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El Govern posa en marxa un conjunt de mesures per 
donar suport a empreses i treballadors dotades amb 
més de 532 milions d’euros 
 

• Es crea una línia d’avals de 500 milions d’euros per a empreses 
amb un pla de viabilitat a través de l’ICF 

 
• Es posa en marxa un Protocol per acompanyar les empreses i 

els treballadors amb l'objectiu de reduir l'impacte de les 
reestructuracions, dotat amb un pressupost de 5 milions 
d'euros 

 
• Es destinen 15 milions d’euros als centres tecnològics i de 

recerca perquè treballin en el disseny de productes i processos 
pensats per al futur de l’automoció 

 
• Nou centre d’excel·lència FPcat Automoció a Martorell amb una 

capacitat per a formar 1.400 persones i un pressupost de 10,3 
milions d’euros  

 
• S’aposta per la formació de treballadors en períodes de 

suspensió temporal de contractes 
 
 
El Govern està posant en marxa una sèrie de mesures per ajudar a les 
empreses catalanes i els seus treballadors a fer front a les dificultats 
econòmiques actuals.  
 
Aquestes actuacions s’adrecen a empreses de sectors o comarques prioritaris 
que precisin d’aquest suport per fer front als problemes conjunturals causats 
per la situació econòmica, ja que l’objectiu és ajudar les empreses que 
ofereixen un producte o servei desenvolupat, amb mercat i viabilitat. Totes 
aquestes iniciatives complementen aquelles que es puguin impulsar a nivell 
estatal i europeu per ajudar empreses concretes a redreçar una situació de 
dificultat. 
 
Les mesures inclouen, d’una banda, una línia d’avals de 500 milions d’euros, 
acompanyada d’una sèrie d’actuacions que busquen obtenir resultats a curt 
termini, i de l’altra un conjunt de mesures específiques per a empreses i 
treballadors que estan patint a causa de les dificultats de l’accés al crèdit. 
 
També s’ha posat en funcionament un Protocol d’actuació per prevenir, 
anticipar i reduir l’impacte de les reestructuracions i tancaments d’empreses a 
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Catalunya, i una sèrie de mesures adreçades específicament al sector de 
l’automòbil.  
 
Línia d’avals de 500 milions d’euros 
 
El Govern ha aprovat la creació d’una línia d’avals dotada amb 500 milions 
d’euros a través de l’Institut Català de Finances (ICF) per ajudar les empreses 
a superar les dificultats derivades de la situació financera i de mercat. 
 
Per poder accedir a aquests avals les empreses hauran d’aportar un pla de 
viabilitat, que elaborarà el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Una vegada 
elaborat aquest pla, un equip amb representants dels tres departaments 
valorarà i validarà, si s’escau, la seva viabilitat econòmica. Lògicament, 
l’aprovació de l’aval estarà condicionada al compliment del pla de viabilitat. 
L’Institut Català de Finances determinarà l’import de l’aval. Amb aquesta 
finalitat se signarà un conveni entre la Generalitat i el Col·legi, i es destinarà 
un milió d’euros a sufragar la realització d’aquests plans de viabilitat. La 
coordinació amb el Col·legi d’Economistes es durà a terme a través de 
l’Agència de suport a l’empresa ACC10, fruit de la fusió de CIDEM i COPCA.  
 
A banda de la posada en marxa d’aquesta línia d’avals, les empreses que ho 
necessitin podran comptar amb el suport del Govern per gestionar les 
mesures laborals, en particular aquelles relacionades amb la formació dels 
treballadors.  
 
Així mateix, el Govern acompanyarà les empreses per dur a terme possibles 
actuacions orientades a la cerca de nous mercats o a l’entrada en nous 
sectors on puguin millorar la seva rendibilitat. 
 
Aquestes actuacions s’adrecen a qualsevol sector i especialment a empreses 
auxiliars de l’automòbil i a aquells sectors intensius en mà d’obra, en funció de 
l’evolució del consum en els propers mesos i de l’afectació de l’atur en el 
territori on s’ubiquen. 
 
Protocol de mesures per anticipar i reduir l’impacte de reestructuracions 
i tancaments 
 
Aquest Protocol és una iniciativa pionera a l’estat que ja s’ha posat en marxa i 
que es podrà aplicar de forma general a les empreses que sol·licitin participar 
en aquest programa. L’aprovació d’aquest Protocol dóna compliment a l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la millora de la 
competitivitat de l’economia catalana. 
 
Amb l’objectiu de fer front a l’actual situació de dificultats econòmiques que 
travessen les empreses catalanes i els seus treballadors com a conseqüència 
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de la crisi econòmica, aquest Protocol vol aportar solucions concretes que, 
amb el suport dels Departaments de Treball i d’Innovació, Universitats i 
Empresa, contribueixin a fer que el teixit productiu català surti enfortit de la 
situació actual  així com a reduir tot el possible l’impacte sobre els treballadors 
i treballadores. 
 
Aquest protocol, que ha estat acordat amb les patronals Foment del Treball i 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) i els sindicats Comissions 
Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) en el marc del diàleg 
social, inclou mesures d’acompanyament a les empreses en una situació de 
crisi per millorar la seva situació competitiva.  
 
També preveu, amb el concurs del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
establir programes de suport a les persones treballadores, en el cas que 
l’empresa no estigui en condicions de mantenir l’ocupació, amb polítiques 
actives d’ocupació (formació, intermediació, processos de recol·locació, 
etcètera). 
 
Actuació preventiva 
 
Un dels eixos bàsics d’actuació del Protocol se centra en oferir a les empreses 
participants suport, informació i assessorament sobre l’evolució del seu sector 
i entorn empresarial. Aquest suport ha de permetre orientar les decisions que 
prengui l’empresa per superar la situació. 
 
També s’impulsaran mesures de millora de la competitivitat dirigides a millorar 
l’eficiència empresarial, la productivitat i la situació financera, si és necessari 
fent un treball conjunt amb els seus proveïdors o dissenyant plans viables de 
reestructuració que ajudin a mantenir la major part possible de l’activitat de 
l’empresa.  
 
Les actuacions orientades a la millora de la competitivitat per a empreses en 
procés de reestructuració poden incloure programes de reorientació de 
l’activitat productiva de l’empresa –programa NON d’ACC1Ó-, per aprofitar 
noves oportunitats de negoci no contemplades inicialment, així com 
acompanyament per obrir-se a nous mercats i intensificar la seva presència 
internacional, ja sigui com a empresa exportadora o establint centres 
productius a l’estranger. 
 
Es facilitarà l’accés dels treballadors i treballadores de les empreses on 
s’estigui aplicant el Protocol a programes d’orientació, formació i qualificació 
professional que facin possible el canvi d’empresa i sector d’activitat. Val a dir 
que les empreses que s’acollin a la línia d’avals de 500 milions també es 
poden integrar en l’aplicació d’aquest Protocol. 
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Actuació reactiva 
 
Per als casos d’empreses abocades al tancament i amb l’objectiu de reduir 
l’impacte econòmic, social i laboral del cessament de la seva activitat en el 
territori, el Protocol preveu l’aplicació a la zona afectada d’estratègies 
d’activació econòmica. 
 
Si l’empresa que tanca és una filial o participada per una multinacional o gran 
empresa, la Generalitat es posarà en contacte amb la matriu per explorar la 
possibilitat de mantenir part de l’activitat a Catalunya o establir nous projectes 
d’inversió. En la línia de minimitzar l’impacte al territori del tancament d’una 
empresa de pes es posaran en marxa actuacions de suport a les empreses 
proveïdores afectades i s’intensificaran les polítiques actives d’ocupació per 
ajudar als treballadors a trobar una alternativa laboral.  
 
Quan l’empresa no tingui la obligació de presentar un Pla Social –per 
exemple, per tenir menys de 50 treballadors o per quedar exempta d’aquesta 
obligació per la seva situació econòmica- es posaran a disposició dels 
treballadors tots els recursos existents per facilitar la seva recol·locació, 
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i les seves entitats locals 
públiques cooperadores. Si s’escau, es podrà recórrer a la contractació 
d’empreses de recol·locació per acompanyar en aquest procés.  
 
Empreses que s’hi poden acollir 
 
Es podran acollir a l’aplicació d’aquest Protocol, que és un programa voluntari, 
flexible i amb garantia de confidencialitat per a l’empresa, aquelles 
companyies de 250 o més treballadors en situació de risc objectiu. També 
està obert a les petites i mitjanes empreses d’entre 50 i 249 treballadors que 
es trobin en una situació econòmica o financera complicada que, soles o tenint 
en compte les seves proveïdores i transformadores del producte, puguin 
provocar un volum d’acomiadaments amb un impactes significatiu en 
l’ocupació i l’economia locals. 
 
També està obert a qualsevol empresa immersa en un procés concursal que 
pugui tenir com a conseqüència una afectació a més de 50 treballadors, així 
com aquelles empreses que malgrat tenir una plantilla inferior a 50 persones 
es consideri que per la seva tipologia està justificat que se’ls permeti gaudir 
d’aquestes eines de suport. 
 
Per determinar les empreses que finalment es podran beneficiar del Protocol 
el Govern elaborarà uns criteris que estableixin els supòsits d’actuació 
preferent, especialment en els processos de recol·locació.  
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Suport a la recerca i a la internacionalització del sector de l’automòbil 
 
Finalment, el Govern ha aprovat, en la línia del que ja va avançar el president 
de la Generalitat, José Montilla, el passat dissabte 13 de desembre, un seguit 
d’actuacions dirigides específicament a les empreses del sector de 
l’automoció.  
 
Així, en primer lloc s’oferirà suport a la recerca, mitjançant incentius als 
centres tecnològics per a que incorporin a les seves línies de treball el 
desenvolupament de projectes específics vinculats a l’automòbil, en 
coordinació amb les empreses d’aquest sector. A aquesta finalitat es 
destinaran 15 milions d’euros. 
 
A través de la línia ICF internacionalització es destinarà un milió d’euros a 
diversificar els mercats per als quals treballen les empreses catalanes del 
sector i també a ajudar-les a entrar en nous sectors.   
 
Nou centre del Pla FPcat a Martorell i formació als treballadors en 
suspensió temporal de contracte  
 
Pel que fa a la formació professional dels treballadors i treballadores de 
l’automoció, d’una banda s’accelerarà la posada en marxa del centre FPcat 
Automoció a Martorell, per satisfer les necessitats formatives que es derivin de 
les noves prioritats del mercat, com són els cotxes ecològics i de baix consum.  
 
La finalització i posada en marxa del nou centre, que permetrà formar 1.400 
persones l’any, està pressupostada en 10,3 milions d’euros. El centre 
integrarà en un mateix espai els tres subsistemes de la formació professional 
–inicial o reglada, ocupacional i contínua- especialitzada en el sector de 
l’automoció. Mentre  s’acaba de construir el centre formatiu de Martorell es 
formaran 300 persones al CIFO (Centre de Innovació i Formació Ocupacional) 
de Sant Feliu de Llobregat.  
 
Aquesta iniciativa dóna compliment al que recull l’Acord Estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana 2008–2011 de crear una xarxa de centres d’excel·lència que integrin 
els 3 subsistemes de la formació professional. 
 
En total, d’aquí a 2010 es posaran en marxa diferents centres FPcat de 16 
especialitats professionals. Als centres FPcat, a banda d’activitats formatives, 
s’expediran titulacions i certificacions de reconeixement de l’experiència 
professional per a 10 especialitats formatives. 
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D’altra banda, es considera necessària la possibilitat d’impulsar la formació 
dels treballadors i treballadores de les empreses de l’automoció mentre estan 
en períodes de suspensió temporal del seu contracte. 
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El Govern prorroga el Decret de sequera a la conca de 
la Muga i aixeca l’excepcionalitat 1 al sistema Ter-
Llobregat  
 

• Amb la recuperació de les reserves embassades, el sistema Ter-
Llobregat entrarà en situació de normalitat  

 
• La Muga podria entrar en emergència cap a la primavera de l’any 

que ve si no augmenten les reserves, tot i que l’abastament 
domèstic està garantit 

 
El Govern ha decidit avui prorrogar el Decret de sequera a partir de l’1 de 
gener de 2009. En un inici, el Decret tenia vigència fins a finals d’aquest any 
però la situació de la conca de la Muga, que continua en l’escenari 
d’excepcionalitat 2, i l’estat de la conca de Cap de Creus i Costa Nord, que es 
manté en fase d’excepcionalitat 1, han provocat la seva pròrroga. Així doncs, 
les mesures del Decret s’estendran fins que es recuperi clarament l'estat de 
les reserves embassades en aquesta zona, que actualment es troben al 22%. 
Tot i això, s’ha produït una recuperació de les reserves embassades de les 
conques internes catalanes durant el darrer semestre de l’any, sobretot al 
sistema Ter-Llobregat. Per aquest motiu, s’aixeca l’excepcionalitat 1 d’aquest 
sistema i entra en situació de normalitat.  
 
Si en els propers mesos continua aquesta tendència i en cas de no registrar-
se pluges destacables a la capçalera de la Muga, aquesta conca podria entrar 
en emergència durant la primavera de 2009. Tot i això, l’abastament domèstic 
està garantit més enllà d’aquest horitzó, fruit de les reserves existents a 
l’embassament de Boadella i les actuacions d’emergència desenvolupades en 
aquest àmbit, com la perforació dels pous de Pont de Molins, les subvencions 
atorgades per recuperar captacions en desús a la Vajol, Masarac, 
Vilamaniscle, la instal·lació d’una planta d’osmosi destinada a garantir 
l’abastament a Portbou, i les perforacions de pous a la zona de Peralada, que 
es preveu executar properament, entre altres. 
 
Paral·lelament, es portarà a terme a la comarca de l’Alt Empordà, en 
particular, i a Catalunya, en general, una nova campanya de foment de 
l'estalvi per tal de mantenir els nivells de contenció de la demanda assolida. 
L’objectiu és recordar a la ciutadania i als ajuntaments i entitats 
subministradores la vigència del Decret de sequera i les mesures  i 
recomanacions que se’n deriven. 
 
Actuacions en l’àmbit de la Muga 
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El Govern ha ratificat avui, per via d’emergència, les obres de canalització dels 
pous de Pont de Molins fins a la potabilitzadora de Figueres, a l’Alt Empordà. 
Aquesta actuació tindrà un cost d’uns 2 milions d’euros, que s’afegiran al prop 
d’1 milió d’euros de la construcció dels pous que ja van aportar aigua als 
regants durant la campanya d’enguany.  
 
Paral·lelament, el Govern també ha ratificat avui la recuperació de recursos 
subterranis amb tractament d’osmosi al municipi de Portbou, com a 
conseqüència de l’episodi de sequera que està afectant la conca del Cap de 
Creus. Aquesta actuació té un cost de 650.000 euros.  
 
La resta d’actuacions de recuperació de captacions en desús a partir 
d’iniciatives municipals, transports d’emergència o noves captacions 
alternatives a l’aqüífer del Fluvià-Muga (Peralada) ascendeixen fins a 4,5 
milions d’euros més. L’objectiu de totes aquestes mesures és millorar 
l’abastament i la qualitat de l’aigua.  
 
El sistema Ter-Llobregat torna a la normalitat 
 
Un any i mig després d’haver entrat en l’excepcionalitat 1, el sistema Ter-
Llobregat torna a la situació de normalitat a causa dels recursos embassats 
gràcies a les pluges registrades durant la primavera i les aportacions de la 
tardor. En aquest sentit, el sistema Ter-Llobregat es mantindria en situació de 
normalitat en qualsevol dels escenaris d’aportacions naturals i, òbviament, es 
millorarà amb l’entrada en funcionament de la dessalinitzadora del Llobregat i 
les possibles aportacions extraordinàries fruit de les obres d’emergència 
impulsades des de la primavera del 2007. També mantindran i augmentaran 
les reserves altres mesures avançades com l’ampliació de la dessalinitzadora 
de la Tordera i la reutilització d’aigües regenerades a la zona del Baix 
Llobregat.  
 
Pla de Gestió de Sequeres 
 
A principis de l’any que ve, es preveuen començar els tràmits per al 
desenvolupament sectorial del Pla de Gestió de Sequeres que recollirà la 
nova realitat de les infraestructures hidràuliques existents a Catalunya a partir 
de l’estiu del 2009. L’objectiu és millorar la gestió de situacions 
d’excepcionalitat recollides als decrets de sequera, incorporant les 
experiències del darrer episodi i les aportacions fruit d’un procés d’informació 
pública i de consens sectorial.  
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El Govern destinarà 7 milions d’euros a l’Institut de 
Recerca de l’Aigua, a Girona  
 

• L’Institut, situat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona, té com a objectius principals desenvolupar projectes de 
recerca, transferència del coneixement i innovació en tots els 
aspectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua 

 
 
El Govern ha aprovat avui una subvenció de 7 milions d’euros a l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per cofinançar les obres l’edifici H2O al 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) i per a la 
construcció d’una Plataforma d’Assaig de Noves Tecnologies i 
Experimentacions de l’Aigua  (PLANTEA) al mateix edifici. A més, també es 
finançarà l’adquisició d’equipament i instrumental científic per als laboratoris 
de recerca i transferència per al període 2008-2023. 
 
L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) és un centre de recerca creat 
l'octubre 2006 pel Govern de la Generalitat en el marc del Programa de 
centres de recerca (CERCA), que té com a objectius principals desenvolupar 
projectes de recerca, transferència del coneixement i innovació en tots els 
aspectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua i la seva gestió, així com 
formar investigadors i tècnics altament especialitzats en l’àmbit de l’aigua. 
 
El nou edifici H2O que s’està construint al Parc Científic de la Universitat de 
Girona serà la seu permanent de l’ICRA. Amb més de 5.000 m² de superfície, 
comptarà amb les instal·lacions necessàries per garantir la transferència de 
coneixement a les empreses, les administracions públiques i la societat en 
general, la principal missió de l’ICRA. La seva finalitat és participar activament 
en el desenvolupament de noves tecnologies i aportar solucions adequades 
als problemes i reptes tecnològics de les empreses i altres entitats.  
 
Els àmbits d'activitat de l'ICRA són el tractament d'aigües residuals, els 
tractaments de potabilització d'aigües, ecologia d'aigües continentals, 
l’avaluació tecnològica d'equipaments per al tractament d'aigües, i els estudis 
amb plantes pilot de tractament d'aigües (potables o residuals). 
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El Govern destinarà 3,8 milions d’euros a la posada en 
marxa del Centre Tecnològic de la Química de 
Catalunya 
 

• El nou centre, ubicat a Tarragona, donarà suport a la indústria 
química catalana dins els àmbits tecnològics de materials, 
reaccions i disseny de processos, biotecnologia industrial i 
nanotecnologia 

 
• Actualment s’estan finalitzant les obres de construcció del centre 

 
• El projecte s’inscriu en el programa de l’Acord estratègic per a la 

creació de centres tecnològics que potenciïn la transferència 
tecnològica cap a les empreses  

 
El Govern ha aprovat avui atorgar 3,85 milions euros a la Fundació Privada 
Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) per tal de fer possible 
la posada en marxa d’aquest nou centre ubicat a Tarragona. L’import es 
destinarà a finançar els espais i les infraestructures del centre necessàries per 
al seu funcionament.  
 
El centre, adscrit a la Xarxa de Centres Tecnològics d’ACC1Ó i impulsat per la 
Generalitat, la Universitat Rovira i Virgili i empreses químiques, s’ubicarà al 
Centre de I+D+i en Química Sostenible que s’està construint al Parc Científic i 
Tecnològic de Tarragona, situat al Campus Sescelades.   
 
El CTQC centra les seves activitats en el desenvolupament de la química neta 
o sostenible, especialment en les línies de catàlisi, biotecnologia, 
nanotecnologies i disseny de reaccions i processos.  
 
El CTQC donarà cobertura a la indústria química catalana dins els àmbits 
tecnològics de materials, reaccions i disseny de processos, biotecnologia 
industrial i nanotecnologia. El 47% de la producció espanyola del sector 
químic es produeix a l'àrea de Tarragona, on es troba el pol estratègic més 
important de la indústria petroquímica del sud d'Europa. 
  
El passat 4 de juny de 2008, en el marc del programa de l’Acord estratègic per 
a la creació de centres tecnològics en sectors estratègics, es va signar el 
protocol fundacional del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 
(CTQC) i es va constituir el patronat. 
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El Govern impulsa la creació d’un centre de recerca 
d’excel·lència en l’àmbit de l’economia a la Universitat 
Autònoma 
 

• El nou centre s’anomenarà Consorci Markets, Organizations 
and Votes in Economics (MOVE) i forma part de la xarxa de 
Centres de Recerca de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui la constitució del Consorci Markets, Organizations 
and Votes in Economics (MOVE), un centre d’excel·lència en l’àmbit de la 
recerca en economia, que neix fruit de la col·laboració entre el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB).   
 
Els àmbits de recerca prioritaris d’aquest nou centre, del qual el Govern n’ha 
aprovat també avui els Estatuts, seran l'economia de la ciència i de la 
innovació, l'economia basada en la simulació i la computació i el que 
s’anomena governança i que comprèn l’estudi de l'economia pública, l’elecció 
social o l’economia política. 
 
Aquest organisme ha estat promogut pel Centre de les Organitzacions i 
Decisions (CODE) ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
alguns membres del qual col·laboraran en el nou projecte. El CODE va ser 
creat l’any 1995 amb l’objectiu de promoure la investigació d’alta qualitat en el 
camp de la teoria de les decisions econòmiques i de les organitzacions. Des 
de l’inici de les seves activitats, el principal objectiu del CODE ha estat el de 
proveir un entorn d’excel·lència en la recerca mesurat per estàndards 
internacionals de qualitat científica. 
 
Aquest nou centre neix en el marc de la xarxa de Centres de Recerca de 
Catalunya (CERCA), embrió de la futura Agència de Centres de Recerca que 
té per objectiu agrupar, coordinar i donar visibilitat a les activitats dels centres 
de recerca independents de Catalunya creats durant els darrers anys i que 
fins ara, no disposaven d’una institució comuna. Actualment Catalunya compta 
amb 35 centres d’excel·lència participats per la Generalitat i per les 
universitats catalanes. 
 
La missió del CERCA és construir un model de gestió de la recerca que 
augmenti el rendiment de la inversió pública i privada, vetllar per la interacció 
dels centres amb la resta del sistema de ciència i tecnologia català, explotar 
les sinergies entre centres de disciplines diferents i donar suport al procés de 
creació de nous centres, entre d’altres funcions. 
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Les aportacions econòmiques previstes pel Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa per al període 2008-2011 representaran dos terços 
dels recursos de funcionament del centre i seran de 180.000 euros anuals. 
D’altra banda, el Ministeri de Ciència i Innovació ha manifestat la seva 
disposició de donar suport extern a aquest projecte, amb una aportació de 
360.000 euros per als exercicis 2008 i 2009.   
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El Govern destinarà més de 48 milions d’euros a la 
investigació en biotecnologia animal i teràpia gènica  
 

• El Govern i el Ministeri de Ciència i Innovació participaran a partir 
d’ara en el Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica Plataforma 
Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mous Clinic) de la UAB 

 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni, amb el Ministeri de 
Ciència i Innovació i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la creació 
del Consorci que gestionarà el Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica 
Plataforma Fenotipal Metabólica (CBATEG-Mouse Clinic).  
 
La inversió total en el CBATEG per al període 2008-2022 serà de 122.361.842 
euros, dels quals el 50% l’aportarà el Ministeri. El Govern hi invertirà un 38%, 
fins a 48 milions d’euros (a parts iguals entre els Departaments de Salut i 
d’Innovació, Universitats i Empresa), i el 12% restant anirà a càrrec de la UAB.  
 
La finalitat del consorci CBATEG és la de constituir una plataforma de suport 
per als centres de recerca, i en general per a tota a la comunitat científica i 
tecnològica, per realitzar estudis en el camp de les biotecnologies i, 
concretament, en la biotecnologia animal i la teràpia gènica.  
 
El CBATEG aglutina personal investigador i tècnic de diverses àrees com ara 
biologia molecular, cel·lular i genètica, bioquímica i fisiologia, virologia, 
embriologia, morfologia i patologia, que cerquen teràpies per a la diabetis i 
altres malalties metabòliques des d’una perspectiva multidisciplinar. Disposa 
de plataformes tecnològiques dedicades a la generació de ratolins transgènics 
i al desenvolupament de vectors virals, i d’unitats d’anàlisi fenotípica 
destinades a la caracterització metabòlica, morfològica i patològica dels 
ratolins modificats genèticament.  
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El Govern destinarà 1,3 milions d’euros a la formació 
de desocupats per a la posada en marxa de la  
terminal T1 de l’aeroport de Barcelona  
 

• La primera fase de formació permetrà incorporar 1.300 
persones  

 
• Els departaments de Treball i Política Territorial i Obres 

Públiques, AENA i 5 ajuntaments del Delta van signar la 
setmana passada el protocol de col·laboració de la iniciativa 

 
 
El Govern ha aprovat avui destinar un total de 1.291.497 euros en concepte 
de subvenció per al Pla d’aeroports que ha de permetre la formació de 
desocupats per a la posada en funcionament de la nova terminal T1 de 
l’aeroport de Barcelona. Amb aquest objectiu, el Departament de Treball i els 
5 ajuntaments del Delta de Llobregat signaran un conveni per a la primera 
fase d’aquest pla que suposarà la formació de prop de 1.300 persones que 
treballaran a la nova terminal de l’aeroport de Barcelona. 
 
La setmana passada, els Departaments de Treball i de Política Territorial i 
Obres Públiques, AENA i els ajuntaments del Delta de Llobregat (El Prat de 
Llobregat, Gavà, Sant Boi, Viladecans i Castelldefels) van signar el protocol de 
col·laboració que farà possible posar en marxa la primera fase d’aquest Pla. 
 
Segons l’acord establert, el Servei d’Ocupació de Catalunya, depenent del 
Departament de Treball, obrirà amb la col·laboració d’Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (AENA) una oficina d’atenció i suport a les empreses a 
l’aeroport de Barcelona. L’entrada en funcionament de la nova terminal T1 de 
l’aeroport de Barcelona el 2009 implicarà la contractació total d’unes 3.040 
persones que treballaran a les noves instal·lacions, segons les previsions 
d’increment de personal d’AENA i d’empreses alienes per l’ampliació 
aeroportuària. 
    
Els ajuntaments del Delta de Llobregat, seran els encarregats de desplegar 
aquest pla formatiu anomenat “Pla d’Aeroports: Formació de persones 
desocupades per a la T1”, amb la validació de la formació d’AENA per tal 
adequar-la als estàndards reglats per l’entitat. L’objectiu és formar totes 
aquelles persones demandants interessades en l’oferta ocupacional generada 
per l’ampliació de l’aeroport. 
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Amb la posada en funcionament de la terminal T1, el nombre de persones que 
treballaran a l’aeroport de Barcelona passarà de les aproximadament 15.000 
que en l’actualitat hi treballen, a unes 18.000. 
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Un projecte pilot dirigit als joves de l’Hospitalet de 
Llobregat vol prevenir l’abandonament escolar i 
promoure la formació professional 

 
• El Govern ha aprovat cofinançar la iniciativa junt amb 

l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat  
 
• La mesura, anomenada “Projecte Bellvís”, busca incentivar els 

joves del municipi matriculats en educació secundària a 
continuar els estudis, o bé, orientar-los cap a la formació 
professional  

 
El Govern ha aprovat avui l’ajut necessari per posar en marxa un programa 
pilot de prevenció de l’absentisme escolar a l’Hospitalet de Llobregat durant 
aquest 2009. La iniciativa, anomenada “Projecte Bellvís” pretén Incentivar  tots 
els joves del municipi que estan matriculats per a l’obtenció de la titulació en 
educació secundària per tal que continuïn amb els estudis, ja sigui els de 
batxillerat o de formació professional i, paral·lelament, orientar tots aquells que 
no aconsegueixin passar aquests estudis cap a programes de formació 
professional per a l’ocupació.   

 
El projecte va destinat a prevenir l’índex de fracàs escolar i abandonament 
prematur dels estudis als instituts de la localitat i a millorar l’ocupabilitat dels 
joves del municipi. El projecte, que té un cost de 500.000 euros seran aportats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 375.000 euros, i per part de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
Els objectius del projecte estan inclosos dins el Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu Catalunya 2007-2013 en el marc de l’objectiu de competitivitat 
regional i d’ocupació a Catalunya. 
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Els Mossos d’Esquadra podran fer treballs no 
estrictament policials dins el cos a partir dels 57 anys 
mantenint la mateixa retribució 
 

• El Govern ha aprovat el Decret que regula la segona activitat dels 
Mossos d’Esquadra i resol una reivindicació històrica dels agents, 
pendent des de 1994 

 
• El pas a la segona activitat es pot realitzar per edat o per 

disminució de les capacitat psíquiques o físiques 
 

• S’oferirà tornar al cos a aquells agents amb incapacitat permanent 
total que actualment no hi treballen 

 
• La reincorporació al cos dels agents discapacitats es farà en un 

lloc de treball adaptat a les seves circumstàncies personals 
 

 
Els Mossos d’Esquadra que ho desitgin podran passar voluntàriament a 
exercir treballs no estrictament policials dins el cos a partir dels cinquanta-set 
anys i fins la jubilació o en el cas que tinguin una disminució de les condicions 
físiques o psíquiques. Així ho recull el Decret aprovat avui pel Govern, que 
regula la situació administrativa especial de l’anomenada segona activitat del 
cos dels Mossos d’Esquadra.  
 
D’aquesta manera, el Govern resol una reivindicació històrica dels Mossos 
pendent des de feia 14 anys malgrat que des de l’aprovació de la Llei de la 
Policia de la Generalitat, el 1994, es podia haver desenvolupat. Això ha estat 
possible ara gràcies a l’acord unànime signat pel conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, amb els sindicats del cos 
dels Mossos d’Esquadra.  
 
El nou Decret determina que els agents podran passar a la segona activitat 
per edat o per disminució de les capacitats psíquiques o físiques. En els tres 
casos, els Mossos podran triar un lloc de destí proper al seu domicili habitual o 
la comissaria més propera. Aquests agents romandran en la segona activitat 
fins a la jubilació o fins que passin a una altra situació administrativa, que no 
pot ser la de servei actiu, llevat que hagi desaparegut la disminució de les 
aptituds físiques o psíquiques que varen motivar el pas a aquesta situació.  
 
A la segona activitat per raó de l'edat 
 
Els Mossos podran sol·licitar el pas a la segona activitat quan hagin complert 
els cinquanta-set anys. Aquesta sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant un 
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document administratiu que es presentarà al registre sis mesos abans de la 
data en què es demani passar a la situació administrativa especial.  
 
A la segona activitat per disminució de les capacitats físiques o 
psíquiques 
 
El pas a la segona activitat com a conseqüència d'una disminució de les 
capacitats físiques o psíquiques sense que hi hagi incapacitat permanent total, 
absoluta o una gran invalidesa, és un procés progressiu d’adaptació del lloc 
de treball a les circumstàncies concretes de la persona funcionària afectada.  
 
Els Mossos se sotmetran a un reconeixement mèdic que serà efectuat per la 
Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de 
Serveis qui proposarà un informe al director general de la Policia on es 
proposarà l’adaptació de lloc de treball per tal d’adequar-lo a les condicions 
físiques o psíquiques de la  persona avaluada, la conveniència d’iniciar un 
expedient de passi a la situació administrativa especial de segona activitat, o 
bé a la tramitació de la corresponent invalidesa.  
 
Aquests Mossos podran ser sotmesos a revisions periòdiques fins arribada 
l’edat de la jubilació forçosa, si es considera que han variat les circumstàncies 
que van motivar el canvi de lloc de treball.  
 
El Decret també determina la provisió dels llocs de treball no policials de 
suport tècnic pels mossos que es puguin trobar en la situació d’incapacitat 
permanent total. Aquests Mossos podran exercir tasques no policials dins la 
Direcció General de la Policia, i això donarà lloc a mantenir els mateixos 
ingressos econòmics i a tenir la jubilació com si haguessin estat actius. Per 
tant, un Mosso amb una incapacitat sobrevinguda podrà continuar treballant 
sense ésser jubilat forçosament.  
 
El Decret contempla, a més, que es poden acollir a aquesta possibilitat els 
Mossos d’Esquadra actualment declarats amb incapacitat total permanent que 
actualment estan fora el cos.   
 
Funcions dels llocs de treball no policials  
 
En els propers mesos s’acabarà d’elaborar el catàleg de llocs de treball, on 
s’especificarà el tipus de disminució amb què cadascun d’ells podrà ser 
cobert. Inclourà tasques de suport en àmbits com l’administratiu, la conducció 
o la investigació, en els nivells superior, mitjà i bàsic. 
 
Concretament, en l’àmbit superior, les funcions estaran relacionades amb el 
comandament, la direcció, l’orientació, la coordinació i la inspecció dels 
serveis. En un nivell mitjà s’inclouran funcions vinculades amb la gestió i la 
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supervisió de diverses unitats i en un nivell bàsic, les funcions comprendran el 
suport a tasques derivades dels nivells superiors.  
 
Els agents declarats en incapacitat permanent total per a les funcions policials 
i que ocupin llocs de treball tècnics superior, intermedi o bàsic de suport, no 
disposaran de l’arma reglamentària ni dels elements d’acreditació professional 
corresponents a la policia de la Generalitat.  
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El Govern aprova la convocatòria de 160 noves places 
de l’escala bàsica del Cos de Bombers de la 
Generalitat 
 
 
El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de 160 places de la categoria 
de bombers  de l’escala bàsica del Cos de Bombers. L’octubre de 2006 la 
Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic va signar 
l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris del Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya per al període 2006-2008 i que ja 
preveia aquesta convocatòria. 
 
Amb la creació d’aquestes noves 160 places s’incrementa, un any més, la 
dotació de personal de la categoria de bomber. El Cos de Bombers de la 
Generalitat està format per més de 2.400 bombers funcionaris. Als bombers 
de l’escala bàsica els corresponen les funcions bàsiques operatives en 
tasques de prevenció, extinció d’incendis i de salvaments.  
 
L’anterior convocatòria per cobrir les places de categoria de bomber va ser 
aprovada pel Govern l’abril de 2007. Es va aprovar l’oferta pública de 100 
places de la categoria de bomber de l’escala bàsica del Cos de Bombers de la 
Generalitat. La resolució del procés del concurs oposició per cobrir aquestes 
places va ser publicada al DOGC el 25 d’abril de 2008. 
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El Govern destina 1,2 milions d’euros a la construcció 
i la millora d’equipaments per a gent gran, persones 
amb discapacitat i joves 
 

• Es dóna impuls a la construcció de dues noves residències per a 
gent gran a Sant Esteve Sesrovires i Palafrugell  

 
• També s’atorga una subvenció per a la construcció a Barcelona 

d’una nova residència per a persones amb autisme  
 
El Govern ha aprovat avui destinar 1.231.439 euros a la construcció de 
diversos equipaments socials i a projectes de millora d’alguns centres ja 
existents. Aquests diners permetran impulsar diferents obres destinades a 
prestar atenció a la gent gran, a persones amb discapacitat, a joves i infants i 
a adolescents.  
 
Així, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, rebrà 291.806 
euros per al finançament de la construcció d’una residència i centre de dia per 
a persones grans amb dependència. Aquest equipament comportarà la 
creació de 100 places residencials i 40 més de diürnes. 
 
La mateixa quantitat rebrà la Fundació Privada Palafrugell Gent Gran per a la 
construcció d’una residència, centre de dia i habitatges tutelats per a gent gran 
en aquesta localitat del Baix Empordà. Aquest complex, que també 
incorporarà una unitat de rehabilitació ambulatòria, oferirà 150 places 
residencials, 40 de diürnes i 30 per a persones en habitatges tutelats. 
 
La Fundació Privada El Vilar, de la seva banda, rebrà 281.095 euros per les 
obres d’ampliació del Servei Ocupacional d’Inserció per a persones amb 
discapacitat a la comarca de la Selva. 
 
El Govern també ha aprovat destinar 100.000 euros per a construir, a 
Barcelona, un centre residencial per a persones amb autisme i psicosi infantil 
amb discapacitat intel·lectual associada. Aquest equipament, impulsat per la 
Institució Neuro-Psico-Pedagògica Guru, tindrà 36 places, 9 de les quals 
seran d’acció educativa per a infants i adolescents. 
 
Nous equipaments per a la infància i l’adolescència 
 
El Govern també ha acordat subvencionar amb 266.732 euros l’entitat Escaler 
SCCL per a les obres de remodelació i equipament del nou centre d’acollida 
per menors Aloma d’Amposta, al Montsià. Aquest centre tindrà 20 places. 
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Finalment, la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla també rebrà 
102.248 euros per a la rehabilitació d’un immoble de Tarragona amb l’objectiu 
de reconvertir-lo en un centre d’acollida amb 12 places per a infants d’entre 0 i 
3 anys.  
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Onze nous centres turístics promocionaran 
temàticament diferents punts d’interès cultural i 
paisatgístic de Catalunya 
 

• El Govern destinarà més de 9 milions d’euros a la xarxa de centres, 
que compta també amb l’ajut del Ministeri d'Indústria i Comerç i 
l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida 
Turística de Catalunya 

 
• A principis de l’any vinent es posarà en marxa el primer centre, a 

Teià, dedicat a la romanització de Catalunya i a la llarga tradició de 
la cultura del vi al país 

 
• Aquesta xarxa de centres és una de les accions més destacades del 

Pla Estratègic de Turisme 2005-2010, l'objectiu del qual és millorar 
la competitivitat de Catalunya com a destinació turística de qualitat 

 
• Els Centres d’Acollida Turística són uns nous equipaments turístics 

destinats a orientar la demanda del visitant i millorar el coneixement 
i comprensió de Catalunya, també en l’àmbit internacional 

 
 

Catalunya comptarà amb onze Centres d’Acollida Turística (CAT), uns 
equipaments turístics nous que promocionaran temàticament diferents àrees 
d’interès cultural i paisatgístic d’arreu del país. A principis de l’any vinent es 
posarà en marxa el primer equipament, a Teià (el Maresme), dedicat a la 
romanització de Catalunya i a la llarga tradició de la cultura del vi al país. La 
previsió és que progressivament i fins al 2011 entrin en funcionament la resta 
de centres, entre els quals es troben els de Ripoll (centrat en Guifré el Pilós), 
Montblanc (dedicat a la Corona d’Aragó) i Berga (dedicat a la Patum i a les 
festes populars catalanes).  
 
El Govern destinarà als Centres d’Acollida Turística més de 9 milions d’euros, 
entre els 5 milions aprovats avui per l’Executiu i els 4,1 milions aportats el 2007 
a parts iguals pel Govern, el Ministeri d'Indústria i Comerç i l'Associació d'Ens 
Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya.  
 
El projecte de la de Xarxa de CAT —impulsat des del 2007 pel Departament 
d'Innovació, Universitats i Empresa a través de la Direcció General de Turisme 
amb la col·laboració del Ministeri d'Indústria — és una de les accions més 
destacades del Pla Estratègic de Turisme 2005-2010, l'objectiu del qual és 
millorar la competitivitat de Catalunya com a destinació turística de qualitat.  
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Els CAT atendran les necessitats del viatger, orientaran la demanda del visitant 
i milloraran el coneixement i comprensió de Catalunya i dels seus principals 
actius turístics. D'una banda, proporcionaran informació turística i d'una altra, 
donaran a conèixer el bo i millor de l’oferta catalana de turisme cultural, des del 
patrimoni material fins l’immaterial, com les festes i tradicions populars 
catalanes. 
 
La xarxa de Centres d’Acollida Turística 
 
En una primera fase, Catalunya comptarà amb onze Centres d’Acollida 
Turística repartits per tot el territori. Cadascun dels CAT girarà al voltant de 
punts d’interès concrets de caràcter històric, paisatgístic o cultural, amb 
l'objectiu de millorar el coneixement i la comprensió de Catalunya, a través de 
la immersió en els seus elements identitaris més representatius.  
 
Cada CAT disposarà de diferents àrees: Àrea de rebuda i benvinguda dels 
visitants; Punt d’informació de l’oferta turística de la zona i àrea d’influència del 
CAT; Espai de mostra i venda de productes del país i d’artesania catalana 
(Empremtes de Catalunya); Espai de degustació dels productes 
agroalimentaris de la zona; Espai principal de projecció audiovisual que 
mostrarà, mitjançant suports audiovisuals de nova generació, la temàtica 
central del CAT la qual gira al voltant d’un personatge, episodi, fet rellevant de 
la història catalana o patrimoni tangible i intangible.  
 
Els CAT són els següents: 
 
Teià/ La romanització de Catalunya: Es tracta de la prova pilot del projecte, 
impulsat pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa amb la 
col·laboració dels Ajuntaments d'Alella, El Masnou i Teià. Aquest CAT 
s'endinsa en la temàtica de la romanització del territori que avui conforma 
Catalunya. El CAT s’emplaça al costat d’un antic celler romà -una Cella 
Vinaria- totalment restaurada i subratlla la llarga tradició de la cultura del vi a 
Catalunya. 
 
Pallars Jussà/ Arnau Mir de Tost: A partir d’aquest personatge històric, 
cavaller medieval i membre destacat de la noblesa pallaresa, s’aprofundirà en 
l’important paper que va jugar en la formació de Catalunya a l’Alta Edat 
Mitjana.  
 
Tortosa/ Les tres cultures: Tortosa se situa en una cruïlla de camins i de 
cultures. La ciutat de l’Ebre ha acollit, al llarg de la seva història, a jueus, 
musulmans i cristians. Aquestes cultures han anat deixant la seva influència 
tant a la ciutat de Tortosa, com al conjunt de les terres de l'Ebre i a tot 
Catalunya. La convivència entre jueus, musulmans i cristians, les 3 cultures, 
és el que se’ns explica al CAT de Tortosa. 
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Ripoll/ Guifré el Pilós: Aquest CAT reivindica Ripoll com a bressol de la 
Catalunya medieval, on deixaren la seva petja personatges tan emblemàtics 
com Guifré el Pilós, comte de Barcelona, l’abat Oliba i Gerbert d’Orlhac, que 
esdevindria el Papa Silvestre II, erudit nascut a Occitània que es va formar a 
Ripoll.  
 
Les/ L’ Occitània i la llengua d’Oc: Aquest CAT s’ubica a la Vall d’Aran, una 
de les portes de Catalunya. Estarà tematitzat al voltant d’Occitània i la llengua 
d’Oc, pròpia de la Vall d’Aran, i mostrarà també la relació entre Catalunya i 
Occitània, un dels territoris més cultes d’Europa a l’Edat Mitjana. 
 
Montblanc/ La Corona d’Aragó : Montblanc, vila reial, esdevé el centre 
neuràlgic d’un territori que concentra grans monuments reials vinculats a la 
Corona d’Aragó com ara els monestirs de Poblet, Santes Creus i Vallbona de 
les Monges, a més de la pròpia vila de Montblanc. El CAT estarà tematitzat al 
voltant de la Corona catalano-aragonesa. 
 
Cervera/ La Generalitat de Catalunya: Aquest CAT se situarà a la ciutat de 
Cervera -que va jugar un paper important en la història de Catalunya- acollint 
diverses Corts Generals de la Corona d’Aragó, en una de les quals es va crear 
la Generalitat de Catalunya, principal institució del país. 
 
Berga/ La Patum i les festes populars catalanes: El CAT de Berga és 
dedicat a la Patum i a les festes populars catalanes.  La Patum és una 
representació sacra, històrica i popular, derivada de les antigues 
escenificacions medievals. L'any 2005, va ser declarada Patrimoni Mundial per 
la UNESCO, en la categoria de Patrimoni Immaterial. El foc, la música, les 
comparses, el públic, els sentiments i l'emoció de la festa se sumen per donar 
lloc a una de les tradicions catalanes més emblemàtiques: La Patum i a partir 
d’ella el turista pot endinsar-se en el ric imaginari de les festes populars 
catalanes. 
 
Puigcerdà/ El Tractat dels Pirineus: El centre CAT de Puigcerdà explica les 
conseqüències del Tractat dels Pirineus, signat l'any 1659 a l’illa dels Faisans, 
situada a l’estuari del riu Bidasoa al País Basc. El tractat va posar fi a una 
llarga guerra entre Espanya i França però va comportar l’adscripció del 
conjunt de la Catalunya Nord a l’estat francès i la divisió política de la pròpia 
comarca la Cerdanya. 
 
Sallent/ La industrialització i l’obrerisme: El CAT reivindicarà la vall del 
Llobregat, com un dels centres pioners de la industrialització catalana.  La 
seva temàtica girarà al voltant de la revolució industrial i l’aparició del 
moviment obrer en un espai tan significatiu com la vall del Llobregat.  
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Vilajuïga/ Els Camins Sagrats: Aquest CAT recollirà la important i antiga 
tradició dels pelegrinatges medievals, tot prenent com a referent geogràfic el 
poble de Vilajuïga, per la seva proximitat a Sant Pere de Rodes, lloc històric 
de pelegrinatge i un dels punts de sortida del Camí de Sant Jaume a 
Catalunya.  
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El Govern i l’Ajuntament de Barcelona traspassen la 
gestió dels seus centres educatius al Consorci 
d’Educació de Barcelona 

 
• Aquest traspàs suposa el ple desplegament competencial del 

Consorci d’Educació iniciat el 2004 
 
• El Consorci assumirà la gestió integral dels 287 centres públics de 

la ciutat i dels 10.000 professionals que hi treballen a partir de 
l’any vinent 

 
El Govern i l’Ajuntament de Barcelona faran efectiu el proper 1 de gener el 
traspàs de la gestió dels seus respectius centres educatius al Consorci 
d’Educació de Barcelona. Amb aquest traspàs el Consorci assumirà la 
responsabilitat de la gestió integrada de la xarxa dels 287 centres públics de la 
ciutat de Barcelona i dels 10.000 professionals que hi treballen. 
 
El Govern ha aprovat avui el traspàs al Consorci d’Educació de la gestió dels 
centres educatius de Barcelona que estan sota la titularitat del Departament 
d’Educació. En virtut d’aquest acord, l’1 de gener de 2009 el Consorci 
assumirà la gestió dels 256 centres de titularitat del Departament d’Educació i, 
d’altra banda, els 8.010 docents i les 969 treballadors del personal 
d'administració i serveis que treballen en aquests centres educatius passaran 
a ser gestionats pel Consorci d’Educació.  
 
Amb aquest traspàs el Consorci d’Educació assoleix el seu ple desplegament 
competencial que va iniciar el 2004. El Consorci d’Educació va ser creat per la 
Llei de la Carta Municipal amb l’objectiu de sumar les capacitats i les 
legitimitats del Govern de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona per dotar 
la ciutat d’un òrgan de gestió educativa que actuï sota els principis de 
proximitat i d’eficàcia. Va començar el seu desplegament en els àmbits de 
l’escolarització, la planificació, els serveis educatius i els programes 
d’innovació educativa. Més recentment s’ha estès a la construcció i 
manteniment dels centres educatius públics, l’educació complementària i 
extraescolar, la vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria i la 
reglamentació i gestió del transport, del menjador i d’altres serveis escolars. 
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El Govern crea el nou Servei Territorial d’Educació de 
Catalunya Central  

 
• Inclou 319 centres educatius, en què estudien 74.601 alumnes i 

treballen 7.500 docents 
 
• El Servei Territorial abastarà les comarques de l’Anoia, el Bages, 

el Berguedà, Osona i el Solsonès i desplegarà totes les seves 
funcions a partir de l’1 de març 

 
• La seu central s’ubicarà a una antiga fàbrica de joieria de Manresa, 

i Vic acollirà una subseu 
 

 
El Departament d’Educació posarà en marxa a partir de gener del 2009 el 
Servei Territorial de Catalunya Central amb l’objectiu de fer més pròxima 
l’administració educativa als ciutadans de les comarques de l’Anoia, el Bages, 
el Berguedà, Osona i el Solsonès. Avui el Govern ha aprovat l’acord que fa 
possible la creació d’aquest nou ens, que també inclourà els municipis de 
Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze de Safaja. Fins ara tot aquest 
territori corresponia als Serveis Territorials Barcelona Comarques, Lleida, i 
Baix Llobregat. 
  
El Servei Territorial de la Catalunya Central tindrà la seva seu al número 75 de 
la carretera de Vic, a l’antic edifici d’una fàbrica de joieria. A partir del mes de 
març, el nou Servei Territorial treballarà ja amb totes les seves funcions 
desplegades. En aquest nou servei descentralitzat hi treballaran 92 persones, 
totes elles procedents d’altres serveis territorials o altres àmbits de 
l’administració. 
  
D’altra banda, Vic acollirà una subseu dels serveis territorials de la Catalunya 
Central i Berga, Igualada, i Solsona, continuaran tenint oficines gestores o 
registres públics que dependran ara del nou servei territorial. 
  
Amb aquesta nova estructura, tots els Serveis Territorials de Catalunya 
comptaran amb un percentatge similar de població escolar, d’entorn del 10%; 
les dues excepcions són la ciutat de Barcelona, amb el 21% de l’alumnat 
català, i les Terres de l’Ebre, amb el 2% de la població escolar catalana.  
  
Un pas més en la descentralització dels serveis educatius 
  
L'àrea que engloba el Servei Territorial de Catalunya Central compta amb 319 
centres educatius. El nombre d’alumnes que estudien en la zona del nou 
Servei Territorial és de 74.601 alumnes, comptant les diferents etapes 
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educatives i hi treballen 7.500 docents. En conjunt, Catalunya Central engloba 
169 municipis diferents. La distribució dels alumnes per etapes educatives és 
la següent: 
  
ETAPA EDUCATIVA NÚMERO D’ALUMNES 

Educació Infantil 16.060 

Educació Primària 28.707 

Ensenyament Secundari Obligatori 10.953 

Educació Postobligatòria 18.881 

TOTAL 74.601 
  
D’aquesta manera, el Departament d’Educació vol aproximar el més possible 
l'administració al ciutadà que ha de ser destinatari de les actuacions que es 
duen a terme, el que facilita que les decisions que es prenguin es basin en un 
major coneixement de la realitat de cada territori. Aquesta voluntat es plasma 
en una major descentralització dels serveis que tenen més contacte amb la 
comunitat educativa, a través del Programa de Descentralització que està 
desenvolupant el Departament d’Educació. 
  
Amb la creació d’aquesta nova entitat, el Departament passa a comptar 
amb nou Serveis Territorials: Barcelona comarques, Baix Llobregat-Anoia, 
Vallès Occidental, Maresme-Vallès Oriental, Catalunya Central, Lleida, Girona, 
Tarragona i Terres de l'Ebre. 
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El Govern adquireix una finca d’alt valor ecològic que 
és l’únic ambient d’aigua dolça del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre 
 

• La finca dels Ullals de Baltasar  concentra uns 40 llacs petits 
formats per surgències d’aigua dolça subterrània procedent de la 
pluja de les serres del Montsià i dels Ports de Beseit 

 
• La seva compra garantirà la conservació de l’espai i suposarà una 

millora del Parc des del punt de vista biològic, paisatgístic i de 
lleure  

 
El Govern ha aprovat avui l’adquisició de la finca anomenada els Ullals de 
Baltasar, un espai d’alt valor ecològic per ser l'únic ambient d'aigua dolça del 
Parc Natural del Delta de l’Ebre. La finca, situada entre Amposta i Sant Carles 
de la Ràpita, ocupa unes 17 hectàrees de superfície i té unes característiques 
molt específiques ja que concentra diverses espècies d'amfibis no molt 
habituals de la resta del Delta.  

 
Està constituïda per un grup d’uns 40 petits llacs formats per surgències 
d’aigua dolça subterrània procedent de la pluja que arriba de les serres del 
Montsià i dels Ports de Beseit i és per aquest motiu que té característiques 
pròpies a nivell botànic i zoològic. El Govern l’adquirirà per un import de 
449.925 euros.  
 
El fet de que aquesta finca, fins ara a mans privades, passi a ser propietat de 
la Generalitat possibilitarà una gestió encaminada a la regulació adequada del 
règim hídric i a mitigar els factors negatius que l’afecten directament com la 
contaminació agrícola, expansió d’espècies no autòctones, alteració 
hidrològica, eliminació de la vegetació pròpia dels pantans, etc. A més, la 
compra d’aquesta finca suposarà una oportunitat per aprofundir en el 
coneixement i gestió d’aquestes formacions hidrogeomorfològiques.  
 
D’altra banda, fins ara, els Ullals de Baltasar només eren visitables en una 
petita porció. La compra i la posterior restauració permetrà millorar les 
condicions de la zona per  donar-la a conèixer als visitants i a la població local. 
La seva singularitat, totalment diferent a la resta del Delta, complementarà 
l’oferta d’ús públic al Parc Natural del Delta de l’Ebre, afegint un atractiu més 
des del punt de vista biològic, paisatgístic i de lleure en aquest espai. 
 
L’espai dels Ullals de Baltasar es va reduir molt durant el segle XX per posar-
hi conreus d’horta. Els estanys estan envoltats de terra fosca i rica en matèria 
orgànica i amb nenúfars a les seves aigües. Els ullals són punts de sortida a 
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l’exterior de l’aqüífer de diàmetres compresos entre els 5 i els 50 metres. Són 
generalment de forma circular i la seva fondària oscil·la entre 2.5 i 6 metres.  
 
Aquest aqüífer flueix des de la zona de recàrrega càrstica dels Ports de 
Beseit, la serra del Montsià i la de Cardó en direcció al mar. Aquest flux, en les 
zones en les quals entra en contacte amb el Delta, es veu obligat a emergir a 
la superfície a causa dels materials ja saturats i impermeables deltaics. 
S’assenten sobre una zona de torbes vegetals d’uns 7 m, originada pel 
creixement vegetal secular al voltant de les surgències. 
 
Per la naturalesa hidrològica i la del sòl, als Ullals s’han produït un conjunt 
d’ambients singulars al delta de l’Ebre i no gaire freqüents a la mediterrània 
occidental. A la finca en qüestió hi trobem hàbitats i espècies de gran valor 
reconeguts a nivell internacional. 
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El Govern actualitza la delimitació de l’entorn de 
protecció del conjunt històric de Peratallada, a 
Forallac 
 

• El conjunt històric de Peratallada és un dels nuclis més 
importants de Catalunya pel que fa a l’arquitectura medieval 

 
• La primera declaració de Bé Cultural datava del 1975, i no 

concretava prou els límits de l’àrea protegida 
 
 
El Govern ha aprovat avui revisar la delimitació de l’entorn de protecció del 
conjunt històric de Peratallada, a Forallac (el Baix Empordà), un dels nuclis 
més destacats de Catalunya pel que fa a l’arquitectura medieval. L’acord 
també inclou la protecció del subsòl del conjunt històric. La declaració de Bé 
Cultural data del 1975, però el nivell de concreció del text original era molt 
baix, amb la qual cosa no permetia una identificació clara dels límits físics de 
l’àrea protegida. Per aquest motiu, avui el Govern ha concretat, de forma 
detallada i de fàcil identificació visual, els límits físics del conjunt i de l’entorn 
de protecció. 
 
Així doncs, es protegeixen els edificis que formen el nucli del conjunt, i que 
bàsicament segueixen les traces de les antigues muralles. A més, fora de 
l’àmbit esmentat, s’ha inclòs l’església de Sant Esteve, situada a la part nord, i 
les edificacions formades per aquesta església, els masos adjacents i els 
espais oberts i públics (turó situat al nord-oest del Portal de la Verge i 
aparcament de davant l’església) que formen part consubstancial de la imatge 
d’aquest espai. Aquest conjunt d’espais estan històricament i visualment 
integrats i són reconeguts per tothom com una de les imatges identificatives 
de Peratallada. 
 
La revisió de la delimitació segueix el límit de les parcel·les edificades, de 
manera que queda inclòs en el seu àmbit l’antic fossat de les muralles. Les 
vessants est i sud del conjunt segueixen el mateix criteri i arriben fins la Riera 
Grossa (límit natural, històric i físic del nucli)  i els horts de Peratallada, 
consolidat com a límit tradicional del poble. Al nord, el conjunt està limitat per 
la carretera GI-651, de Peratallada a Canapost, i a ponent, pel pla i els turons 
de les Serres (Puig d’en Torró). La torre de l’Homenatge és l’element més 
singular del conjunt que es fa visible des d’arreu. 
 
El conjunt històric de Peratallada 
 
El conjunt històric de Peratallada és un dels nuclis més importants de 
Catalunya pel que fa a l’arquitectura medieval. Es troba justament en el punt 
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de contacte de la zona de turons de les Gavarres i les terres de la plana 
baixempordanesa.  
 
Conserva el seu antic aspecte feudal, amb carrers estrets i tortuosos, on 
destaca el castell fortificat amb la seva torre de l'Homenatge i el palau, les 
muralles i l'església de Sant Esteve. Destaca també el gran fossat que envolta 
la població, excavat a la roca viva. 
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El Govern aprova el Decret de formació en benestar 
animal 
 

• Estableix els requeriments dels cursos que ha de seguir el 
personal especialitzat i fixa els continguts necessaris per 
assolir un certificat europeu 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret de formació en benestar animal, que té 
dos objectius: establir els requeriments administratius i docents mínims dels 
cursos de formació en benestar animal dels quals han de disposar les 
persones que realitzen maneig d’animals dins l’àmbit territorial de Catalunya, 
per una banda; i per l’altra, fixar el contingut dels cursos per assolir aquesta 
formació als efectes de l’expedició, quan escaigui, del certificat acreditatiu per 
al seu reconeixement en el territori de la Unió Europea. 
 
S’estableixen tres tipologies dels diferents cursos a rebre: 
 
a) Benestar animal per a persones titulars i personal d’explotacions porcines, 
avícoles, bovines, ovines, de cabrum i  cunícoles.  
 
b) Benestar animal per a persones transportistes d’animals i persones 
responsables d’animals durant el transport. 
 
c) Benestar animal per a personal d’escorxadors.  
 
La durada mínima dels cursos de benestar animal és de vint hores, i el 
contingut del temari de tots els cursos té en compte dos mòduls: un de general 
sobre normativa aplicable, coneixements generals en benestar animal i 
comportament animal; i un mòdul específic en funció del tipus d’animal i de les 
activitats que realitzen les persones destinatàries de cadascun dels cursos de 
formació. 
 
L’altre tema que regula el Decret és la titulació i la formació que ha de tenir el 
professorat que imparteixi els cursos. També explica quines entitats, centres 
docents, i empreses poden desenvolupar aquestes formacions, i la manera 
que hi ha regulada per homologar els cursos que es portin a terme per part de 
la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.    
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El Govern inverteix més de sis milions d’euros en 
millorar l’hospital i la clínica de Vic 
 
 
El Govern ha aprovat invertir 6.186.402 euros en la millora de l’Hospital 
General de Vic i de la Clínica de Vic. Les obres de l’hospital, d’una banda, 
inclouen la reforma de la unitat d’hemodiàlisi, el trasllat dels laboratoris 
d’anatomia patològica, la reforma de la sala d’actes i l’adequació de la setena 
planta per destinar-la a hospitalització. Aquesta actuació permetrà a l’hospital 
disposar de 26 nous llits.  
 
D’altra banda, les intervencions previstes a la Clínica de Vic contemplen la 
reforma de la tercera i quarta planta per situar-hi el pavelló de govern ubicat 
actualment a l’hospital, l’adequació de les instal·lacions elèctriques i la 
rehabilitació de la façana històrica. 
 
Aquestes dues actuacions estan contemplades en el Pla Director d’Espais 
2008, que el Consorci Hospitalari de Vic porta a terme en aquests dos centres.  
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Altres Acords de Govern 
 
Contracte programa amb la Universitat Oberta de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat una inversió de 290.344.093 euros per al contracte 
programa 2009-2014 amb la Universitat Oberta de Catalunya.  
 
Foment dels parcs científics i millora dels campus universitaris 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura de dos convenis amb el Ministeri de 
Ciència i Innovació per al foment dels parcs científics i la millora dels campus 
universitaris. El primer conveni amb el Ministeri fa referència al foment dels 
parcs científics i tecnològics mitjançant la concessió d’un préstec per a la 
dotació d’infraestructura i equipaments. D’aquesta actuació se’n beneficiaran 
el Parc Científic de Barcelona; el Complex BioPol Bellvitge; el Parc Científic de 
la UPC; F.Tecnocampus Mataró; el Parc Científic del 22@; el Parc Científic i 
Tecnològic de Girona; el Parc Científic, Tecnològic i Agroalimentari de Lleida; 
el Parc Científic Costa Daurada, i el Tecno Parc de Reus, amb un total de 25 
actuacions que desenvoluparan 15 universitats. L’import d’aquest ajut és de 
34.370.000 euros. 
 
El segon conveni té com a objectiu un préstec per al finançament de projectes 
de millora de campus universitaris. És un préstec del Ministeri que la 
Generalitat haurà de retornar en 15 anys sense interessos. El conveni preveu 
que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa promogui una 
convocatòria d'ajuts per a distribuir els 24 milions d'euros entre les universitats 
catalanes. 
 
El Govern atorga cinc concessions d’emissores de ràdio municipals 
 
El Govern ha aprovat avui, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, Joan Manuel Tresserras, atorgar concessions per a la prestació 
del servei públic de radiodifusió als ajuntaments de Malgrat de Mar 
(Maresme), Montesquiu (Osona), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 
Cadaqués (Alt Empordà) i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). 
 
Aquests ajuntaments ja havien obtingut la concessió provisional d’emissora i, 
després de l’aprovació del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció 
tècnica de les instal·lacions, han obtingut l’atorgament definitiu de la 
concessió. 
 
El Govern subvenciona amb 6 milions d’euros el Centre de Grau 
Superior de Música Liceu de Barcelona 
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El Govern ha autoritzar la signatura d’un conveni amb la Fundació 
Conservatori del Liceu per tal de subvencionar amb 6 milions d’euros el 
sosteniment del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu de 
Barcelona. Aquesta subvenció es destinarà a cobrir les despeses de 
funcionament i personal dels ensenyaments del grau superior de música del 
centre durant els cursos acadèmics compresos entre 2008-2009 i 2011-2012. 
També permetrà minorar les quotes de l'alumnat que estudien en aquest 
centre.  
 
El Govern destina prop d’un milió d’euros a projectes de 
desenvolupament 
 
El Govern ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament a atorgar dues subvencions per un import total de 940.000 
euros. Concretament atorgarà una subvenció de 440.000 euros al Programa 
Mundial d’Aliments per al finançament dels projectes: suport a les seccions de 
família mitjançant la posada en funcionament del codi de família al Marroc; 
recolzament a les oficines regionals i subregionals d’UNIFEM mitjançant 
l’aportació de cinc joves professionals de Catalunya, per un període d’un any: 
tres a la secció d’Amèrica Llatina i dues a la secció d’Àfrica; suport a la 
promoció dels drets humans i de la ciutadania de les dones joves a Amèrica 
Llatina i al Carib; suport al projecte Dones, Pau i Seguretat a Colòmbia; i 
reforçament a l’Institut Nacional de les Dones d’Uruguai. 
 
D’altra banda l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament atorgarà 
una subvenció de 500.000 euros a la Fundació Privada Caixa Catalunya per al 
finançament d’una tercera cartera de microcrèdits per a projectes de caire 
econòmic i productiu adreçats als col·lectius més vulnerables dels països en 
vies de desenvolupament, especialment les dones al Marroc, Senegal i 
Moçambic. 
 


