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El Govern aprova el Pla d’actuacions d’obres forestals  
per valor de 20 milions d’euros 
 

• Amb el nou pla econòmic financer, les actuacions impulsades 
durant el període 2006-2011 superaran els 36 milions d’euros 

 
• El nou Pla 2008-2011 preveu destinar 6,9 milions d’euros a obres 

per a prevenció d’incendis; 5,5 milions per a actuacions en espais 
naturals i més de 3,3 milions per accions de control de l’erosió i de 
la desertificació  

 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’actuacions d’obres forestals per al període 
2008-2011 amb un import de 19.921.122 euros. Les actuacions 
s’encarregaran a Forestal Catalana i es finançaran d’acord amb el Pla 
Econòmic Forestal (PEF) acordat per conveni amb aquesta empresa pública 
adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
A més, el Govern ha aprovat també l’actualització del Pla d’actuacions 2006-
2009, que va ser aprovat l’abril de 2006 per un import de 17.057.716 euros. 
Amb aquesta inversió, el total destinat pel període 2006-2011 per a obres en 
el medi natural superarà els 36’9 milions. 
 
La Direcció General del Medi Natural ha fet una programació d’obres en el 
medi per al període 2008-2011 en els àmbits de la prevenció d’incendis, la 
restauració hidrològico-forestal, la conservació, recuperació i restauració 
d’espais naturals, la conservació de flora i fauna amenaçada, la restauració de 
zones afectades per catàstrofes naturals, la silvicultura i la millora 
d’infraestructures.  
 
El Pla 2008-2011 preveu bona part de la inversió en obres de prevenció 
d’incendis 
 
El Pla actual destinarà prop de 7 milions d’euros a actuacions de prevenció 
d’incendis com la construcció o millora d’infraestructures necessàries en 
sectors de risc, o els punts d’aigua, els vials forestals estratègics i les franges 
de protecció i línies de defensa.  
 
Per a la conservació, recuperació i restauració d’espais naturals i la 
conservació de flora i fauna amenaçada, el PEF destina 5,5 milions d’euros. 
En aquest paquet s’inclouen inversions per a la millora d’infraestructures de 
gestió o lleure en l’àmbit d’espais protegits o boscos d’utilitat pública, com 
centres de recepció, accessos, miradors, fonts i senders. 
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També preveu una inversió de més de 3,3 milions en actuacions de control de 
l’erosió i defensa contra la desertificació, com repoblacions i actuacions de 
defensa antiallaus, i obres de restauració de danys produïts per aiguats com la 
construcció d’infraestructures d’enginyeria civil. 
 
En treballs de repoblació de zones afectades pel foc, ventades, plagues o altre 
tipus de succés natural que hagi produït una degradació de caràcter no 
reversible de forma natural en un termini de temps prudencial, hi ha una 
inversió prevista de 950.000 euros. A més, s’invertiran 3’5 milions d’euros a 
tasques bàsiques de conservació i millora de les masses forestals mitjançant 
estassades, podes, aclarides o altres activitats.  
 
La distribució pressupostària per tipologia d’actuacions és la següent:  
 

Tipologia d’actuacions Import (Euros) 

1. Actuacions de prevenció d'incendis 6.970.810 

2. Restauració hidrològico-forestal 3.329.675 
3. Conservació, recuperació i restauració d'espais 
naturals, conservació de flora i fauna amenaçada i 
millora d'infraestructures 

5.565.936 

4. Restauració de zones afectades per catàstrofes 
naturals 995.000 

5. Conservació i millora de les masses forestals 3.059.700 

Total 19.921.122 
 
Aprovada l’actualització del Pla d’actuacions 2006-2009 
 
El Govern també ha aprovat l’actualització del Pla d’actuacions 2006-2009, 
que va ser aprovat pel Govern l’abril de 2006 per un import de 17.057.716 
euros. En aquests dos anys de funcionament, el PEF s’ha mostrat com un bon 
instrument de planificació, que permet una estabilitat periòdica de les 
inversions, i la seva execució avança de forma satisfactòria. En el període 
2006-2007 s’han licitat actuacions per valor de 13 milions.  
 
Amb l’actualització del Pla del 2006 i el nou Pla d’actuacions del període 2008-
2011, el gruix més important de les obres es licitarà durant els anys 2008 i 
2009. Concretament, l’import de les actuacions licitades durant aquest any 
superarà els 12’1 milions d’euros, la previsió per al 2009 és licitar treballs per 
un import de 9’2 milions; i el 2010 per un valor de 2’5 milions. Així doncs, la 
inversió total del període 2006-2011 per a obres en el medi natural superarà 
els 36’9 milions.  
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Licitacions més destacades durant el 2008 
 
Les actuacions més destacades d’aquest any del Pla d’actuacions 2008-2011 
són els treballs silvícoles a Mas Puignau, a l’Alt Empordà (880.000 euros); la 
reforestació i la recuperació de zones tofoneres a la forest patrimonial de Sant 
Marc, a la Noguera, (400.000 euros); treballs silvícoles a la muntanya de les 
Salines de l’Alt Empordà, que amb les dues fases del projecte requereix una 
inversió superior als 800.000 euros; la restauració hidrològica i treballs de 
contenció de l’erosió de la conca del Llobregat a la zona del Berguedà i 
actuacions en zones forestals (450.000 euros); l’adequació i millora de la 
xarxa viària en forests públics del Berguedà (400.000 euros) i el projecte 
d’actuacions de prevenció d’incendis a Sant Llorenç de Munt-Cingles de Bertí 
al Vallès Oriental i l’Occidental (302.000 euros).  
 
També es duran a terme treballs silvícoles al Ripollès (420.000 euros); 
diverses obres de restauració hidrològiques i forestals a la Val d’Aran 
(1.065.000 euros); la segona fase dels treballs de protecció de marges del riu 
Cardener a l’alçada de la Coma, al Solsonès (315.000 euros), treballs de 
prevenció d’incendis a Tivissa, Vandellòs, Llaveria i Pradell, a la comarca de la 
Ribera d’Ebre (900.000 euros), tractaments silvícoles de millora de la massa 
forestal en reforestacions al Priorat (304.000 euros), i la rehabilitació de l’antic 
molí de l’oli de Margalef, al Parc Natural de la Serra de Montsant (353.000 
euros).   
 
Licitacions més destacades del 2009 
 
L’any vinent, entre les actuacions de major inversió hi ha prevista l’obra del 
centre de recepció i base operativa del parc natural dels Ports a Prat de 
Comte a la comarca de la Terra Alta (894.000 euros); la construcció d’un 
tancat cinegètic i sanitari a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de 
Tortosa-Beseit (800.000 euros); la restauració de boscos afectats per incendis 
entre les comarques del Bages i el Berguedà (350.000 euros); treballs de 
prevenció d’incendis a les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès 
(600.000 euros), tasques de prevenció d’incendis al Massís de Cadiretes, a la 
Selva (550.000 euros); feines de correcció hidrològico-forestal a la muntanya 
de Meranges, a la Cerdanya (365.000 euros); millora d’infraestructures per a 
la prevenció i extinció d’incendis forestals al Solsonès (370.000 euros); treballs 
silvícoles i arranjament de la xarxa viària als Ports (600.000 euros); 
l’ampliació, millora i manteniment d’infraestructures contra incendis a l’Alt 
Camp i el Baix Penedès (350.000 euros); la restauració i ajuda a la 
regeneració natural dels terrenys forestals cremats el 2006 i 2007 a Vandellòs 
i Hospitalet de l’infant, la Torre de Fontaubella i Pradell de la Teixeta (300.000 
euros), i l’execució de la primera fase del pla director del Bosc de Virós, al 
Pallars Sobirà (372.000 euros). 
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El Govern destinarà 167 milions d’euros a la gestió de 
beques i ajuts en matèria d’universitats i recerca fins 
al 2011 
 
• S’aprova el nou contracte-programa de l’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR), mitjançant el qual es milloraran 
els processos de gestió d’ajuts 

 
• Els objectius principals són consolidar la digitalització dels 

processos i reduir els costos i temps de tramitació 
 
• L’AGAUR gestiona més de 40 línies de beques, ajuts i premis 
 
El Govern ha aprovat avui el nou contracte-programa amb l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 2008-2011, que preveu una 
inversió de 167 milions d’euros per a la gestió i l’avaluació de les subvencions 
en matèria d’universitats i recerca.  
 
Un dels objectius principals recollits al contracte-programa és la millora dels 
processos de gestió dels ajuts i la qualitat de l’atenció als sol·licitants. En 
aquest sentit, s’aprofundirà en la digitalització de les convocatòries i els 
processos per tal de facilitar els tràmits per la via telemàtica i reduir tant els 
costos com els temps de gestió.  
 
Amb el nou contracte-programa també es vol avançar en l’atenció 
personalitzada als ciutadans, l’aplicació de mesures de control i el seguiment 
dels ajuts atorgats, el respecte a la igualtat de gènere en els procediments 
d’avaluació i adjudicació, i la promoció de la col·laboració amb d’altres entitats 
finançadores i gestores de l’R+D.  
 
El control de l’activitat desenvolupada per l’AGAUR es farà a partir d’una 
bateria d’indicadors, continguts al propi contracte-programa, que mesuren els 
procediments de millora en gestió i avaluació. Es posarà l’èmfasi  
 
L’AGAUR gestiona més de 40 línies de beques, ajuts i premis per a 
l’estudiantat universitari, el personal docent i investigador i el personal 
d’administració i serveis. També està encarregada de tramitar les línies de 
suport a grups de recerca, de finançament de projectes de recerca, de suport 
a activitats de formació, i de promoció de la llengua catalana, entre d’altres.  
 
La majoria de les línies estan finançades per les direccions generals 
d’Universitats i de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca, si bé 
l’AGAUR actua en algunes ocasions com a òrgan gestor per a altres 
institucions. Desenvolupa també, sola o en col·laboració amb altres entitats, 
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alguns programes transversals com el de suport a investigadors estrangers, el 
de dones i ciència o el d’avaluació de la recerca. 
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El Govern facilita la construcció d’una residència 
universitària al campus de la UPC a Castelldefels 
 
• La UPC podrà construir uns 150 pisos per a estudiants i professors al 

Parc Mediterrani de la Tecnologia 
 
El Govern ha impulsat avui la construcció d’una residència universitària al 
Parc Mediterrani de la Tecnologia, a Castelldefels en uns terrenys de 4.000 m² 
a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El Govern ha adoptat la 
fórmula de cessió dels terrenys necessària per tal que la UPC pugui iniciar la 
construcció de 150 habitatges d’entre 30 i 40 m2 destinats a residència per a 
estudiants universitaris, professorat i personal vinculat al Parc Mediterrani de 
la Tecnologia.  
 
La residència comptarà també amb una zona d’espais i serveis comuns, 
bugaderia, sales d’estudi, servei de correus i sala polivalent, entre d’altres. 
 
El Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) és un parc científic i tecnològic 
impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica de 
Catalunya. El Parc és un nucli clau de la formació, la recerca i la transferència 
de tecnologia en el sector de les telecomunicacions, l’aeronàutica i els estudis 
sobre l’espai, així com en el sector de l’enginyeria biològica, la biotecnologia i 
l’enginyeria agroalimentària, cosa que el configura com a referent en la 
recerca d’aquests àmbits. 
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El Govern aprova una inversió de 900.000 euros per a 
la millora de dues travesseres a Banyoles 
 

• El Departament de Política Territorial i Obres Públiques signarà 
properament un conveni de traspàs a l’Ajuntament de dos trams 
de la C-150 i la GI-524  

 
• El municipi executarà les obres per tal d’integrar les vies en 

l’entorn urbà 

El Govern ha aprovat avui una inversió de 900.000 euros per al finançament 
d’obres de millora a les carreteres C-150 i la GI-524 al seu pas pel nucli urbà 
de Banyoles, al Pla de l’Estany. Aquesta aportació s’emmarca en el conveni 
que pròximament signaran el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i l’Ajuntament de Banyoles, per a la cessió de dos trams en 
aquestes travesseres i l’execució de treballs per a la seva integració en 
l’entorn urbà.  

En aquest sentit, el Govern traspassarà a l’Ajuntament de Banyoles la 
titularitat d’un tram de 2,3 quilòmetres de la C-150 i d’un tram de prop d’1 
quilòmetre de la GI-524, atès que han perdut la funcionalitat de carretera, han 
adquirit un caràcter plenament urbà i, per tant, poden integrar-se a la xarxa 
viària municipal.  

El tram de la C-150 que es traspassarà s’inicia en una benzinera existent i 
finalitza a la cruïlla  amb la carretera GIP-5121 (Esponellà); el tram de la GI-
524 comença a la cruïlla amb la carretera GIV-5247 i acaba a la cruïlla amb el  
carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Banyoles. 

El conveni preveu la col·laboració entre el Govern i l’Ajuntament de Banyoles 
per a l’execució dels treballs que permetran adaptar les característiques 
d’aquestes vies a la seva funcionalitat i entorn urbans, així com millorar 
l’entrada sud del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament serà l’encarregat de 
redactar el projecte constructiu i licitar i executar les obres corresponents, per 
a les quals el Govern de la Generalitat aportarà la inversió aprovada avui. 
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El Govern impulsa la construcció de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Gandesa 
 

• El Govern inverteix 3,6 milions d’euros en la construcció d’aquesta 
comissaria, que tindrà més de 2.100 metres quadrats 

 
• És previst que es finalitzi el proper mes d’octubre 

 
El Govern ha fet un pas més en la construcció de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Gandesa (Terra Alta), que es preveu que estigui finalitzada el 
mes d’octubre. D’aquesta manera, estarà plenament operativa l’1 de 
novembre quan la Policia de la Generalitat acabarà el desplegament a les 
comarques de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona. En aquest sentit, 
el Govern ha acceptat avui la cessió gratuïta dels terrenys, de  2.750 m2 de 
superfície, per part de l’ajuntament de la localitat.  
 
La comissaria estarà situada entre els carrers Manel Bardí Gil, Pau Casals i el 
carrer 13 de l’UA-4 de Gandesa. Les obres, que tenen un pressupost de 3,6 
milions d’euros, van començar el passat mes de març. L’Ajuntament de 
Gandesa, com a propietari del terreny, va acordar en el seu ple municipal del 
passat 23 de maig, el tràmit administratiu de la cessió gratuïta de domini del 
terreny per tal de construir-hi aquest equipament.   
 
 

  
 
 
 
La comissaria, amb una superfície construïda de 2.139 m2, tindrà un soterrani, 
on s’ubicarà l’àrea de persones detingudes, una planta baixa amb l’àrea 
d’atenció al públic i l’àrea de serveis dels mossos, i un primer pis. Les sales 
tècniques i altres serveis estaran repartits entre els tres nivells de la 
comissaria.  
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Es preveu que l’edifici tingui mesures de producció energètica i consum 
sostenible. A la coberta hi haurà plaques solars i a la façana del primer pis 
s’ha previst un plafó fotovoltaic. 
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El Govern aprova l'arrendament de 328 vehicles per a 
bombers i per al desplegament de Mossos 

• El pressupost d’aquesta contractació és de més de 29 milions 
d’euros 

 
• Els nous vehicles estan destinats al desplegament dels Mossos 

d'Esquadra i a la renovació del parc mòbil dels Bombers de la 
Generalitat 

 
El Govern destinarà 29.358.072 euros a l'arrendament de 328 vehicles per tal 
de renovar el parc mòbil dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers de la 
Generalitat. 
 
La contractació suposarà la incorporació de 260 vehicles per al Cos de 
Mossos d’esquadra, dels quals 195 vehicles són per al desplegament de la 
Policia al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, 2 vehicles de renovació i 63 
per a noves necessitats. L’import total és de 12.506.160 euros. D’altra banda, 
68 vehicles es destinaran al parc mòbil dels Bombers, 50 dels quals seran de 
renovació i 18 de nous. L’import total és de 16.851.911 euros . 
 
Aquest contracte és un pas més per assegurar que els Mossos d'Esquadra 
disposin de mitjans òptims per a la finalització del seu desplegament a tot 
Catalunya, el proper 1 de novembre.  
 
L’opció d’arrendament a preu i termini fix s’ha adoptat com a solució més 
avantatjosa després de realitzar una anàlisi economicofinancera de les 
diferents ofertes del mercat i de les diferents modalitats de finançament.  
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El Govern inverteix 2,5 milions per remodelar la 
residència per a gent gran de Montblanc 
 

• Es substituiran totes les façanes actuals i part dels terrats 
 
El Govern ha acordat invertir 2.569.912 euros en la remodelació de la 
residència assistida per a gent gran Conca de Barberà de Montblanc (Conca 
de Barberà), ubicada a l’avinguda Manel Ribé. Es preveu que les obres durin 
uns 23 mesos.  
 

La remodelació consistirà a substituir totalment les façanes actuals, que han 
estat construïdes amb peces prefabricades de pedra artificial i que s’han 
deteriorat amb el pas del temps. També se substituirà part dels terrats. Cap 
d’aquestes obres no obligarà a evacuar a cap persona d’aquesta residència, 
que disposa de 5 places de centre de dia i de 70 de residència.  
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El Govern crea l’Observatori de la Fruita fresca de 
Catalunya 
 

• El Departament d’Agricultura i el sector concertaran les polítiques 
més adients en la matèria 

 
• La voluntat del Govern és continuar amb la creació d’observatoris 

sectorials, tal com ja es va fer amb l’Observatori de la llet, i el de la 
vinya, el vi i el cava, en considerar que són claus per l’economia 
catalana 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret de creació de l’Observatori de la fruita 
fresca de Catalunya en estimar que aquest sector requereix, per la seva 
importància i evolució a Catalunya, la creació d’un ens específic per poder 
disposar de més informació a l’hora d’adoptar les decisions i actuacions més 
adients en l’àmbit de polítiques públiques.  
 
L’Observatori estarà adscrit a la Direcció General de Planificació i Relacions 
Agràries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), i 
tindrà seu a les dependències del DAR a Lleida, encara que podrà actuar 
també a la seu dels serveis del Departament a Barcelona. 
 
Entre les funcions de l’Observatori de la fruita fresca hi figuren: 
 

• Recollir dades tècniques i econòmiques de conjuntura i d’estructura del 
sector. 

• Dissenyar i mantenir indicadors que sintetitzin la situació i la dinàmica 
sectorial en cada moment. 

• Analitzar els indicadors, la situació del mercat i altres dades d’interès. 
• Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de la realitat 

sectorial del seu entorn i de les perspectives. 
• Elaborar els informes necessaris sobre l’evolució del sector. 
• Subministrar informació sobre la situació estructural i conjuntural del 

sector a la Taula sectorial de la fruita fresca 
• Col·laborar amb la Taula i amb els diversos òrgans del DAR en el 

desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l’àmbit de la 
producció agrària en aquest sector. 

 
La voluntat del Govern és continuar amb la creació d’observatoris sectorials, 
tal com ja es va fer amb l’Observatori de la llet, i el de la vinya, el vi i el cava, 
atès que són òrgans en els quals s’efectua el tractament de dades tècniques i 
econòmiques dels sectors respectius, es dissenyen indicadors i s’elaboren 
estudis i informes sobre la matèria. 
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L’Observatori es reunirà un mínim de dues vegades l’any, en sessió ordinària, 
i amb caràcter extraordinari, sempre que el seu president ho consideri oportú, i 
pot crear grups de treball per a l’estudi de temes concrets del seu interès. 
 
Participació de les organitzacions professionals agràries més 
representatives del sector 
 
L’Observatori de la fruita fresca estarà integrat, en representació del DAR, pel 
director general de Planificació i Relacions Agràries, que en serà el president, 
el cap del Gabinet Tècnic, el subdirector general d’Agricultura, i fins a cinc 
persones representants tècniques del DAR, especialitzades en les diverses 
matèries competència de l’Observatori, nomenades pel conseller.  
 
Per part de la producció, l’integraran un representant de cadascuna de les 
organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya, un de 
la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC);  un de Catalonia 
Qualitat, Associació Catalana d’Organitzacions de Productors de Fruita; un de 
l’Associació de Professionals de Fruites i Hortalisses (ASOFRUIT); i un de 
Mercolleida. També en formarà part un representant del sector de la 
transformació de la fruita fresca. 
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El Govern promou l’ensenyament del català a la 
Catalunya del Nord 
 
  

• El Departament de la Vicepresidència atorgarà 625.800 euros a 
l’Associació d’Amics la Bressola    

  
El Govern ha aprovat aquest matí destinar una subvenció de 625.800 euros a 
l’Associació Amics de la Bressola per al finançament d’activitats relacionades 
amb l’ensenyament del català a la Catalunya del Nord. D’aquesta manera, 
l’executiu català referma el seu compromís amb l’ensenyament de la llengua i 
la cultura catalana a la Catalunya del Nord, a través d’aquesta entitat que 
treballa per recuperar l’ensenyament en català en aquest territori.  
 
Aquesta subvenció servirà perquè l’Associació Amics de la Bressola pugui 
executar els seus projectes educatius al llarg d’aquest any 2008.  El Govern 
consolida així la difusió i el coneixement del català en tot el seu àmbit 
lingüístic, després que l’executiu aprovés l’octubre passat un ajut de 2.915.894 
euros a l’Associació per finançar la construcció d’un nou centre educatiu de 
secundària al Soler (Rosselló).  
  
L’Associació Amics de la Bressola és una entitat sense ànim de lucre que van 
crear fa més de vint anys l’historiador i polític Francesc Ferrer i Gironès i 
l’escriptor Enric Larreula i Vidal, amb l’objectiu de garantir la pervivència de les 
escoles Bressola de la Catalunya del Nord. L’Associació es va constituir 
legalment l’any 1986. Actualment escolaritza més de 600 alumnes en català 
en vuit centres (set de primària i un de secundària) de diverses localitats de la 
Catalunya del Nord. En concret, hi ha escoles Bressola a Perpinyà, Nyils, 
Prada, el Soler (on hi ha dos centres), Sant Esteve i Càldegues. 
 


