertir el passeig Lluís Companys en un gran eix 
judicial de Barcelona, i de l’altra, concentrar les seus del Departament en una 
únic edifici corporatiu.  
 
Per tal que això sigui possible, s’han d’establir els criteris per promoure la 
modificació del Pla General Metropolità, per tal de permetre el trasllat dels 
actuals equipaments judicials que acullen les Jurisdiccions Contenciosa 
Administrativa, Social i de l’Audiència Provincial de Barcelona a un nou edifici 
judicial que s’ha d’ubicar al Passeig de Lluís Companys, així com el trasllat de 
la seu corporativa del Departament de Justícia a un únic emplaçament situat a 
l’illa delimitada per l’avinguda del Bogatell i els carrers del Doctor Trueta i 
d’Àlaba. 
 
El Pla d’inversions en edificis judicials, preveu que la ciutat de Barcelona 
disposi de dues grans infraestructures al servei de l’Administració de Justícia: 
l’àmbit de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i 
l’àmbit del Passeig Lluís Companys-Via Laietana. 
 
El Departament de Justícia ha replantejat alguns aspectes de la planificació 
dels equips judicials de la ciutat de Barcelona, concentrant les seus judicials a 
l’àmbit de Lluís Companys en un únic emplaçament per a l’Audiència 
Provincial de Barcelona i les jurisdiccions contenciosa administrativa i social, 
que comporta la renúncia, per part del Departament, de la seu de la Via 
Laietana, 2-8 i 10 i la construcció d’un nou edifici a l’illa delimitada pels 
passeigs de Lluís Companys i Picasso i els carrers de Pujades i Comerç. 
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Mitjançant la signatura d’aquest conveni, es reforçarà la concentració de les 
seus judicials. La primera de les grans concentracions es donarà a la Ciutat de 
la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. La segona, es farà a la 
zona del passeig Lluís Companys.  
 
 
Àmbit Lluís Companys 
 
En concret, s’hauran de desafectar els 3 edificis de Via Laietana i de la Ronda 
Sant Pere dels usos judicials, la qual cosa estalviarà una reforma valorada en 
20 milions d’euros i deixarà a disposició del Govern un valor patrimonial de 40 
milions d’euros. Les jurisdiccions que actualment ocupen Via Laietana, la 
contenciosa i la social,  es concentraran en el nou edifici de Lluís Companys, 
on està previst que es traslladi l’Audiència de Barcelona. Aquesta 
concentració és possible, segons un estudi acurat i respectuós de l’entorn de 
Lluís Companys, augmentant de 30.000 m2 a 45.000m2, aproximadament, 
l’edificabilitat del solar on actualment s’ubiquen els jutjats d’instrucció i penals.  
 
Al mateix passeig Lluís Companys es mantindrà l’actual Palau de Justícia, que 
s’està reformant i rehabilitant, per transformar-se en la seu dels màxims 
òrgans judicials de Catalunya: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la 
Fiscalia Superior de Catalunya i el Consell de Justícia de Catalunya. 
 
La concentració en un únic emplaçament de les seus judicials de l’Audiència 
Provincial de Barcelona i les Jurisdiccions Contenciosa Administrativa i Social 
suposa la construcció d’un edifici a l’illa delimitada pel passeigs de Lluís 
Companys i Picasso i els carrers de Pujades i Comerç, que tot i assegurant 
l’adequada inserció en l’entorn, comporti una edificabilitat sobre rasant d’entre 
42.000 i 45.000 m2.  
 
 
Àmbit Wad Ras 
 
El conveni contempla també la concentració de l’activitat del Departament de 
Justícia a la ciutat de Barcelona en un sol espai. Actualment no existeix una 
única seu corporativa i aquesta es disgrega en dos edificis de propietat ( Pau 
Clarís, 81, on s’hi ubica la seu corporativa; i Aragó, 332, on hi ha la Secretaria 
de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil) i sis espais de 
lloguer.  
 
La futura seu del Departament se situarà on actualment hi ha la presó de 
dones de Barcelona, a l’illa determinada per l’avinguda Bogatell i  els carrers 
doctor Trueta i Àlaba. A més, també s’hi construirà un equipament penitenciari 
de règim obert amb la voluntat d’exemplificar la normal convivència d’aquests 
equipaments i la societat.  Amb aquesta operació, el Departament de Justícia 
disposarà d’un únic edifici administratiu de propietat amb 25.000 m2 de sostre. 
Per conjugar els dos equipaments, la seu del Departament i el Centre Obert, 
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s’ha elaborat un estudi que confirma l’adequació d’usos dels dos equipaments 
en un sol àmbit.  
 
El planejament urbanístic actual preveu que el Govern disposi d’una 
distribució de sostre de 28.000 m² d’ús terciari, a banda d’una reserva de 
4.000 m² per equipaments. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona durà a 
terme les actuacions necessàries per tal d’iniciar la tramitació per a la 
modificació i adaptació del Pla General Metropolità garantint que es preserven 
els metres quadrats de sostre  terciari de la Generalitat de Catalunya. 
 
El cost aproximat de la construcció del nou equipament és de 38 milions 
d’euros,  quantitat equivalent al valor patrimonial que es deixaria a disposició 
del Govern pels edificis desafectats. A més, cal tenir en compte l’estalvi anual 
de lloguers i els beneficis econòmics de la concentració de seus.  
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El Govern crea una xarxa pública de teatres, auditoris i 
equipaments escènics de tot Catalunya 
  

 S’aprova l’organització en xarxa dels equipaments públics de 
teatre, dansa, música, circ i d’altres disciplines escèniques de tot 
Catalunya 

 
 La iniciativa permetrà racionalitzar i coordinar els recursos 

econòmics que es destinen a aquest àmbit 
 
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya, una xarxa que integra teatres i auditoris de 
tot el territori que permetrà distribuir homogèniament l’oferta pública d’activitat 
escènica i musical, superant així la concentració majoritària d’espectacles i 
equipaments a Barcelona. La iniciativa, aprovada avui per Decret, la formen 
els centres participats per la Generalitat, i també s’hi poden adherir 
voluntàriament els equipaments dels ens locals.  
 
L’organització en xarxa dels diferents equipaments escènics de Catalunya 
permetrà aconseguir un millor equilibri territorial i evitarà duplicitats en les 
programacions públiques d’arts escèniques i musicals. A més, suposarà un 
millor aprofitament dels recursos econòmics que s’hi destinen, tant per part de 
les administracions com dels agents privats. Per al 2009, el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació té prevista una inversió de 48,9 milions 
d’euros a equipaments escènics i musicals, i la creació de la xarxa no ha de 
representar un increment significatiu de la despesa respecte de les 
aportacions que s’han fet fins ara. 
 
El decret, aprovat també amb el consens del món local, dóna compliment al 
que estableix l’article 22 de l’Estatut de Catalunya sobre drets i deures en 
l’àmbit cultural, que reconeix a totes les persones el dret a accedir en 
condicions d’igualtat a la cultura. 
 
 
Tipologia d’equipaments 
 
Podran integrar-se al Sistema els equipaments escènics i musicals participats 
per la Generalitat de Catalunya i els equipaments d’ens locals que promouen 
programacions escèniques i musicals. La integració d’equipaments al Sistema 
es farà a instància de l’ens interessat. 
 
El Decret estableix la tipologia d’equipaments escènics i musicals següents: 
 
a) Equipaments escènics i musicals de caràcter singular 
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Són equipaments escènics i musicals d’àmbit nacional que acullen projectes 
artístics, amb un alt nivell d’especialització i excel·lència artística. 
Constitueixen les capçaleres del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya i han de comptar amb presència de la Generalitat de 
Catalunya en els seus òrgans de govern. Aquests equipaments han de 
disposar d’una direcció artística i d'una direcció operativa, i han de basar la 
seva proposta artística de forma majoritària en espectacles de format gran o 
mitjà de producció pròpia, o bé fets amb coproducció o per contractes de 
programació amb altres organitzacions públiques o privades. 
 
S’inclouen en aquesta categoria el Teatre Nacional de Catalunya; el Mercat de 
les Flors. Centre de les Arts en Moviment; el Gran Teatre del Liceu; l’Auditori 
de Barcelona, i el Teatre Lliure. 
 
b) Centres de producció territorial 
Són equipaments escènics i musicals centrats en la producció artística i, 
complementàriament, en l’exhibició de les produccions pròpies i d’altres, 
d’àmbit inferior al nacional. Tenen un marc d’actuació orientat de forma 
preferent als municipis i comarques de l’àmbit territorial on s’ubiquen. Han de 
tenir un component d’especialització artística dins els àmbits de les arts 
escèniques o la música i també poden tenir com a activitat secundària la 
promoció de processos artístics de dinamització comunitària. Aquests centres 
han de comptar amb un acord de col·laboració entre la Generalitat i 
l’Administració local corresponent. La seva localització ha de respondre a 
criteris d’equilibri territorial. Aquests equipaments han de programar 
espectacles de producció pròpia, coproducció o per contractes de 
programació amb altres organitzacions públiques i privades.   
 
Formen part d’aquesta categoria el Centre d’Arts Escèniques de Reus, el 
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i El Canal. Centre d’Arts Escèniques de 
Salt i Girona. 
 
c) Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals 
Són equipaments escènics i musicals d’àmbit local que poden acollir, 
simultàniament, activitats escenicomusicals d’audició o exhibició, i també de 
producció de caire professional i activitats de dinamització comunitària. Han 
de ser preferentment equipaments de titularitat pública municipal. Si són de 
titularitat privada, l’ens local ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per 
fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció pública. Han de disposar 
d’una sala de gran capacitat per poder acollir programacions de gran format.  
 
Aquests equipaments han d'estar ubicats de forma preferent en municipis de 
més de 50.000 habitants o capitals de comarca de més de 15.000 habitants. 
 
d) Equipaments escènics i musicals bàsics 
Són equipaments escènics i musicals d’àmbit local que disposen d’una sala 
d’exhibició o audició especialitzada de referència i, si s’escau, d’espais 
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annexos que poden acollir representacions de caràcter professional i activitats 
de dinamització comunitària. Es tracta d’espais de titularitat pública o privada. 
Si són de titularitat privada, l'ajuntament o ens públic ha d’haver subscrit un 
contracte amb el titular per fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció 
pública.  

Aquests equipaments han d'estar ubicats de forma preferent en municipis 
d’entre 15.000 i 50.000 habitants o capitals de comarca d’entre 5.000 i 15.000 
habitants. 

e) Altres espais escènics i musicals 
Són espais amb una configuració i dotació escenicotècnica bàsica que permet 
fer-hi activitats escèniques i musicals en format de cicles o temporades i que 
es poden ubicar en equipaments polivalents com centres cívics, centres 
culturals, o altres equipaments cívics o associatius. Es tracta d’espais de 
titularitat pública o privada. Si són de titularitat privada, l'ajuntament o ens 
públic ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per fer-hi activitats 
musicals i escèniques de promoció pública.  
 
 
Organització de la xarxa 
 
Les entitats que formen part del Sistema es vinculen amb el departament 
competent en matèria de cultura, per rebre el suport corresponent, a través de 
diferents modalitats: 
 
a) Contracte programa: s’ha d’establir entre la Generalitat i l’ens local o entitat 
titular de l’equipament integrat al Sistema. Aquesta modalitat s’ha d’utilitzar de 
forma prioritària amb els equipaments escènics i musicals de caràcter singular 
així com amb els centres de producció territorial.  
 
b) Conveni: s’ha d’establir entre la Generalitat i l’ens local o entitat titular de 
l’equipament integrat al Sistema. Aquesta modalitat s’adreça de forma 
prioritària als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.  
 
c) Suport genèric: aquesta modalitat s’adreça fonamentalment a les categories 
d’equipaments escènics i musicals bàsics i d’altres espais escènics i musicals. 
L’ens local o entitat titular d’aquest tipus d’equipament pot optar a participar en 
les convocatòries anuals de subvencions per a la difusió d’arts escèniques i 
música, participar en gires de promoció o altres accions i serveis de suport 
que estableixi la Generalitat.  
 
 
L’estructura orgànica del Sistema d’Equipaments Escènics i Musicals està 
formada per tres òrgans: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica 
d’Equipaments i el Fòrum del Sistema. Tots tres òrgans estan integrats per 
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representants del departament de la Generalitat competent en matèria de 
cultura i per representants de l’Administració local.  
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El Govern destina més de tres milions a posar en 
funcionament el Cesicat 
 

• Aquest centre s’ubicarà a Reus i treballarà per garantir la 
seguretat de la ciutadania, les empreses i les administracions 
públiques en l’àmbit de la informació 

 
• La inversió servirà per contractar l’equip de persones que han de 

prestar serveis als usuaris de la futura entitat 
 
• El Govern també reforça el seu model de gestió de les tecnologies 

de la informació i de la comunicació amb un nou catàleg de 
serveis per afrontar el repte de la implantació de les noves 
tecnologies 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 3,2 milions d’euros per posar en 
funcionament el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), 
l’ens que treballarà per garantir la seguretat de la ciutadania, les empreses i 
les administracions públiques en l’àmbit de la informació. Aquest centre neix 
per donar resposta a la problemàtica dels incidents informàtics, que afecta 
molt negativament la confiança en els mitjans electrònics, i que perjudica el 
desplegament de la Societat de la Informació. La inversió que s’aprova avui  
servirà per la contractació de l’equip de persones expertes en seguretat de la 
informació que treballaran en aquesta entitat. 
 
El Cesicat s’instal·larà inicialment a l’edifici Redessa de Reus (Baix Camp), i a 
partir del 2011 es traslladarà a l’edifici Tecnoparc, on disposa de més de 
40.000 metres quadrats d’espai, al costat del Parc Tecnològic del Camp, la 
Fira i la Cambra de Comerç de Reus, entre altres equipaments. El Cesicat 
comptarà amb un grup d’un mínim de 12 d’experts que s’ocuparan de la 
difusió de notícies i comunicats en seguretat TIC; la publicació de guies de 
seguretat; l’anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes, l’assistència tècnica; 
l’anàlisi d’incidents de seguretat; l’execució d’un programa de gestió de llistes 
de configuració segura de sistemes, i la generació d’una base de coneixement 
de vulnerabilitats i estratègies de resposta.  
 
Pla de Seguretat de la Informació a Catalunya 
 
El Consell de Govern va aprovar la setmana passada el Pla de Seguretat de la 
Informació a Catalunya, que marca les línies de les polítiques públiques per 
construir una Societat de la Informació més segura per tothom. El Pla 
s’estructura en quatre grans objectius estratègics: establir una estratègia 
nacional de seguretat en les tecnologies de la informació i la comunicació, el 
suport a la protecció de les infraestructures crítiques de telecomunicacions, la 
promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat en les noves 
tecnologies, i l’increment de la confiança i la protecció de la ciutadania en la 
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societat de la informació, amb una atenció especial als col·lectius amb més 
riscos, com els infants i els joves.  
 
El Govern reforça el seu model de gestió de les tecnologies de la 
informació i la comunicació 
 
D’altra banda, el Govern ha acordat renovar l’encàrrec al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per a la prestació de 
serveis de tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) als ens i 
departaments de l’Administració. L’encàrrec a aquest centre que depèn de la 
Secretaria de Telecomunicacions del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, consolida el CTTI com a òrgan gestor de les TIC 
per a la Generalitat de Catalunya.  
 
L’encàrrec s’acompanya de l’aprovació del nou catàleg de serveis, una eina 
que permet categoritzar i ordenar els serveis TIC centrals de la Generalitat. El 
nou catàleg és un instrument que ha de permetre reforçar un model de gestió 
integral de les TIC a l’Administració per tal de fer front al repte que representa 
la implantació de les noves tecnologies d’una manera transversal en tots els 
àmbits de la Generalitat. En el nou document, el número de tipologies de 
serveis TIC registrades augmenten fins a 23, una xifra molt per damunt de les 
6 que s’oferien fins ara, que es divideixen en tres grans grups: serveis de 
gestió i comandament, solucions i serveis TIC. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern acorda donar suport a la candidatura de Tarragona per acollir 
els Jocs del Mediterrani de 2017 
  
El Govern ha acordat donar el seu suport a Tarragona perquè esdevingui la 
ciutat candidata del Comitè Olímpic Espanyol (COE) com a seu per als Jocs 
del Mediterrani 2017. Mitjançant aquest acord el Govern es compromet a 
l’impuls de la candidatura, i a contribuir que Tarragona consolidi la millor 
proposta esportiva, d’infraestructures i d’organització per poder acollir aquests 
jocs esportius.  
 
Els Jocs del Mediterrani del 2017 se celebraran els deu darrers dies del mes  
de juliol i s’estima que hi participin uns 3.000 atletes i més de 4.000 persones 
entre entrenadors, àrbitres, jurats, etc. 
 
El Govern impulsa la millora de la residència de gent gran de Mataró 
 
El Govern ha fet avui un pas més per millorar la residència de gent gran de 
Mataró. En aquest sentit, destinarà 1.065.000 euros a les obres de 
remodelació de la quarta planta d’aquest equipament per adequar-la a les 
necessitats dels residents. Concretament, es redistribuiran els espais i 
s’adaptaran per facilitar-ne la mobilitat. A més, el Govern també destinarà 
723.000 euros més per renovar tota la instal·lació de fontaneria d’aquesta 
residència.  
 


