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El Govern destina 117 milions d’euros a ajuts per al 
transport i el menjador escolar 
 

• El pressupost per als serveis de transport, menjador escolar i 
atenció als alumnes d’educació infantil augmenta en 5,5 milions 
d’euros respecte el curs passat 

 
• Més de 121.000 alumnes es beneficien de les subvencions per 

gaudir d’aquest ajuts 
 
• Les beques menjador per a famílies amb rendes més baixes 

augmenten un 10,6 per cent, fins els 20,7 milions d’euros 
 
 
El Govern ha aprovat aquest matí una dotació de 117 milions d’euros en ajuts 
per al transport i el menjador escolar del curs 2008-2009. Aquesta partida 
inclou els recursos necessaris per finançar el transport escolar i el menjador 
de tots aquells alumnes que han de ser escolaritzats en un centre escolar fora 
del seu municipi, les beques menjador per als nens de famílies amb rendes 
més baixes, i les despeses de gestió d’aquests serveis, dels quals se’n fan 
càrrec els Consells Comarcals.  
 
Durant el curs 2008-2009, un total de 57.772 alumnes es beneficien del servei 
de transport escolar, al qual es destinen 58,1 milions d’euros, mentre que 
33.240 alumnes tenen finançat el servei de menjador escolar. En aquest cas, 
la partida és de 27,7 milions d’euros.  
 
La normativa vigent estableix que els alumnes que obligatòriament s’han de 
traslladar a un altre municipi per anar a classe tenen finançat el transport i el 
menjador escolar. Aquests serveis són gestionats pels Consells Comarcals a 
través dels convenis que aquestes administracions signen amb el 
Departament d’Educació. En el cas del transport escolar, aquest curs 2008-
2009 s’han creat 60 noves rutes per a alumnes d’educació primària i 
secundària i s’han desdoblat 12 rutes per als transport d’alumnes d’educació 
especial. 
 
Increment d’un 10,6% de les beques de menjador  
 
Aquest any s’incrementa el pressupost per a beques de menjador destinades 
als fills de famílies amb rendes més baixes. El curs passat l’import va ser de 
18,7 milions d’euros, quantitat que aquest curs ha augmentat un 10,6% fins 
als 20,7 milions euros. Aquest increment ha permès que el nombre d’alumnes 
beneficiats hagi passat dels 40.693 del curs passat als 44.887 alumnes 
d’aquest curs. 
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La dotació que ha aprovat el Govern també inclou altres partides, com el 
servei d’acollida per als infants de 3 a 6 anys que tenen germans a Primària 
fent la sisena hora, i que per tant, esperen una hora a què el seu germà o 
germana acabi la jornada escolar.  
 
D’aquesta manera, es garanteix que aquests infants reben l’atenció adient 
durant aquest temps. El curs passat, 15.630 nens es van beneficiar d’aquest 
servei, aquest curs la xifra ha augmentat fins els 18.351. 
 
El pressupost aprovat avui representa un increment de 5,5 milions respecte el 
curs anterior, en què l’aportació va ser de 111, 5 milions d’euros. Des del curs 
2003-2004, en què es van destinar 74,3 milions d’euros a aquests serveis, el 
pressupost s’ha incrementat un 57%. 
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El Govern impulsa la construcció del CEIP La Vitxeta 
de Reus 

 
• Aprova invertir 4,8 milions d’euros per fer el nou centre, que tindrà 

dues aules per curs 
 
El Govern destinarà 4,8 milions d’euros per a la construcció del CEIP La 
Vitxeta de Reus. Es tracta d’un centre d’educació infantil i primària de dues 
línies (dues aules per curs). El Govern ha aprovat avui atorgar la subvenció a 
l’Ajuntament de Reus per finançar la redacció del projecte, execució de les 
obres i posterior construcció.  
 
El CEIP La Vitxeta comptarà amb 18 aules ordinàries, a més de les 
específiques per a psicomotricitat per a nens d’infantil, música, informàtica, 
plàstica i suport, i les 4 aules per a petits grups. 
 
El centre compta amb una biblioteca amb accés directe des del carrer, per tal 
que es pugui utilitzar fora de l’horari escolar i un gimnàs de 240 metres 
quadrats. La superfície construïda és de 3.307 metres quadrats i s’ha edificat 
de manera que es pugui ampliar amb facilitat si les futures necessitats 
d’escolarització del municipi així ho requereixen.  
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El Govern fa un pas més en la construció de l’autovia 
Palamós-Platja d’Aro i la millora de la carretera entre 
Albinyana i Valls 
 

• Aprova una inversió de 10,2 milions d’euros destinada a 
expropiacions per executar les dues obres 

 
• El desdoblament de la C-31 i el condicionament de la C-51 

començaran aquest hivern i sumen un pressupost de 112 milions 
d’euros  

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 10,2 milions d’euros que es 
destinarà a expropiacions per tal de dur a terme les obres de desdoblament de 
la C-31 entre Platja d’Aro i Palamós (Baix Empordà) i la millora del traçat de la 
C-51 entre Albinyana (Baix Penedès) i Valls (Alt Camp). Aquesta partida 
s’afegeix a la inversió de 112 milions d’euros corresponent a l’execució dels 
treballs.  
 
Condicionament de la C-51 
 
D’una banda, el Govern ha aprovat una partida de 6 milions d’euros destinada 
a expropiacions en el marc de les obres de condicionament de la C-51 entre 
Albinyana i Valls, que consistiran en l’ampliació de la carretera, la millora de 
revolts i encreuaments i en la construcció de dues variants. Així, aquesta 
actuació contribuirà a afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit i potenciar 
les comunicacions entre el Baix Penedès i l’Alt Camp. 
 
Els treballs, adjudicats per un valor de 44,5 milions d’euros, començaran 
aquest hivern i tindran un termini de 36 mesos. Aquesta actuació abastarà un 
tram de 22 quilòmetres, als termes municipals  d’Albinyana, la Bisbal del 
Penedès, Rodonyà, Vila-rodona, Bràfim, Alió, Puigpelat i Valls. 
 
Autovia Palamós – Platja d’Aro 
 
El Govern també ha destinat una inversió de prop de 4,2 milions d’euros a 
expropiacions per a les obres de desdoblament de la C-31 entre Platja d’Aro i 
Palamós. Els treballs permetran convertir aquest tram de 13 quilòmetres en 
una autovia, que donarà continuïtat a vies desdoblades de l’Alou (Llagostera) 
a Santa Cristina d’Aro i de Palamós a Palafrugell, i a la de Vidreres a l’Alou.��
�

Aquesta actuació abastarà el tram de la C-31 entre el final de la variant de 
Santa Cristina d’Aro i el final de la variant de Palamós i el desdoblament de 
carrils s’efectuarà a partir de la via ja existent en la major part del traçat. Els 
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treballs estan adjudicats per un import de 67,4 milions d’euros i començaran 
aquest hivern, amb un termini d’execució de 24 mesos.  
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i Conca de 
Barberà 
 

• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Camp i Conca de Barberà és un pas més en la descentralització 
del sistema sanitari català, que ja ha formalitzat 19 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 de l’Alt Camp i Conca de Barberà i n’ha aprovat els Estatuts. 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 19 els ens constituïts (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). El nou govern territorial creat avui comprèn una població de 60.558�
habitants. 
 
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. 
  
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.  
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El Pacte per a la Salut a l’Alt Camp i Conca de Barberà es va signar el 23 de 
juny de 2005 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, els 
municipis de Valls, Montblanc, Santa Coloma de Queralt, Vila-rodona, Alcover 
i els consells comarcals de l’Alt Camp i el de la Conca de Barberà. 
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L’Institut de Crèdit Agrari obre dues línies de préstec 
per millorar les condicions de la flota d’encerclament 
durant la paralització temporal de l’activitat 
 

• Concedirà crèdits en condicions beneficioses a les confraries de 
pescadors perquè puguin avançar el subsidi d’atur als mariners 
aturats 

 
• Els armadors també podran accedir a préstecs per avançar l’ajut 

per l’aturada obligatòria 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir dues 
línies de préstecs per millorar les condicions de la flota d’encerclament 
catalana durant l’aturada obligatòria. Aquestes línies de crèdit beneficien tant 
els treballadors com els armadors de la flota d’encerclament.  
 
D’aquesta forma, els armadors que acreditin que la inactivitat de l’embarcació 
durant el període de parada ha estat motivada pel Pla de paralització de la 
Direcció General de Pesca i Acció Marítima podran accedir a crèdits per valor 
de 841.416 euros per avançar l’ajut per a la paralització temporal corresponent 
a l’any 2008. 
 
Els préstecs seran concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari a un tipus   
d'interès fix igual al 5,75% anual, i amb un termini màxim d'un any amb 
amortització de capital i venciment d'interessos al final del termini. En aquests 
préstecs no s'aplicarà comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,5% 
de l'import formalitzat. 
 
A més, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) 
concedirà un ajut de 55.300 euros a aquesta línia de finançament per bonificar 
les despeses d'intervenció del fedatari, de la comissió d'obertura i dels 
interessos durant el termini d'aquests préstecs. 
 
L’altra línia de préstecs servirà per avançar les prestacions d’atur que han de 
percebre els mariners afectats per l’aturada temporal per un import de 
1.724.904 euros. En aquest cas, el DAR també concedirà un ajut de 47.530 
euros per aquesta línia de préstecs.  
 
Els beneficiaris directes d’aquestes préstecs seran les confraries de 
pescadors de Catalunya amb flota d’encerclament, i seran aquestes les que 
faran arribar els ajuts als mariners. Els préstecs seran concedits per l'ICCA a 
un tipus d'interès fix igual al 5,75 % i a 5 mesos de termini, no se’ls aplicarà 
comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,25% de l'import 
formalitzat. 
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El Govern incorpora l’Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont a la xarxa de centres de recerca 
 

• La cessió servirà per garantir la conservació i actualització del 
llegat de la institució 

 
El Govern ha aprovat avui la cessió dels béns immobles i mobles de l'Institut 
de Paleontologia Miquel Crusafont a l'Institut Català de Paleontologia, el 
centre de recerca creat el novembre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya 
i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’institut es cedeix per 
impulsar-lo com a nou centre de recerca, seguint el model de centres de 
recerca de la Generalitat, sota el paraigües de l’Institut Català de 
Paleontologia i la UAB, alhora que servirà per garantir la conservació i 
actualització del llegat de la institució que porta el nom de Miquel Crusafont. 
 
Aquesta cessió està condicionada al manteniment dels treballs d'excavació i 
investigació paleontològica i al manteniment de la seu de l'Institut de 
Paleontologia Miquel Crusafont a Sabadell, amb l'objectiu de permetre la 
conservació del patrimoni i mantenir la memòria d'aquest insigne paleontòleg 
català. La cessió inclou el jaciment paleontològic de Can Llobateres, també al 
terme municipal de Sabadell, juntament amb els béns mobles, peces 
museístiques, col·leccions fòssils i fons documentals que els integren. 
 
L'Institut pertanyia a la Generalitat de Catalunya, des que la Diputació de 
Barcelona l'hi va cedir, mitjançant el conveni d'1 de setembre de 2006, dins 
d'un procés iniciat el 2004 per a la definitiva resituació dels serveis de 
competència autonòmica que eren finançats o prestats per la Diputació de 
Barcelona.  
 
L'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont va ser fundat a Sabadell l'any 
1969 pel paleontòleg Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell, 1910-1983), amb el 
nom d'Instituto Provincial de Paleontología. Crusafont es va especialitzar en 
l'evolucionisme i en l'estudi dels mamífers sòlids, i va excavar jaciments al 
Vallès i al Penedès. Va publicar centenars d'estudis, dels quals es destaquen 
L'evolució, avui (1953) i Evolución y ascensión (1960). 
 



 

�

����������	�
�����������.2008 11 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

Altres Acords de Govern 
 
El Govern modifica puntualment la Llei del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació puntual de dos articles de la Llei del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya, que estableixen el 
règim d’incompatibilitats previst per a les persones membres del Plenari. El 
nou text, aclareix el règim d’incompatibilitats aplicable a les persones 
membres en funció de si la dedicació és exclusiva o a temps parcial.  
 
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya té per objecte 
assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural i organitzar la política 
de suport a la creació artística. El Consell ha d’integrar la cultura, la ciència, la 
tecnologia i les humanitats des d’una perspectiva de transversalitat, 
interdisciplinarietat i diversitat. 
 
Aquesta Llei fa possible una millora de la transparència en l’àmbit de les 
relacions entre la política i la creació artística i cultural i suposa un pas definitiu 
a l’hora d’articular quina és la relació entre les tasques que són competència 
del Govern en matèria de polítiques culturals i aquelles altres que el sistema 
cultural pot afrontar i ha d’afrontar per ell mateix.  
 
 
El Govern crea l’Observatori del Treball, una eina d’anàlisi i disseny de 
l’àmbit laboral 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de creació i regulació de l’Observatori del 
Treball, un òrgan que permetrà disposar de dades, informació i coneixement 
per analitzar l’àmbit del treball i les relacions laborals. L’Observatori permetrà 
obtenir dades, analitzar, elaborar i facilitar informació relacionada amb el 
mercat de treball, la sinistralitat laboral, la qualitat de l’ocupació, i 
l’emprenedoria. Obtindrà dades, i analitzarà informació de Catalunya, 
d’Espanya, de la Unió Europea i, en general, de països i organismes 
internacionals, per la qual cosa es configura com una eina de gran vàlua per al 
disseny de les polítiques i actuacions en matèria de treball. 
 
La creació de l’Observatori del Treball, que comptarà amb la participació 
d’organitzacions sindicals i empresarials i que s’adscriu al Departament de 
Treball, s’emmarca en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 
 
 
 



 

�

����������	�
�����������.2008 12 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

 
El Govern destina prop d’1 milió d’euros a promoure la salut a Palestina i 
Moçambic 
 
El Govern ha autoritzat l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament del Departament de la Vicepresidència a atorgar dues 
subvencions per un import total de 986.000 euros per a programes relacionats 
amb la salut. D’una banda, atorgarà 430.000 euros a l’Agència de les Nacions 
Unides per a l’Ajut als Refugiats de Palestina per al finançament del Programa 
Comunitari de Salut Mental per a millorar la qualitat de vida dels refugiats 
palestins, i per promoure l’educació en la temàtica de salut mental i en el 
benestar general. D’altra banda, atorgarà una subvenció a l’Agència de les 
Nacions Unides pel Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) de 
556.000 euros per al finançament del Programa global per promoure la 
seguretat de l’abastiment de productes de salut reproductiva i el Programa de 
salut reproductiva i reducció de la mortalitat materna a Inhambane, Moçambic. 
 
 
El Govern reconeix el Casal Català a Islàndia com a comunitat a 
l’exterior 
 
El Govern ha reconegut avui oficialment el Casal Català a Islàndia com a 
comunitat catalana a l’exterior. Amb aquest reconeixement ja són 118 les 
comunitats catalanes de l’exterior (CCE) que treballen a una quarantena de 
països amb el suport del Govern per projectar Catalunya al món. Amb aquest 
reconeixement, el Casal Català a Islàndia pot beneficiar-se d’un ampli catàleg 
de serveis per part de la Generalitat, com són l’enviament de publicacions 
periòdiques catalanes, l’organització de cursos de català o beques per a 
estudis de postgrau a Catalunya.  
 
 
El Govern aprova el nomenament de Dídac Ramírez com a nou rector de 
la Universitat de Barcelona 
 
El Govern ha aprovat el nomenament de Dídac Ramírez com a nou rector de 
la Universitat de Barcelona (UB), després que hagi estat proclamat guanyador 
de les eleccions per escollir nou rector. 
 
Dídac Ramírez i Sarrió (Barcelona, 1946) és llicenciat en Filosofia i Ciències 
de l'Educació per la UB; doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i en 
Filosofia i Ciències de l'Educació i catedràtic per la UB. També ha estat 
vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i vicerector 
d'Economia i Administració. Ha presidit la Societat Catalana de Filosofia, filial 
de l'Institut d'Estudis Catalans; ha estat tresorer del FC Barcelona; director del 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la UB; 
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acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i 
Financeres. És també responsable del Grup de Recerca Investigació en 
Anàlisi Financera i de la Incertesa i membre del Grup Consolidat d'Innovació 
Docent Noves Metodologies per a l'Ensenyament i l'Aprenentatge en 
Matemàtica Financera i Actuarial. 
 


