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El Govern aprova un paquet de mesures 
extraordinàries en l’àmbit de l’habitatge per fer front a 
la crisi 
 

• Avançarà el 60% de les subvencions de rehabilitació d’habitatges i 
d’edificis d’habitatges per tal de facilitar-ne el finançament 

 
• També comprarà edificis d’habitatges del mercat lliure per 

reconduir-los cap a l’habitatge protegit i incrementar així l’oferta 
d’habitatge social 

 
• Garantirà els préstecs als compradors d’habitatges protegits, 

comprometent-se a comprar els habitatges de les llars que no 
puguin pagar la hipoteca, i destinant l’habitatge novament al 
mercat d’habitatge protegit 

 
• S’està estudiant concedir una moratòria en el pagament de les 

hipoteques 
 

• L’Institut Català de Finances oferirà una línia de préstecs per al 
finançament de promocions d’habitatges de lloguer protegit i una 
altra per al finançament d’operacions de compra o urbanització de 
sòl per a promocions d’habitatge protegit 

 
 
El Govern ha aprovat avui un paquet de sis mesures extraordinàries en l’àmbit 
de l’habitatge per fer front a les conseqüències que està tenint la crisi per a les 
famílies i les empreses. Unes conseqüències que estan provocant necessitats 
en el finançament de la rehabilitació, també dificultats en el finançament dels 
excedents de l’habitatge protegit, que les famílies tinguin problemes per pagar 
l’habitatge on viuen i un agreujament de la situació de les empreses 
promotores. Les mesures són les següents: 
 

1. Avançament de les subvencions a la rehabilitació. El Govern 
avançarà fins al 60% de les subvencions aprovades en les 
convocatòries 2006, 2007 i 2008, mantenint en reserva el 40% restant 
per fer-lo efectiu en el moment de la presentació dels certificats finals 
d’obra. Igualment, concedirà bestretes del mateix import en les 
convocatòries d’ajuts de l’any 2009, a mesura que es vagin resolent. 

 
2. Compra d’edificis d’habitatges per part de l’Incasòl. L’opció de 

compra serà per a 500 habitatges, ja construïts o en construcció, 
ampliable en funció de la dinàmica inicial i amb autorització del Govern. 
Aquesta mesura suposa un estalvi del 92% en temps, i del 98% en 
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cost, per a l’Administració de la Generalitat, pel que fa a l’obtenció 
clàssica d’habitatge protegit que és la promoció. El preu de compra i 
venda serà com a màxim el de l’habitatge protegit de règim general. El 
concurs públic prioritzarà els habitatges, segons les zones 
geogràfiques, el preu d’oferta, el grau de demanda i la qualitat de la 
construcció. 

 
3. Programa excepcional i transitori de garantia de risc de les entitats 

financeres en les vendes i adjudicacions d’habitatges amb 
protecció oficial en el període 2009. La Generalitat dóna garantia a 
les entitats financeres per a la concessió de préstecs als compradors 
d’habitatges protegits, comprometent-se a tornar a comprar els 
habitatges protegits de les llars que entrin en morositat. L’opció de 
recompra pot ser tant per al propietari-deutor com per a l’entitat 
financera durant el procés d’execució judicial de l’embargament. Els 
habitatges comprats es tornaran a posar en el mercat de l’oferta 
protegida i seran per a les famílies que estan en llista d’espera d’un 
habitatge protegit. 

 
4. Estudi de la concessió d’una moratòria en el pagament de 

préstecs per a les llars que tinguin problemes de pagament de les 
hipoteques. El Govern està estudiant ampliar la proposta de l’Estat de 
donar cobertura financera en el pagament de la hipoteca per a les 
famílies que entrin en situació d’atur. Aquesta proposta estatal és per a 
hipoteques de fins a 170.000 euros, a les quals es concedirà una 
moratòria del 50% de les quotes fins al desembre de 2010, amb un 
màxim de 500 euros, a través de préstecs a retornar a l’Administració a 
partir del 2011 i durant un màxim de10 anys. Atès que a l’Estat l’import 
mitjà dels préstecs hipotecaris és de 140.000 euros i a Catalunya puja 
fins als 180.000, el Govern estudia ampliar a Catalunya el ventall de 
possibles llars beneficiàries de la cobertura pública fins a les que tenen 
hipoteques de 220.000 euros. 

 
5. Préstecs de l’Institut Català de Finances per al finançament de 

promocions de lloguer protegit. L’ICF subscriurà un conveni amb el 
Ministeri d’Habitatge per a la concessió de préstecs preferencials per 
un import inicial de 100 milions d’euros. 

 
6. Préstecs de l’Institut Català de Finances per al finançament 

d’operacions de compra o urbanització de sòl per a promocions 
d’habitatge protegit. Mitjançant un conveni ja signat entre el 
Departament d’Economia i Finances i el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, l’ICF ha obert una línia de finançament de 100 milions 
d’euros, per a inversions en compra i urbanització de sòl destinat a 
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promoure habitatge protegit de lloguer o de compra, i per al 
finançament d’inversions de promoció d’habitatge protegit de lloguer. 

 
 
Encaix amb les 42 mesures de dinamització econòmica i el Pacte 
nacional per a l’habitatge 
 
Les mesures aprovades avui i les que ja ha anat aprovant el Govern en 
matèria d’habitatge, durant aquest any, responen al compromís adoptat pel 
Govern, l’abril passat, quan va presentar un paquet de 42 mesures per 
dinamitzar l’economia i donar suport als sectors socials més afectats per la 
crisi. 
 
En l’àmbit de les polítiques de promoció i millora de l’accés a l’habitatge, el 
document ja parlava del finançament de sòl per a habitatge protegit, tant dins 
de les Àrees Residencials Estratègiques com de les reserves urbanístiques 
obligatòries de sòl per a habitatge protegit. També incloïa la millora del 
finançament de la promoció d’habitatge protegit de venda i de lloguer; de la 
posada en marxa de l’Avalloguer (uns 2.200 contractes fins a finals de 
novembre); la nova figura de l’habitatge concertat (fins ara, hi ha 1.301 
sol·licituds a tot Catalunya) i el lloguer amb opció de compra amb finançament 
protegit i ajut públic als compradors (aprovat tot el juliol); i el reforç de les 
subvencions i préstecs-bestreta per a la rehabilitació. Totes aquestes 
mesures, alhora, estan previstes en el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-
2016.  
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El Govern aprova el Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 
 

• La nova Agència, que integrarà l’empresa pública Adigsa, actuarà 
amb més agilitat en la gestió de les polítiques d’habitatge 

 
• La creació de l’Agència està recollida com una de les mesures del 

Pacte Nacional per a l’Habitatge 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que a l’inici de sessions del 2009 començarà d’urgència la seva 
tramitació al Parlament. Amb la creació de l’Agència, es pretén establir una 
estructura executiva àgil i dinàmica capaç de donar una resposta eficient als 
problemes plantejats en matèria d’habitatge. I, de cara al ciutadà, comportarà 
una major agilitat en la gestió i un increment de l’eficiència en l’execució de les 
polítiques d’habitatge. 
 
L’objectiu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya és executar i gestionar les 
polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya. 
Especialment, donarà la resposta de la Generalitat al creixement, la 
complexitat i la proximitat al territori necessària de les actuacions públiques en 
matèria d’habitatge mitjançant la seva gestió integrada. La nova Agència 
integrarà a la seva estructura l’empresa pública Adigsa.  
 
La creació de l’Agència és una mesura recollida al Pacte Nacional per a 
l’Habitatge per tractar el creixement i la diversificació de les responsabilitats 
públiques en matèria d’habitatge.   
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El Govern destina 6,9 milions d’euros al soterrament i 
al desviament de línies elèctriques d’alta tensió 
 

• Les actuacions es portaran a terme a Sant Joan de Vilatorrada, 
Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Rubí, Sant Joan Despí, i Vic 

 
• La mesura té com a objectius allunyar les línies d’edificis i 

equipaments i minimitzar els seus efectes sobre la trama urbana i 
el paisatge 

 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a signar convenis 
per al soterrament i el desviament de línies elèctriques d’alta tensió als 
municipis de Sant Joan de Vilatorrada i Manresa (Bages), Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí (Baix Llobregat), Rubí (Vallès Occidental), i Vic 
(Osona), actuacions a les quals destinarà gairebé 7 milions d’euros. 
 
El soterrament i el desviament de línies elèctriques en zones densament 
poblades com aquestes té com a objectius reduir la proximitat de les línies a 
edificis i equipaments, minimitzar els seus efectes sobre la trama urbana, tot 
millorant el trànsit de les persones i la circulació de vehicles, i limitar el seu 
impacte paisatgístic. Amb aquests objectius, i atenent els condicionants 
tècnics i urbanístics, els convenis contemplen el soterrament de línies de 110 
kV i el desviament de línies de 220 kV. 
 
Els convenis se signaran amb les companyies elèctriques titulars de les 
instal·lacions a millorar –que es fan càrrec del projecte executiu i de la 
contractació de les obres- i amb els municipis afectats –que assumeixen el 
cost de l’obra civil. L’ICAEN sufraga els costos dels materials i del muntatge i 
desmuntatge de les línies. Aportarà 6,9 milions d’euros per a l’execució 
d’aquestes actuacions, que suposaran un cost total de 12,3 milions d’euros.  
 
El soterrament i el desviament de línies elèctriques en zones densament 
poblades és una mesura inclosa en el Pla de l’Energia 2006-2015, i preveu 
una inversió global de 300 milions d’euros. En l’actualitat, s’estan executant 9 
convenis per a finançar actuacions d’aquests tipus a 9 municipis d’arreu de 
Catalunya, amb una inversió total de 31,6 milions d’euros a diferents indrets 
de Catalunya per realitzar aquest tipus d’actuacions. 
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El Govern destina més d’1 milió d’euros a la formació 
permanent del professorat no universitari 
 

• Atorga dues subvencions a la Universitat de Barcelona i a la 
Universitat Autònoma per finançar aquesta activitat  

 
• El curs passat es van fer 433 activitats de formació permanent, de 

les quals es van beneficiar 8.490 alumnes 
 
• El Govern també subvencionarà amb 2,5 milions d’euros les obres 

de reforma de centres educatius de Santa Coloma de Gramenet, 
Alpicat, Sant Just Desvern, i Granollers 

 
 
El Govern ha aprovat atorgar dues subvencions a la Universitat de Barcelona 
(UB) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a activitats de 
formació del professorat no universitari. L’import total d’aquestes subvencions 
és de 1.097.087 euros, dels quals 575.192 euros s’han atorgat a la Universitat 
de Barcelona, i 521.895 euros a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
En el cas de la UAB, a banda de les activitats de formació del professorat, la 
subvenció inclou el projecte Espurna, una plataforma tecnològica adreçada a 
tota la comunitat educativa per a l’atenció a l’alumnat nouvingut. Aquest 
projecte és un espai virtual on alumnes i professors de les aules obertes dels 
instituts d’educació secundària i els dels nouvinguts (tant els d’educació 
primària, secundària i d’escola d’adults) posen en comú experiències, 
pensaments i aprenentatges. Actualment, hi ha 1.420 professors donats d’alta 
del projecte, 1.890 alumnes utilitzen el recurs de forma habitual (un 30% dels 
quals corresponen a aules d’acollida) i 70 professors que participen amb el 
seu grup. 
 
Les activitats de formació permanent del professorat es realitzen a través dels 
instituts de ciències de l’educació (ICE) de les universitats i estan previstes al 
Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Durant el curs 
passat, es van realitzar 433 activitats de formació i 17.106 hores de formació, 
de les quals se’n van beneficiar 8.490 alumnes. L’oferta de formació consistia 
en cursos de millora i desenvolupament professional, currículum i innovació, 
escola inclusiva, i tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Subvencions per a reformes de centres educatius 
 
El Govern també ha autoritzat atorgar subvencions per un import total superior 
a 2,5 milions d’euros per a obres de reforma i ampliació de centres educatius 



 

 

Acords de Govern . 23.12.2008  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

de Sant Just Desvern (Baix Llobregat), Granollers (Vallès Oriental), Alpicat 
(Segrià) i Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). 
 
Concretament, el Govern atorgarà una subvenció de 600.000 euros a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern per finançar les obres de nova construcció 
d’un gimnàs i vestidors al CEIP Canigó. 
 
També destinarà 747.249 euros per al finançament del centre d’Educació 
especial CEE Montserrat Montero de Granollers, entre setembre i desembre 
d’aquest any. Aquest centre era de titularitat privada fins aquest curs, que ha 
passat a dependre de l’Ajuntament de Granollers. El CEE Montserrat Montero 
atén uns 130 alumnes amb tot tipus de discapacitats i consta de 24 mestres, 8 
tècnics, 12 educadors i monitors de menjador i d’esbarjo a temps parcial. 
 
En el cas d’Alpicat, el Govern ha acordat atorgar a l’ajuntament d’aquest 
municipi una subvenció de 484.940 euros per finançar la redacció del projecte, 
execució i posterior direcció de les obres d’urbanització del pati i millores del 
CEIP Doctor Serés. Finalment, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
se li ha atorgat una subvenció de 713.194 euros per finançar obres a diversos 
centres educatius.  
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El Govern reordenarà els accessos de la C-35, entre 
Sant Celoni i Hostalric, i millorarà la C-13 de Sort a 
Esterri d’Àneu 
 

• Es millorarà la seguretat viària als accessos de la C-35 en 
aquest tram amb una inversió d’uns 3,5 milions d’euros 

 
• Es renovaran el paviment i els encreuaments de la C-13 entre  

Sort i Esterri d’Àneu amb una actuació que té un pressupost de 
7,9 milions d’euros 

 
El Govern ha donat avui impuls a les obres de reordenació dels accessos a la 
carretera C-35 entre Sant Celoni i Hostalric, a la comarques del Vallès Oriental 
i la Selva; i a les obres de millora de la C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu, al 
Pallars Sobirà. Amb aquesta finalitat, ha aprovat l’ocupació urgent dels béns i 
drets afectats per aquestes obres destinades a millorar la seguretat i la 
comoditat en la conducció.  

 
Milora d’accesos entre Sant Celoni i Hostalric 
 
Actualment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està a 
punt d’iniciar el procés de licitació de les obres que han de permetre reordenar 
els accessos de la carretera C-35 entre Sant Celoni i Hostalric. El cost previst 
d’aquesat actuació és de 3,5 milions d’euros. Les obres començaran durant el 
segon semestre de l’any que ve i es preveu que tinguin un termini d’execució 
de 10 mesos. 
 
El projecte que s’impulsa preveu millorar quatre encreuaments: 
 

- Millora de l’accés a Viabrea: actualment l’accés a la C-35 des del 
nucli de Viabrea, després de passar pel pas inferior sota el ferrocarril, 
es fa directament a la carretera. Amb la millora proposada, es crearà un 
tercer carril central de gir. A més, al lateral de la carretera, es preveu la 
formació d’una illeta circular que permetrà els moviments de canvi de 
sentit. 

 
- Millora de l’accés a Sant Llorenç de Gaserans: en aquest accés, 

situat al terme de Sant Feliu de Buixalleu, es formarà un tercer carril 
central per a facilitar els girs a l’esquerra. 

 
- Millora de l’enllaç al polígon Can Perxistó: l’enllaç a diferent nivell, 

format per un pas inferior sota el tronc de la carretera C-35 i els ramals 
de connexió corresponents, permet l’accés al polígon industrial de Can 
Perxistó, situat al costat mar i a una zona de càmping al costat 
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muntanya. Es preveu millorar l’accés al càmping i construir una rotonda 
sobre l’accés a la zona industrial, amb la qual cosa es possibilitarà el 
canvi de sentit. 

 
- Millora de l’accés al polígon industrial Gaserans: situat a cavall 

entre els termes municipals de Sant Feliu de Buixalleu i d’Hostalric. 
L’encreuament actual es transformarà en una intersecció formada per 
un tercer carril central per fer als girs a esquerra, i una rotonda lateral 
situada ja sobre els vials del polígon. 

 
A més d’aquestes quatre actuacions principals en les interseccions 
esmentades, també es duran a terme altres millores addicionals. Així, es 
construirà un camí d’accés a unes edificacions existents al voltant d’una 
benzinera del costat dret de la carretera, que sortirà del vial del polígon de 
Gaserans. D’aquesta manera, s’eliminarà l’accés directe que existeix 
actualment a la C-35.  
 
Al costat dret de la C-35, hi ha accessos a camins que s’eliminaran i es 
reconduiran mitjançant un nou camí de terres paral·lel a la C-35 fins al polígon 
de Gaserans. 
 
Millora del paviment de la C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu                    
 
El Govern també ha impulsat avui la millora de la C-13, que forma un dels 
eixos d’accés als Pirineus des de Lleida, en el tram entre els municipis de Sort 
i Esterri d’Àneu. Aquests treballs, que el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques ha adjudicat per un import de 7,9 milions d’euros, 
començaran durant la primavera. Les obres tindran una durada aproximada de 
8 mesos.  
 
Les obres inclouran la millora del paviment i la vialitat de la carretera, així com 
treballs d’integració urbana i també ambiental. Els treballs abastaran el tram 
comprès entre el nucli urbà de Sort i l’inici de la nova variant d’Esterri d’Àneu. 
 
En concret, les actuacions que es duran a terme són: 
 

• Ferm: es millorarà el paviment de la C-13 en un tram de prop de 33 
quilòmetres a les zones de les travesseres urbanes, ponts i túnels. 

  
• Millora de la vialitat: es construirà una rotonda, de 35 metres de 

diàmetre exterior, a la sortida de Sort i d’accés a la carretera a Llessuí 
(LV-5223). Així mateix, es milloraran dos encreuaments al terme de 
Rialp: a la cruïlla d’accés a la carretera a Surp, a la sortida del nucli;  i a 
la cruïlla d’accés a Port-Ainé. En aquests dos punts, es formarà un 
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tercer carril central per als girs a l’esquerra per tal d’afavorir la seguretat 
viària. 

 
• Integració ambiental i paisatgística: es formarà una àrea de lleure al 

pont de l’antiga carretera situat a un quilòmetre del nucli urbà de Rialp. 
Se substituiran les baranes actuals per unes noves baranes de fusta. 
D’altra banda, a prop de l’encreuament de la C-13 amb la via d’accés a 
Espot, es formarà un pas transversal per a llúdrigues mitjançant la 
construcció d’un calaix de formigó sota la carretera.   

 
• Integració urbana: es milloraran els vorals de la travessera de 

Llavorsí. A la Guingueta d’Àneu, es formarà un passeig per a vianants. 
 

• Tasques complementàries: es netejaran cunetes, passos 
salvacunetes i obres de drenatge transversal, es col·locaran noves 
barreres de seguretat, se substituiran les actuals baranes en els ponts i 
es renovarà la senyalització vertical i horitzontal.   
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El Govern impulsa la contractació estable 
d'investigadors en l'àmbit de la Salut 
 

• El Departament de Salut i l'Institut de Salut Carlos III destinaran 
més de 2,5 milions d'euros a la creació d'equips de recerca 
estables  

 
• També es vol alliberar els investigadors de les tasques 

assistencials per tal que es puguin dedicar intensivament a la 
recerca 

 
El Govern, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i Consum, fomentarà la 
contractació estable d’investigadors i tècnics de suport en recerca biomèdica 
amb una inversió total de 2,562 milions d’euros. La mesura, inclosa en el 
Programa d'estabilització d'investigadors i de tècnics de suport a la 
investigació i d'intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional 
de Salut (I3SNS), també vol fomentar que el personal sanitari pugui dedicar-se 
intensivament a la recerca. D’aquesta manera, es contribuirà a incrementar el 
nombre i la qualitat dels investigadors i dels grups d'investigació del sistema 
públic de Salut. L’aportació es concretarà amb la signatura d’un conveni entre 
el Departament de Salut i l’Institut de Salut Carlos III. 
  
L'Institut de Salut Carlos III cofinançarà cada contracte estable d'investigadors 
amb un ajut de 20.000 euros per al primer any, 16.000 euros per al segon, 
12.000 euros per al tercer, 8.000 euros per al quart i 4.000 euros per al 
cinquè. 
  
Dedicació intensiva a la investigació 
  
El conveni entre ambdues institucions també preveu que el personal sanitari 
pugui dedicar el 50% del seu horari a tasques de recerca. Així, es faran 
aportacions econòmiques per a la contractació i retribució del personal que 
assumeixi la tasca assistencial corresponent als professionals que es 
concentrin en la investigació. En aquest cas, l’Institut de Salut Carlos III 
donarà 30.000 euros per al personal facultatiu i 15.000 euros per al personal 
d'infermeria per cada investigador o investigadora que tingui dedicació 
intensiva. 
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Tarragonès 
 

• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Tarragonès és un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català, que ja ha formalitzat 22 consorcis i en té previst un 
total de 37 

 
• 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 del Tarragonès i n’ha aprovat els Estatuts. Formen part del Govern 
territorial  els municipis d’Altafulla, El Catllar, Constantí, Creixell, El Morell, La 
Nou de Gaià, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, La Pobla de 
Montornès, Renau, La Riera de Gaià, Roda de Barà, Salomó, Salou, La 
Secuita, Tarragona, Torredembarra, Vespella de Gaià, Vilallonga del Camp, 
Vila-seca, EMD La Canonja i el Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
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 22 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, Berguedà, Baix Llobregat Nord, Baix Montseny, Alta Ribagorça, 
Ripollès, Pallars Jussà i Sobirà i Vallès Occidental-Oest, Alt Camp i Conca 
Barberà). 
 
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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Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, 
de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les 
comarques, i d'un dimensionat que inclogui com a mínim l'atenció primària, 
l'hospitalària i la sociosanitària. El Govern Territorial de Salut del Tarragonès 
comprèn una població de 236.098 habitants. 
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El Govern destina 400.000 euros a la URV com a seu 
de la secretaria executiva de l’Euromed Permanent 
University Forum (EPUF)  
 

• L’Euromed Permanent University Forum vol potenciar les 
relacions entre les universitats de la regió euromediterrània per a 
la creació d’un espai propi d’educació superior i recerca que 
enforteixi els lligams i impulsi projectes conjunts de caràcter 
acadèmic i científic 

 
 
La Universitat Rovira i Virgili comptarà amb 400.000 euros durant el període 
2008-2011 per al funcionament de la Secretaria Executiva de l’Euromed 
Permanent University Forum (EPUF), amb seu a la universitat tarragonina. La 
subvenció, aprovada avui pel Govern, és atorgada al 50% pels Departaments 
de Vicepresidència i d’Innovació, Universitats i Empresa. 
 
L’Euromed Permanent University Forum és una xarxa d’universitats 
constituïda l’octubre de 2006 a Tampere (Finlàndia), durant la conferència de 
rectors de les universitats euromediterrànies. En formen part 62 universitats i 
institucions d’educació superior. En l’acte fundacional del Forum es va acordar 
que la Universitat Rovira i Virgili n’acolliria la seu. 
 
El Forum té com a objectius la creació d’un espai propi d’educació superior i 
recerca que enforteixi els lligams i impulsi projectes conjunts de caràcter 
acadèmic i científic, així com la col·laboració i el diàleg entre les institucions 
educatives de la Unió Europea, l'est i del sud del mar Mediterrani per reforçar 
vincles i impulsar projectes conjunts. 
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Altres Acords de Govern 
 
Tiurana adquireix la denominació de municipi de zona de muntanya  
 
El Govern ha aprovat avui incloure la població de Tiurana, a la comarca de la 
Noguera, com a zona de muntanya per tal que formi part del conjunt de 
municipis inclosos en aquesta tipologia i pugui beneficiar-se dels ajuts i la 
protecció corresponents. Tiurana és un petit municipi de 48 habitants i de 16 
km2, una tercera part del seu terme, i l’antic poble de Tiurana, ha estat 
submergit pel Pantà de Rialb.   
 
Els municipis inclosos en comarques i en zones de muntanya passen a ser 
catalogats com a  “municipis de zones desafavorides i de muntanya” i a ser 
beneficiaris de diversos ajuts si compleixen determinats requisits i estan 
sotmesos a circumstàncies limitadores de l’activitat econòmica. Aquest és el 
cas, per exemple, dels agricultors, que poden cobrar les indemnitzacions 
compensatòries de muntanya i poden accedir a ordres d’ajuts específiques per 
a aquests municipis, especialment en matèria de vialitat i retirada de la neu. 
 
Tiurana no havia sol·licitat fins ara ser considerat municipi de zona de 
muntanya per les especials circumstàncies que estava vivint, derivades de la 
construcció del pantà de Rialb i l’anegament de bona part del municipi. 
 
 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Roser Clavell 
viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació.  
 
El consell de Govern ha nomenat l’actual secretària d’Afers Exteriors, Roser 
Clavell, viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació, adscrita al Departament 
de la Vicepresidència.  Tal com preveu la Llei de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern, l’executiu ha donat llum verda a la creació del 
Comissionat d’Afers Exteriors i Cooperació, que adopta el nom de 
viceconsellera.  La llei atorga al Departament de la Presidència i al de 
Vicepresidència la possibilitat de nomenar viceconsellers. Clavell és la primera 
viceconsellera que nomena el Govern de la Generalitat.  
 
La viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació adoptarà les competències i 
l’estructura en matèria d’acció exterior que fins ara ostentava la Secretaria 
d’Afers Exteriors.   L’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix 
la capacitat de portar a terme una acció exterior. A més, el compromís 
d’incrementar l’ajut oficial a la cooperació al desenvolupament i la creació de 
quatre noves delegacions del Govern a l’Exterior ha suposat un increment 
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considerable de competències, pressupost i actuacions en l’àmbit de l’acció 
exterior.  Aquests factors han aconsellat l’adequació d’aquest òrgan al rang 
orgànic de Comissionat, amb la denominació de viceconsellera, d’acord amb 
el que estableix la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern. 
 
Roser Clavell és secretària d’Afers Exteriors del Govern de la Generalitat de 
Catalunya des de juny de 2007, i des de juliol de 2008 compagina aquestes 
funcions amb les de secretària general del Patronat Catalunya Món. 
Anteriorment, havia estat cònsol britànica (2004-2007) al Consolat General 
Britànic de Barcelona, responsable dels serveis consulars per a Catalunya, 
Aragó i el Principat d’Andorra. Entre l’any 2001 i el 2003 havia ocupat el càrrec 
de vicecònsol. 
 
A la Secretaria d’Afers Exteriors ha impulsat la creació de les delegacions del 
Govern a Alemanya, França, Regne Unit i Estats Units d’Amèrica, alhora que 
ha estat al capdavant de la intensificació de les relacions bilaterals amb estats 
com Andorra, Argentina, Xile i Uruguai; ha propiciat la signatura d’acords amb 
Flandes i Sarajevo i ha coordinat el desplegament dels acords ja existents 
amb governs subestatals com Escòcia, Gal·les o Quebec.  Durant la seva 
etapa al capdavant de la secretaria d’Afers Exteriors s’ha aprovat el decret 
que regula, per primera vegada, la coordinació de l’acció exterior del Govern. 
Igualment, al llarg d’aquest període ha impulsat l’augment dels recursos 
destinats a Ajut Oficial al Desenvolupament i el percentatge que aquests 
representen sobre els tributs propis de la Generalitat, amb vistes a 
l’assoliment del compromís del 0,7%, alhora que s’ha seguit apostant per 
l’impuls a les aportacions als programes i organismes de Nacions Unides amb 
una trajectòria més sòlida en desenvolupament. 
 
El Govern cessa al secretari de Comerç i Turisme, Emili Valdero i Mora  
El Govern ha cessat a Emili Valdero com a Secretari de Comerç i Turisme, i 
ha assignat les funcions d’aquesta secretaria sectorial a la secretaria general 
del Departament. 
 
El Govern nomena Ana Ripoll nova rectora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona  
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament d’Ana Ripoll com a nova rectora de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), després que guanyés les 
eleccions del passat 15 de desembre. Ripoll serà la primera rectora en 40 
anys d’història de la UAB. 

Llicenciada en Ciències Físiques a la Universitat Complutense de Madrid i 
doctora per la UAB, Ana Ripoll exerceix com a catedràtica d'Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors a la mateixa universitat des de 1992. Ha estat 
vicerectora de Professorat durant el segon mandat del rector Lluís Ferrer, 
becària d'investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
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(CSIC), i professora ajudant en el Departament d'Informàtica i Automàtica de 
la Universitat Complutense de Madrid.  
 
Ha treballat en diferents línies d'investigació dins de l'Arquitectura de 
Computadors i el Processament Paral·lel. Ha impulsat activament la creació 
de grups d'investigació en els tòpics d'Assignació Estàtica de Programes, 
Balanceig Dinàmic de Càrrega, Models de Programes Paral·lels i Predicció del 
Rendiment i, més recentment, en Sistemes Distribuïts per a Aplicacions de 
Vídeo sota Demanda. 
 


