
 

 

����������
	�
��� 
�

����������	�
����
5 de febrer de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�

����������	�
��������.02.2008 2 
���������	
������������������������	�������������������������	�����������	��������	��� ��	��
�	�
�

 

El Govern engega un dels projectes sociosanitaris 
més ambiciosos de Catalunya amb la construcció d’un 
gran equipament de Salut al districte de Nou Barris 

 
• El complex sanitari estarà ubicat als terrenys de les antigues 

Cotxeres Borbó 
 
• Inclourà un CAP; un centre de diagnosi per la imatge; un centre 

d’atenció d’urgències; un centre de rehabilitació; un centre de 
salut mental per a adults, i un centre sociosanitari amb una àrea 
d’internament i un hospital de dia 

 
• El Govern aprova una partida de prop de 350 milions d’euros per al 

complex, que es començarà a construir durant el primer semestre 
de 2008 

 
El Govern ha aprovat avui destinar una partida de 348,6 milions d’euros a la 
construcció i posada en funcionament d’un complex sociosanitari format per 
sis centres de Salut a les antigues Cotxeres Borbó, al districte de Nou Barris 
de Barcelona. Així, el Govern comença a materialitzar un dels projectes 
sociosanitaris més ambiciosos de Catalunya, que dotarà aquesta àrea de 
Barcelona d’un nou Centre d’Atenció Primària (CAP), un centre de diagnòstic 
per la imatge; un centre d’atenció d’urgències; un centre de rehabilitació; un 
centre de salut mental per a adults i un centre sociosanitari amb una àrea 
d’internament i un hospital de dia.  
 
Aquests centres es començaran a construir aquest primer semestre en els 
més de 22.000 m² de les Cotxeres Borbó, i compartiran espai amb altres 
equipaments, com ara un centre de dia per a la gent gran, una biblioteca i un 
pavelló esportiu. La creació del complex sanitari és fruit d’un conveni de 
col·laboració que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van 
signar el juliol de 2004 per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la 
ciutat de Barcelona. El recinte de les Cotxeres també acollirà la nova seu del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, en uns terrenys de 4.567 m² al carrer 
de Costa i Cuixart. 
 
El termini d’execució de les obres serà de divuit mesos, per tant a finals de 
2009 estaran acabades en 2010 podrà entrar en funcionament. 
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Ubicació dels equipaments Ubicació del CAP de les àrees censals  

  

 
Centre d’Atenció Primària (CAP) 
 
El nou Centre d’Atenció Primària que es construirà a les Cotxeres Borbó 
descongestionarà els del Turó de la Peira, Rio de Janeiro i Chafarinas. El CAP 
tindrà una superfície de 2.300 m² i donarà servei a 24.000 habitants, amb la 
possibilitat d’estendre les prestacions a 3.000 habitants de les àrees properes.  
 
Dispositiu polivalent de diagnòstic per la imatge 
 
Aquest nou centre permetrà reduir el temps d’espera per a la realització de 
proves diagnòstiques com ara radiografies, mamografies i ecografies, i donarà 
servei a unes 250.000 persones, entre els habitants de Nou Barris i dels 
àmbits de proximitat territorial al centre de diagnòstic.  
 
Atenció continuada i urgent 
 
El complex sanitari de les Cotxeres Borbó també allotjarà un centre d’atenció 
a les urgències dels pacients que poden arribar a l’hospital pel seu propi peu 
(urgències de nivell 1), amb l’objectiu de descongestionar els serveis 
d’urgències de la Vall d’Hebron i Sant Pau. Es preveu que el nombre de casos 
atesos en aquest centre sigui de 35.000 l’any per als districtes de Nou Barris i 
Horta-Guinardó. 
 
Centre de rehabilitació  
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El nou centre de rehabilitació de les Cotxeres donarà servei a aquells pacients 
que necessitin tractaments de traumatologia, reumatologia o fisioteràpia. 
D’aquesta manera, es millorarà l’oferta de rehabilitació ambulatòria bàsica a 
250.000 habitants de Nou Barris i part d’Horta-Guinardó. 
Atenció primària en salut mental 
 
El projecte impulsat avui pel Govern preveu també la construcció d’un Centre 
de Salut Mental que completarà l’oferta d’equipaments d’aquestes 
característiques a Nou Barris sud. El centre atendrà uns 80.000 habitants 
d’aquesta zona del districte. 
 
Centre sociosanitari 
 
Finalment, el complex sanitari de Cotxeres Borbó inclourà un hospital de dia 
amb 50 places, i un centre sociosanitari amb 205 llits per a internaments de 
llarga estada. Cal destacar que actualment el districte de Nou Barris no 
disposa de cap centre d’aquestes característiques. 
 
Imatges del projecte 
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El Govern aprova la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Berguedà  
 

• La creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Berguedà és un pas més en la descentralització del sistema 
sanitari català, que ja ha formalitzat 12 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 Berguedà 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 12 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; i el Bages-
Solsonès), i al llarg d’aquest any s’enllestirà la resta. 
 
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. El Govern del Berguedà comprèn una població 
de 38.730 habitants. 
�

El Pacte per a la Salut del Berguedà es va signar el febrer del 2007 entre el 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis d’Avià, 
Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, Castellar de 
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n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, l’Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, 
Gósol, Guardiola del Berguedà, Montclar, la Nou de Berguedà, Olvan, la Pobla 
de Lillet, la Quar, Puig-Reig, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant 
Julià de Cerdanyola, Vallcebre i Vilada. 
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El Govern convoca 6.740 places de mestres i 
professors per al 2008 
 

• Incrementa en gairebé 2.200 el nombre de places previstes per a 
aquest any 

 
• La convocatòria permetrà seguir reduint el nombre de docents 

interins, que aquest curs ja ha disminuït un 9% 
 
El Govern ha aprovat la convocatòria pública de 6.740 places docents l’any 
2008, de les quals 5.570 es destinaran al cos de mestres, 455 al cos de 
professors d’ensenyament secundari (de Formació Professional), 511 a la 
formació professional, 106 a professorat d’escoles oficials d’idiomes, i 98 a 
professors i mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny. 
 
Aquesta convocatòria s’emmarca en la previsió del Govern de crear 22.655 
places de cos docent funcionari entre 2007 i 2010. Tot i que inicialment es 
preveia la creació de 4.563 noves places per al 2008, el Govern ha volgut fer 
un esforç i, superant les previsions inicials, ha convocat finalment 6.740 places 
–gairebé 2.220 més de les previstes-, convertint aquesta convocatòria en  la 
segona més important dels últims anys, després de la de l’any passat. En 
aquest sentit, la convocatòria de places d’oposicions per al 2008 continua la 
línia iniciada els anys 2006 i 2007, en què es van oferir 2.575 i 6.856 places 
respectivament. 
 
 
�
COSSOS 2007 2008 TOTAL FINS 

2010 
Mestres 4.490 5.570  
Professors de secundària (ESO i Batxillerat) 2.366 0  
Professors de secundària (FP) 0 455  
Professors tècnics d’FP 0 511  
Professors d’EOI 0 106  
Professors d’Arts plàstiques i Disseny 0 83  
Mestres de taller d’Arts plàstiques i Disseny 0 15  
TOTAL 6.856 6.740 22.655* 
 
*Previsió inicial 
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Motius de l’increment de la convocatòria: reducció de l’interinatge 
 
El curs 2003-2004 la plantilla docent del Departament era de 56.000 persones 
i  aquest curs 2007-2008 la plantilla de docents ja supera les 64.000. Aquesta 
oferta tan important de places d’oposicions per a mestres i professors té 
relació directa amb l'augment del personal docent, amb la voluntat de reduir la 
proporció de docents interins, i amb l’interès per cobrir el gran volum de 
jubilacions que es preveuen per als propers cursos. 
 
Amb la convocatòria de l’any passat, el percentatge d’interins s’ha reduït un 
9% -del 24 al 15%. I amb les convocatòries d’oposicions dels propers anys, 
que convocarà el Govern a través del Departament d’Educació, es preveu 
reduir l’interinatge al 8% l’any 2010. L’oferta que s’aprova avui permet al 
Govern accelerar els acords assolits entre el Departament d’Educació i els 
sindicats representants dels docents, per disminuir l’interinatge de la plantilla, i 
ingressar en el cos de funcionariat. 
 
D’altra banda, el Departament d’Educació calcula que fins al curs 2010-2011 
més de 7.000 mestres i professors es jubilaran o podran acollir-se a la 
jubilació anticipada, fet que motivarà l'entrada de nous docents. 
 
 Infantil i Primària Secundària Total % sobre 

total 
plantilla 

2007-2008 6.030 4.008 10.038 15,8% 

2006-2007 8.711 5.762 14.473 23,9% 

2005-2006 4.933 5.077 10.010 18,2% 

2004-2005 4.776 5.237 10.013 19,7% 

2003-2004 3.527 3.986 7.513 15,4% 
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El Govern obre el procés de funcionarització dels 
educadors socials adscrits al Departament d’Acció 
Social i Ciutadania 
 
El Govern ha aprovat avui impulsar la funcionarització dels educadors socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania que actualment ocupen places de 
personal laboral fix de la categoria laboral d’educador social del grup B, amb 
l’objectiu de donar compliment a la Llei aprovada l’any 2002 que preveia la 
creació d’aquesta especialitat en el cos de diplomatura de la Generalitat. 
 
Amb aquesta mesura, el Govern acorda convocar la prova selectiva específica 
de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomatura de la 
Generalitat, disposició que afectarà un total de 196 places. Podran presentar-
se a la convocatòria les persones amb contracte laboral fix que prestin serveis 
al Departament d’Acció Social i Ciutadania o bé tinguin una suspensió de 
contracte amb dret a reserva dels llocs de treball que s’especifiquen a l’acord, 
en base dels requisits que detalli la pròpia convocatòria. 
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El Govern aprova la despesa destinada a les 
universitats del Pla d’inversions del 2007 al 2013 
 

• L’aportació permetrà finançar les actuacions previstes als 
convenis d’inversions signats amb les universitats públiques 
catalanes, que gestionaran aquests recursos 

 
• El PIU 2007-2013 es va aprovar el passat mes de juliol i compta 

amb una inversió total de 635 milions d’euros 
 
 
El Govern ha aprovat avui la despesa destinada als centres universitaris 
durant els anys 2007-2013 per al finançament de les actuacions previstes als 
convenis específics d’inversions i que han de ser gestionades per cadascuna 
de les universitats públiques catalanes. La despesa aprovada correspon a 
l’execució d’una part del Pla d’inversions de les universitats públiques (PIU) 
2007-2013, que compta amb una inversió total de 635 milions d’euros. 
 
Concretament avui s’han aprovat les inversions a gestionar per part de les 
universitats públiques catalanes, les inversions destinades a consorcis 
participats per la UPC i una dotació per a imprevistos. 
 
L’import total de les inversions a gestionar directament per cadascuna de les 
universitats públiques i que seran finançades amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat de Catalunya, així com les principals actuacions són els següents: 
�

Universitat de Barcelona 
��

La Universitat de Barcelona (UB) comptarà amb una inversió de�74.258.582 
euros per dur a terme actuacions que gestionarà de manera directa. Són 
aquestes: 
 

• Facultat de Belles Arts (primera fase): Nou edifici (8.000 m2) per 
ubicar els estudis de Belles Arts atès que l'actual no compleix les 
condicions necessàries. Els pavellons annexos, que van ser construïts 
de manera provisional, ja fa 30 anys que s’utilitzen.  

 
• Edifici TIC-SCT: Es tracta de la construcció d’un nou edifici a la franja 

nord de l’espai central del Campus Nord. Aquest nou edifici permetrà 
donar serveis als centres experimentals (Facultats, Instituts...) i també 
la incorporació de nous equipaments i de les noves tecnologies de 
recerca i de les tecnologies de la informació.  

Universitat Autònoma de Barcelona 
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La Universitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) rebrà una inversió de 
120.000.000 euros. En aquest cas, el 60% del PIU 2007-2013 previst és 
destinat a actuacions de reposició, adaptació i millora. Tanmateix, un 
important volum d’inversió va destinat a recreixements d’edificis ja existents. 
En destaquen dues actuacions: 
 

• Hospital Clínic Veterinari (segona fase): Ampliació d'instal·lacions i 
creació de la nova divisió de gran animals. Inclou sales d’operacions i 
boxs. Adequació i construcció nova de serveis, lavabos, dependències i 
magatzems. 

 
• Filosofia, Lletres i Psicologia: Reducció de la densitat dels despatxos 

actuals del professorat i dels destinats a recerca i consulta. Creació 
d'espais multifuncionals envers els visitants i l'alumnat i per poder 
habilitar reunions i similars. Dotació d'equipaments i d’instal·lacions i 
sistemes de nova tecnologia tant a nivell informàtic com de seguretat. 

 
 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’hi preveuen inversions per 
un import total de 97.360.000 euros. En destaquen l’acabament d’actuacions 
endegades durant l’anterior PIU, com ara la Biblioteca d’Arquitectura. Pel que 
fa a noves actuacions, la més rellevant és la creació del Nou Campus 
Universitari del Besòs. 
 
 
Universitat Pompeu Fabra 
 
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) comptarà amb inversions per valor de 
23.000.000 euros. Cal destacar-ne la construcció de nous edificis i 
infraestructures universitàries destinades a aularis i departaments 
d’organització al Campus Universitari de la Comunicació del Districte 22@ 
d’aquesta universitat. 
 
 
Universitat de Girona 
 
La Universitat de Girona (UdG) comptarà amb una inversió de 57.000.000 
euros. Gran part d’aquestes actuacions previstes van destinades a finalitzar 
les iniciades durant el PIU 2001-2006; cal destacar la Facultat de Ciències de 
l’Educació i la construcció de l’aulari comú al Campus Universitari de Montilivi. 
Pel que fa a noves actuacions, es preveu la construcció de la nova Facultat de 
Turisme i Comunicació. 
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Universitat de Lleida 
 
La Universitat de Lleida (UdL) compta amb un total d’inversions per valor de 
31.171.139 euros. A la Universitat de Lleida cal esmentar l’acabament dels 
edificis endegats durant el PIU 2001-2006: l’edifici de serveis al Campus 
d’Agrònoms, l’edifici seu dels Estudis de Ciències de l’Educació i l’acabament 
del nou mòdul de la Facultat de Medicina. Com a nova actuació, cal destacar 
la construcció d’un edifici polivalent al Campus de Cappont. 
 
 
Universitat Rovira i Virgili 
 
La Universitat Rovira i Virgili (URV) compta amb una inversió total de 
25.533.644 euros. Cal destacar la construcció d’una nova seu per a la Facultat 
de Lletres i Infermeria, així com un nou edifici per a la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia. 
�

El Pla d’inversions de les universitats públiques de Catalunya per al període 
2007-2013 (PIU), que va ser aprovat pel Govern el mes de juliol passat, 
estableix que els projectes d’inversió previstos podran ser realitzats bé de 
forma directa per les universitats, bé encarregant-ne la gestió a l’empresa ICF-
equipaments SAU o bé a una altra entitat que es pugui determinar al llarg de 
la seva vigència.  
�
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El personal de la Generalitat podrà fer classes de 
català al Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
• La iniciativa permetrà dotar de més docents al CPNL per aplicar el Pla 

d’Acolliment Lingüístic a les persones immigrants 
 
• Tot el personal de l’administració de la Generalitat podrà 

compatibilitzar la seva feina amb aquesta docència 
 
El personal al servei de l’administració de la Generalitat podrà compatibilitzar 
la seva feina amb la docència al Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL), en el marc del Pla d’Acolliment Lingüístic adreçat a persones 
immigrants. La iniciativa respon a la voluntat del Govern de dotar el CPNL 
amb més personal docent capacitat per fer front a l’increment de cursos de 
català per a adults que s’hi organitzen, d’acord amb aquest Pla. 
 
El personal de la Generalitat, com qualsevol altre docent, haurà d’acreditar les 
titulacions requerides per poder donar classes.  
 
El Pla d’Acolliment Lingüístic (que és un dels eixos fonamentals del Pla de 
Ciutadania i Immigració 2005-2008, aprovat el 28 de juny de 2005) té l’objectiu 
de facilitar la integració de les persones immigrades a través de la llengua 
catalana. Una de les mesures contemplades és una àmplia oferta formativa 
que requereix un elevat nombre de docents. Els professionals amb què fins 
ara compta el CPNL i els tècnics de planificació lingüística són insuficients per 
portar la política d’acolliment lingüístic del Govern programada per als propers 
anys. 
 
En virtut d’aquest acord podran exercir aquesta segona activitat de docència 
al Consorci per a la Normalització Lingüística: 
 
• El personal tècnic de planificació lingüística. 
• El professorat d’ensenyaments de nivells no universitaris amb la titulació i 

l’especialització requerida. 
• El personal que presta servei a l’administració de la Generalitat i que té la 

titulació i l’especialització requerida. 
 
Les titulacions requerides per poder exercir la docència al CPNL són: 
 
• Llicenciatura en Filologia catalana  
• Titulació de mestre de català  
• Qualsevol altra llicenciatura, diplomatura o 1r cicle universitari complert, 

més el nivell D de català 
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També han de demostrar coneixements de didàctica, de dinamització o 
d'assessorament (formació específica), dins o fora de l'expedient acadèmic.  
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan 
territorial d'aplicació de la política lingüística del Govern, està format 
actualment per la Generalitat de Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa 
estratègies i accions per garantir l'extensió territorial del coneixement i l'ús de 
la llengua catalana. 
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El Govern impulsa la construcció de vint-i-cinc  noves 
depuradores  
 

• Aquestes actuacions són essencials per al tractament de les 
aigües residuals domèstiques i industrials dels municipis  

 

• El pressupost total supera els 10,8 milions d’euros, la major part 
dels quals són finançats pel fons de Cohesió de la Unió Europea 

 

El Govern ha aprovat avui la construcció de vint estacions depuradores a les 
conques de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona, a set 
comarques de la demarcació de Lleida, i cinc més a les comarques 
tarragonines del Priorat, el Baix Ebre i la Terra Alta. Aquestes actuacions 
comptaran amb un pressupost total de més de 10,8 milions d’euros.  
 
Les noves depuradores de la demarcació de Lleida es construiran als 
municipis d’Àger (Val d’Aran); Algerri, Ivars de Noguera, les Avellanes i Santa 
Linya (Noguera); Baix Pallars, Espot, la Guingueta d’Àneu, Rialp, Sort (Pallars 
Sobirà); Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur, Sarroca de Bellera, la Torre de 
Cabdella, Tremp, Llimiana  – finançada amb Fons Feder de la Unió Europea – 
(Pallars Jussà); la Portella (Segrià), la Vall de Boí i Vilaller (Alta Ribagorça) i 
Vielha i Mijaran (Alt Pirineu i Aran) – finançades en un 80% pel Fons de Cohesió 
de la Unió Europea –. Pel que fa a les comarques tarragonines, les cinc 
estacions depuradores es construiran a Benifallet (Baix Ebre); Corbera d’Ebre 
(Terra Alta); Guiamets, Marçà i Margalef (Priorat). Quatre d’aquests cinc 
projectes són cofinançats en un 80% pels Fons de Cohesió de la Unió Europea. 
 
El conjunt d’actuacions és essencial per al tractament de les aigües residuals 
domèstiques i industrials d’aquests municipis, que actualment s’aboquen al 
medi sense tractament o amb un d’insuficient. L’entrada en funcionament de 
les obres projectades permetrà la recollida i posterior tractament dels cabals 
d’aigües residuals, possibilitant el retorn al medi en les condicions de qualitat 
necessàries. 
 
Es preveu que les obres s’iniciïn el segon semestre de l’any i el període 
d’execució oscil·larà entre els 4 i els 12 mesos.   
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El Govern impulsa millores al curs del riu Cardener al 
seu pas per Sant Joan de Vilatorrada i Manresa 
�

�

• El pressupost d’execució del projecte és superior als 1,4 milions 
d’euros 

 
• Les obres incrementaran el període de retorn de desguàs de la 

conca actual del riu Cardener al seu pas pel nucli urbà de Sant 
Joan de Vilatorrada 

 
• L’inici de les obres és previst per al segon semestre de l’any 

 
 
El Govern ha aprovat avui l’execució dels treballs destinats a millorar 
l’adequació del curs fluvial del riu Cardener a Sant Joan de Vilatorrada i 
Manresa. Aquesta actuació, que compta amb un pressupost d’execució 
superior als 1,4 milions d’euros, permetrà fer front a les avingudes que 
periòdicament pateix el municipi de Sant Joan de Vilatorrada.  
 
L’objectiu d’aquestes obres és incrementar el període de retorn de desguàs de 
la conca actual del riu Cardener al seu pas pel nucli urbà de Sant Joan de 
Vilatorrada i garantir, així, un bon comportament hidràulic davant de les 
crescudes que, des de fa 500 anys, es produeixen per avingudes.  
 
Es preveu que les obres s’iniciïn durant el segon semestre de l’any i que 
tinguin una durada d’uns 4 mesos. 
�
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El Govern destina 2 milions d’euros a promoure la 
participació ciutadana en el món local �
 

• S’obre una convocatòria per afavorir processos participatius 
sobre polítiques locals per tal de seguir contribuint a l'enfortiment 
d'una democràcia de qualitat, innovadora i propera 

 
• Els beneficiaris d'aquestes subvencions són els ajuntaments, 

entitats municipals descentralitzades, consells comarcals, 
mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions 

 
El Govern ha aprovat avui una convocatòria de subvencions per valor de 2 
milions d’euros per a projectes de participació ciutadana d’ens locals i 
consorcis. La convocatòria, que s’obre per al període 2008-2009, servirà per 
promoure processos participatius concrets, crear espais i òrgans per a la 
participació, elaborar plans de participació i perquè els ens locals es puguin 
dotar d’estructures tècniques de suport a la participació. Poden ser 
beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals 
descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els 
consorcis i les diputacions. L’objectiu d’aquesta convocatòria és afavorir 
processos participatius sobre polítiques locals concretes i donar suport al món 
local, un espai privilegiat per millorar la qualitat de la democràcia.  
 
Els projectes que poden optar a les subvencions són: 
 
a) Processos participatius que, usant metodologies diverses, generin debats 
socials i recullin aportacions ciutadanes destinades a millorar tant el contingut 
com l’aplicació de les diverses polítiques locals. 
 
b) Espais i òrgans de participació que articulin, de manera estable i 
continuada, la participació de la ciutadania en la formulació i l’execució de les 
diverses polítiques locals. 
 
c) Plans de participació que ordenin i sistematitzin les estructures i els 
processos a través dels quals l’organització local promou i garanteix la 
intervenció ciutadana en el disseny i execució de les polítiques públiques 
locals. 
 
d) Estructures tècniques de suport a les polítiques de participació que 
permetin, a través de la contractació de professionals, disposar dels recursos 
humans necessaris per propiciar polítiques participatives de qualitat.  
 
Amb aquesta nova convocatòria, el Govern vol continuar contribuint a 
l'enfortiment d'una democràcia de qualitat, innovadora i propera, col·laborant 
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amb els diferents ens locals i consorcis del país per tal de realitzar més i 
millors experiències de participació ciutadana, complint així el mandat de 
l’article 43 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
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El Govern destinarà més de 3,4 milions d’euros en 
ajuts a la conservació del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic 
 

• Les subvencions es destinaran a la restauració d’immobles de 
notable valor cultural i a intervencions arqueològiques i 
paleontològiques 
 

El Govern ha aprovat avui una inversió de 3.441.000 euros en ajuts per a la 
restauració del patrimoni arquitectònic i per a intervencions arqueològiques i 
paleontològiques durant el període 2008-2009. D’aquest import, 2.205.000 
euros corresponen a ajuts a la restauració d’immobles de notable valor 
cultural, i els 1.236.000 restants a intervencions arqueològiques i 
paleontològiques incloses en projectes d’investigació biennals.  
 
Dels ajuts per a la restauració d’immobles de notable valor cultural, 1.429.942 
euros estan adreçats a corporacions locals, 620.046 euros a institucions 
sense finalitat de lucre, 124.009 euros a famílies i 31.002 euros a fundacions.  
 
A les subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques hi 
poden concórrer universitats públiques, a les quals es destinarà 800.000 euros 
de l’import total; les corporacions locals, que rebran 240.000 euros; les 
institucions sense finalitat de lucre, que en rebran 94.400; les famílies, a les 
quals es destinarà 61.600 euros i les fundacions privades, que en percebran 
40.000. 
 
�

 
 


