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El Govern aprova un pla per garantir la cobertura de la 
Televisió Digital Terrestre (TDT) arreu de Catalunya 

 
• S’invertiran 11,5 milions d’euros per afrontar la implantació 

tècnica de la TDT  
 
• El 53% de les llars catalanes ja estan adaptades a la TDT, segons 

un estudi encarregat per la Secretaria de Mitjans de Comunicació 
 
 
El Govern ha aprovat el Pla per desplegar la TDT i garantir-ne la cobertura 
arreu de Catalunya, d’acord amb el calendari acordat pel Fòrum de la TDT el 
novembre de 2007. Per afrontar la implantació tècnica de la TDT i garantir-ne 
la cobertura a tot el territori, el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació i el de Governació i Administracions Públiques invertiran 11,5 
milions d’euros.  
 
El procés d’encesa de la TDT es farà per demarcacions, s'inicia el primer 
semestre de 2008 i finalitzarà el segon semestre de 2009. L'encesa digital 
arriba el primer semestre de 2008 a les demarcacions de Girona, Reus, Vic, 
Vilanova i la Geltrú i Mataró. El segon semestre de 2008, a les demarcacions 
de Granollers, Igualada, Tarragona, Manresa i Palafrugell. El primer semestre 
del 2009 se sincronitzarà l'encesa digital a Balaguer, Blanes, Figueres i Lleida 
i el segon semestre de 2009, a Olot, la Seu d'Urgell, Tortosa i Vielha Mijaran. 
Per últim, entre el 2008 i el 2009, tindrà lloc el trànsit a la televisió digital a les 
demarcacions de Barcelona, Cornellà-Baix Llobregat i Sabadell.  
 
En aquest procés, les institucions, associacions i empreses representades al 
Fòrum de la TDT s'han compromès a sincronitzar l'encesa de les televisions 
digitals d'àmbit local, nacional i estatal, per tal que el ciutadà no hagi de 
simultaniejar la tecnologia analògica i la digital per tenir accés a tota l’oferta de 
televisió. 
 
Per fer efectiva la sincronització de les emissions de les televisions locals, 
nacionals i estatals abans del 2010, el Govern ha acordat que contractarà 
mitjançant concurs públic el servei de transport i difusió del senyal digital així 
com el desplegament, manteniment i supervisió de les infraestructures 
necessàries per articular la xarxa de centres emissors. 
 
Per altra banda, i amb l’objectiu de promoure el trànsit a la TDT dels usuaris, 
el Govern va engegar el desembre passat una campanya de comunicació amb 
el lema Una tele sense TDT no és una tele, per promoure l’adaptació a la 
televisió digital terrestre. Aquesta campanya, que tindrà continuïtat durant el 
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2008, es complementarà amb plans intensius de comunicació en cadascuna 
de les demarcacions per augmentar el nombre d'instal·lacions col·lectives 
adaptades a la TDT i garantir la sintonització de tots els canals, inclosos els 
locals. 
 
Per rebre la TDT, els usuaris hauran d’adaptar la seva antena i disposar d’un 
televisor amb descodificador. El trànsit a la TDT tindrà un impacte sobre 
2.200.000 llars catalanes. Segons un estudi encarregat per la Secretaria de 
Mitjans de Comunicació a la Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de 
Telecomunicacions (FECEMINTE), actualment un 53% de les llars catalanes 
estan adaptades a la TDT.  
 
 
La TDT: més qualitat, més canals, més pluralisme 
 
La Televisió Digital Terrestre (TDT) serà l'única televisió en obert gratuïta i 
d'accés universal que existirà a partir del 3 d’abril del 2010. La TDT és un 
sistema de difusió del senyal de televisió que optimitza l'espectre radioelèctric 
i permet la multiplicació de l'oferta de canals. La TDT comporta també una 
considerable millora de la qualitat de la recepció de la imatge, així com del so 
digital i els subtítols en diverses llengües. 
 
Per altra banda, permet l'accés a noves aplicacions i serveis interactius a 
través de les guies electròniques de programació i altres serveis d’interès 
públic o comercial. A diferència de les plataformes digitals per satèl·lit o cable, 
la TDT és en règim obert, és a dir no caldrà subscriure-s'hi, ni pagar cap 
quota, atès que les emissions són gratuïtes. 
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Calendari d’encesa de la TDT per demarcacions 
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El Govern destina 53 milions d’euros a formar 
persones aturades per cobrir les necessitats del 
mercat de treball en activitats emergents 
 

• Vol facilitar l’accés a la feina en sectors que generen ocupació 
com l’educació, la salut, les noves tecnologies, la gestió del medi 
ambient i les ajudes a persones dependents 

��

• La formació s'adreça a totes les persones aturades, especialment 
a les majors de 45 anys, les dones en oficis on estan 
subrepresentades, aturats de llarga durada, els discapacitats, les 
persones en risc d'exclusió social i els joves en recerca de la 
primera ocupació 

  
El Govern destinarà 52.999.960 euros al programa Formació=Feina=Futur, 
que preveu accions per afavorir la formació de les persones en atur en sectors 
i especialitats que generen llocs de treball i necessiten personal qualificat. El 
programa vol cobrir les necessitats formatives de diferents sectors amb 
activitats emergents, amb noves demandes socials, amb dependència, de 
serveis lligats a  l’educació, a la salut, a les noves tecnologies i a  la gestió 
respectuosa del medi ambient.  
 
El programa s’adreça als treballadors en situació d’atur i tindran prioritat les 
persones majors de 45 anys, dones en oficis on estan subrepresentades, 
aturats de llarga durada, discapacitats, persones en risc d’exclusió social i 
joves en recerca de la primera ocupació. Es preveu incrementar la qualificació 
professional de les persones en atur de determinats sectors econòmics 
emergents que requereixen treballadors. Per això el Departament de Treball, 
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, preveu indicar a les entitats 
interessades en impartir la formació -centres col·laboradors- quines són les 
especialitats formatives prioritàries, amb la finalitat de donar resposta a les 
necessitats empresarials del mercat de treball. Al voltant de 680 centres 
col·laboradors estan preparats per fer formació inclosa en el programa. 
 
Especialitats formatives prioritàries 
 
Entre les especialitats formatives prioritàries es troben la de treballador 
familiar; cuidador higiènic-sanitari de persones amb discapacitat; educador 
social per a gent gran; treballador en serveis assistencials per a persones amb 
malalties mentals, drogodependents i alcohòliques; mediador familiar i social 
per a la infància, adolescència i violència de gènere; treballador en l’àmbit de 
la immigració, estrangeria i asil, i treballador en igualtat d’oportunitats i 
polítiques de gènere. També es troben accions formatives d’operador de 
carretons elevats, gestor de la diversitat i la no discriminació a l’empresa, 
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plans d’igualtat, assessor sociolaboral, sistemes de gestió mediambiental a 
l’empresa, auditories mediambientals, i comunicacions informàtiques, entre 
d’altres. 
 
Aquestes són les especialitats formatives per impulsar noves ocupacions 
relacionades amb activitats emergents: 
 
ESPECIALITAT 
Cuidador/a higiènic-sanitari de persones amb discapacitat 
Educador/a social per a gent gran 
Especialista en serveis assistencials. Malalties mentals, drogodependència i 
alcoholisme 
Mediador/a familiar i social: infància, adolescència, violència de gènere 
Especialista de l’àmbit de la immigració, estrangeria i asil 
Especialista en igualtat d’oportunitats i polítiques de gènere 
Treballador/a familiar 
Operador/a de carretons elevats 
Resolució de conflictes i presa de decisions 
Gestor/a de la diversitat i la no discriminació a l’empresa 
Plans d’igualtat 
Assessor/a sociolaboral 
Mediambient, PRL i Qualitat. Sistemes integrats 
Sistema de gestió mediambiental a l’empresa 
Auditories mediambientals ISO 14001 
Fotografia digital d’alta qualitat 
Linux 
Administrador/a xarxes Cisco 
Administrador/a de base de dades amb oracle 9i 
Programació de Java i Java distribuïda 
CAD 3D 
Comunicacions informàtiques: administració de xarxes wireless 
 
Una altra part de les accions estan directament vinculades a aquelles 
especialitats formatives que constitueixen necessitats del mercat de treball a 
Catalunya, i que es fonamenten en una anàlisi de les ocupacions de difícil 
cobertura en el mercat de treball, del Catàleg de Qualificacions Professionals 
de Catalunya i de les necessitats expressades per les pròpies empreses 
catalanes. En aquest grup es troben accions formatives en activitats físiques i 
esportives; administració i gestió; arts gràfiques; anàlisi de sòls i plantes, 
auxiliar de jardineria i manipulador/a de productes fitosanitaris; comerç i 
màrqueting. També s’inclouen accions formatives per instal·lador de gas, 
calefacció, aigua, fontaneria, operador de maquinària, instal·lador de línies de 
baixa tensió per a maquinària elèctrica, d’energies renovables en edificis, 
d’equips informàtics, de control i vigilància industrial, instal·lador de sistemes 
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fotovoltaics i eòlics, d’energia solar tèrmica, instal·lador de climatització i 
instal·lador d’ascensors. 
 
D’altra banda, hi ha accions formatives en fabricació mecànica, fusta, moble i 
suro, hostaleria i turisme, informàtica i comunicacions, tècnic d’organització de 
laboratori d’anàlisi, atenció especialitzada per malalts d’Alzheimer, auxiliar 
d’infermeria en geriatria, salut mental i toxicomanies, ajudant de tècnic de 
prevenció d’incendis en el medi rural, i transport i manteniment de vehicles 
(auxiliar de vol, conductor de vehicles articulats, d’autobusos, agent de 
planificació del transport). 
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El Govern reservarà 8,7 milions d’euros a la 
contractació social per fomentar la integració de 
persones amb risc d’exclusió 
 

• L’any 2007 els departaments van complir amb el 104% de l’objectiu 
de contractació social establert pel Govern 

 
• La mesura fomenta la integració en el món laboral del col·lectiu de 

persones amb risc d’exclusió social 
 
• L’aportació d’enguany representa un increment d’un 4,3% 

respecte l’any anterior 
 
El Govern destinarà un import total de 8.700.000 euros de la seva contractació 
al 2008 a fomentar la integració en el món laboral de persones amb risc 
d’exclusió social. Avui el Govern ha acordat la quantia que els departaments, 
les empreses públiques i els organismes autònoms reservaran aquest any a la 
contractació reservada al foment dels objectius socials. La xifra aprovada 
representa un increment del 4,3% respecte l’any anterior. 
 
El Govern destinarà aquesta part de la seva contractació a centres d’inserció 
laboral de disminuïts i a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat 
la integració de persones amb risc d’exclusió social. En concret, es poden 
contractar prestacions com són les obres i els serveis de conservació i 
manteniment de béns immobles; de missatgeria, correspondència i distribució; 
d’arts gràfiques; de neteja i bugaderia; de restauració; de recollida i transport 
de residus; i altres serveis de subministraments auxiliars per al funcionament 
de l’Administració.  
 
Cada any els departaments, els organismes autònoms i les empreses 
públiques de la Generalitat reserven una part de la seva contractació a 
aquests tipus d’entitats d’acord amb el que preveu la Llei d’acompanyament 
dels pressupostos de l’any 2003 (modificada posteriorment per la Llei de 
mesures fiscals i administratives del 2004 i la Llei de mesures fiscals i 
financeres del 2008). 
 
Aquesta és la quantia que cada departament destinarà aquest any a la 
contractació reservada al foment dels objectius socials: 
 
 
DEPARTAMENT IMPORT DE LA RESERVA 

2008(*)  
Presidència 200.970 
Vicepresidència 133.980 
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Agricultura, Alimentació i Acció Rural 223.590 
Acció Social i Ciutadania 1.011.810 
Cultura i Mitjans de Comunicació 140.070 
Economia i Finances 246.210 
Educació 246.210 
Governació I Administracions Públiques 944.820 
Justícia 1.044.870 
Medi Ambient i Habitatge 1.039.650 
Política Territorial i Obres Públiques 1.447.680 
Interior, Relacions Institucionals i 
Participació 

261.000 

Salut 1.346.760 
Treball 243.600 
Innovació, Universitats i Empresa 168.780 
TOTAL 8.700.000 
(*) Imports en euros 
 
 
L’any 2007 els departaments del Govern van complir amb el 104% de 
l’objectiu anual establert pel Govern, que s’havia fixat en 8 milions d’euros. 
Concretament van destinar 8.335 milions d’euros a aquest tipus de contractes. 
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El Govern impulsa la construcció de tres centres 
d’educació infantil i primària 
 

• Signa els convenis per construir dos CEIP a Mataró i un altre 
escola a Vilanova del Vallès 

 
• També encarrega obres de reforma d’un CEIP de Martorelles i 

d’ampliació de dos centres de Sant Carles de la Ràpita i 
l’Hospitalet de Llobregat 

 
 
El Govern ha signat convenis amb ajuntaments catalans per a construir, 
reformar o ampliar Centres d’Educació Infantil i Primària. Concretament ha 
signat un conveni amb l’Ajuntament de Mataró (el Maresme) per a la 
construcció de dos Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP), i un altre amb 
el de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) per a la construcció d’un altre centre 
de les mateixes caracterísitques. 
 
En el cas de Mataró, el conveni signat pel Govern preveu la construcció del 
CEIP Cal Collut i el CEIP Figuera Major. Els dos nous centres tindran dues 
línies educatives i per a totes dues construccions hi ha previst un pressupost 
de més de 9.120.000 euros i una superfície de prop de 4.000 metres quadrats 
cadascú. 
 
Amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès s’ha signat un conveni per a redactar 
un projecte per a la nova construcció d’un CEIP de dues línies. Tindrà el nom 
de CEIP La Falguera i inclourà 18 aules -6 per a educació infantil i 12 per a 
primària- amb una superfície construïda de més de 3.000 metres quadrats. A 
aquesta obra s’hi destinaran 4.151.947 euros. 
 
Reformes i ampliació a tres centres més 
 
El Govern tembé impulsarà actuacions per ampliar o reformar tres centres a 
Martorelles (Vallès Oriental), l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i Sant 
Carles de la Ràpita (Montsià). 
 
La reforma al CEIP Pruneres de Martorelles suposarà construir unes noves 
passarel·les d’estructura metàl·lica i tancades amb fusteria d’alumini que 
permetran la connexió a cobert entre els edificis. Per a aquesta actuació es 
destina un pressupost de 995.233 euros. 
 
Pel que fa CEIP Pep Ventura de l’Hospitalet de Llobregat, el Govern preveu 
destinar un pressupost de 2.350.000 euros a l’amplicació del centre. Amb 
aquesta actuació, el CEIP passarà a tenir dues línies d’educació infantil i 
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primària, ja que fins ara només disposava d’una sola línia. Les obres es deuen 
a les necessitats educatives de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, que 
demanden ampliar la capacitat d’aquest centre d’educació infantil i primària. El 
Departament d’Educació preveu l’execució de l’obra durant l’any 2008, que 
comportarà la construcció de 3 noves aules d’educació infantil i 6 més 
d’educació primària. L’ampliació permetrà construir un edifici de tres plantes, 
la planta baixa del qual es destinarà a l’educació infantil i les plantes superiors 
a la primària. D’altra banda, el pressupost també inclou la construcció d’un 
nou gimnàs i la reconversió de l’antic gimnàs en un menjador. 
 
Finalment, el Govern també ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita per un import de 3.925.601 euros per a ampliar i reformar 
el CEIP Horta Vella amb dues línies d’educació infantil. En aquest cas, la 
reforma consisteix en adequar les instal·lacions (il·luminació, calefacció, etc.) 
per tal d’instal·lar les aules de primària i altres aules complementàries. També 
s’ampliarà el gimnàs, el menjador i la cuina. En total, s’actuarà sobre una 
superfície de 3.700 metres quadrats. 
 
 

Actuació  Localitat Pressupost 

CEIP Pep Ventura L’Hospitalet de 
Llobregat 2.350.000  euros 

Reforma CEIP Pruneres Martorelles 995.233 euros 
Construcció CEIP Cal Collut i 

CEIP Figuera Major Mataró  
9.120.000 euros 

Construcció CEIP La Falguera Vilanova del 
Vallès 

 
4.151.947 euros 

Ampliació i reforma CEIP Horta 
Vella 

St. Carles de la 
Ràpita 

 
3.925.601 euros 
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El Govern impulsa dotze actuacions per a pal·liar els 
efectes de la sequera amb una inversió de 22 milions 
d’euros 

 
• Les obres tenen un termini d’execució d’entre 2 i 6 mesos i 

permetran pal·liar els efectes d’una possible manca de 
subministrament d’aigua si s’agreuja la sequera  

 
• S’endeguen actuacions per millorar la garantia d’abastament de 

Barcelona i el Baix Llobregat i per a la recuperació d’eqüífers 
 
El Govern ha impulsat avui l’execució de dotze actuacions per tal de fer front a 
la greu situació de sequera que pateix Catalunya, amb una inversió total de 22 
milions d’euros.  
 
Les obres milloraran la garantia per a l’abastament mitjançant actuacions en 
infraestructures incloses com a obres i actuacions prioritàries del Decret de 
Sequera, així com de la pròrroga del mes de novembre passat d’adopció de 
mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics. 
 
En aquest sentint, s’endegaran noves infrastructures amb un cost de 13,8 
milions d’euros, entre les quals en destaquen la construcció d’una conducció 
d’aigua regenerada als polígons Pratenc i de la Zona Franca, orientada a 
substituir la utilització d’aigua subterrània i d’aigua potable per aigua 
regenerada, i millorar així la garantia d’abastament al Prat de Llobregat i 
Barcelona i, indirectament, reduir la demanda d’aigua sobre el sistema Ter-
Llobregat. Aquesta actuació planteja la construcció d’una conducció d’aigua 
regenerada per abastir a usos industrials, zones verdes i boques de càrrega 
de camions per a la neteja de carrers i clavegueram.  
 
També s’ha aprovat la instal·lació d’una canonada entre el port de Barcelona i 
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Baix Llobregat que permeti 
impulsar l’aigua, en el cas que calgui fer el transport d’aigua en vaixells, fins a 
la planta de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí. La canonada 
tindrà 3.200 metres d’allargada. 
 
Una tercera obra és la construcció d’una nova conducció entre Vilanova i la 
Geltrú i Cubelles, obra que inclou la canonada i el dipòsit de Cubelles. El 
ramal tindrà una longitud aproximada de 8.650 metres i permetrà que Cubelles 
rebi aigua des de la xarxa regional de distribució d’Aigües Ter Llobregat. 
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Recuperació de pous 
 
En l’àmbit de la recuperació de recursos subterranis s’emmarquen les obres 
de recuperació d’aigües subterrànies en desús com el pou 4 de Sant Vicenç 
dels Horts, la recuperació dels pous de l’aqüífer del riu Ripoll a Barberà del 
Vallès, els pous de la cubeta de Sant Andreu de la Barca (Castellbisbal), el 
pou de L’Urgellet, a Molins de Rei, i la construcció del pou número 16 d’aigües 
del Prat. També s’actua en cinc pous ubicats al terme municipal de Vilanova i 
la Geltrú per utilitzar aquestes aigües per al consum  domèstic. Els pous són 
Xamanets 1, Xamanets 2, Xamanets 3, Mas Tapet i Mas Ricard.  El cost de la 
recuperació del conjunt de pous és de 6,8 milions. 
 
Finalment, el Govern ha acordat avançar l’ampliació de l’Estació de 
Tractament d’Aigües Potables (ETAP) Mas Blau, al Prat de Llobregat, amb la 
segona línia d’osmosi. Aquesta ampliació aportarà a la xarxa d’abastament 
4.560 metres cúbics al dia addicionals, és a dir, augmentarà la disponibilitat 
del recurs en més d’1,5 hectòmetres cúbics a l’any. A més s’ampliarà la línia 
d’osmosi inversa per a la captació d’aigües del Prat. L’import total de les dues 
actuacions és d’1,3 milions d’euros. 
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El Govern impulsa les obres per a millorar 
l’abastament d’aigua a la zona de la Costa Brava 
centre 
 

• Es doblarà la capacitat de l’estació de tractament de Montfullà i es 
construiran 38 quilòmetres de canonada  

 
• El cost de la actuació supera els 58 milions d’euros i millorarà 

l’abastament de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 
 
 
El Govern ha acordat avui l’aprovació de les accions per garantir el 
subministrament i la qualitat de l'aigua en diversos nuclis de la Costa Brava 
centre. Les obres consistiran en desdoblar l'actual estació de tractament de 
Montfullà, per poder tractar un cabal de més de 1.400 litres per segon i se 
substituiran setze quilòmetres de canonada entre l'embassament del Pasteral i 
la planta potabilitzadora de Montfullà.  
 
També es construiran aproximadament 22 quilòmetres nous de canonada fins 
a l’estació de tractament d’aigua potable de Torrent. La nova canonada 
aportarà aigües procedents del sistema d'abastament de la Costa Brava, 
connectarà amb la Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
Torrent, transportarà 216 litres per segon i garantirà el subministrament.  
 
El pressupost  per a l’execució de les obres és de 58,3 milions d’euros, l’inici 
de les quals és previst durant el primer semestre de l’any 2008 i es preveu que 
estiguin finalitzades a finals del 2009.�
�

Les actuacions són imprescindibles per a desenvolupar amb urgència el reforç 
i l’optimització de l’abastament d’aigua a la zona de la Costa Brava centre 
procedent del sistema d’embassaments Sau-Susqueda-el Pasteral, mitjançant 
l’increment de la capacitat de les conduccions que actualment limiten el 
transport de cabals, i millorant la qualitat de l’aigua distribuïda mitjançant 
l’ampliació de la planta de tractament d’aigua potable de Montfullà.�
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El Govern invertirà 5,7 milions d’euros en la millora del 
sanejament de tres localitats catalanes  
 

• Es construiran noves instal·lacions a l’Ametlla de Mar, Jorba i 
Vallvidrera 

 
• Les actuacions suposaran millores a dues depuradores i la 

construcció d’una nova  
 
 
El Govern ha aprovat avui diverses accions destinades a millorar el sistema de 
tractament de les aigües residuals a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), Jorba 
(Anoia) i al nucli barceloní de Vallvidrera. Les tres actuacions tenen un cost 
total superior als 5,7 milions d’euros. 

 
A l’Ametlla de Mar es construiran dues noves estacions de bombament –així 
com la remodelació d’una de les ja existents-, nous trams de col·lectors, se 
substituirà el col·lector de retorn de l’aigua tractada a la depuradora i 
s’implantarà un sistema de telecontrol que permetrà des de l’Edar tenir 
informació de tot el sistema. Les obres tindran un termini d’execució d’uns 7 
mesos i comptaran amb un pressupost superior als 1,5 milions d’euros.   

 
Pel que fa a Jorba, també s’ha acordat impulsar les obres de millora del 
tractament de les aigües residuals, tan domèstiques com industrials. Les 
actuacions es desenvoluparan en un termini de 10 mesos i tenen un cost 
superior als 887.500 euros. En aquest sentit, l’actuació consistirà en la 
construcció de la xarxa de sanejament juntament amb la planta depuradora de 
tipus biològic.  
 
Finalment, el Govern ha acordat aprovar l’ampliació de la depuradora del barri 
barceloní de Vallvidrera. Les obres són imprescindibles per a tractar les aigües 
residuals domèstiques generades per la població de Vallvidrera i el nucli de 
Bellavista. Amb aquestes actuacions s’aconseguirà una important millora de la 
qualitat de l’efluent de la depuradora de Vallvidrera. Aquestes obres 
començaran el primer semestre d’enguany i duraran aproximadament un any. 
El cost és superior als 3,3 milions d’euros. 
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El Govern encomana actuacions paisatgístiques al 
litoral per valor de 604.000 euros 
 

• Encarrega a l’empresa pública GISA millores paisatgístiques i en 
camins de ronda a Altafulla, Cadaqués i el Port de la Selva 

 
El Govern ha aprovat encarregar a l’empresa pública GISA l’execució de 
millores paisatgístiques en municipis del litoral català per valor de 604.000 
euros.  Concretament, GISA realitzarà actuacions de millora de la façana 
marítima d’Altafulla (el Tarragonès), i accions en dos camins de ronda a 
Cadaqués i el Port de l Selva (Alt Empordà). 
 
La millora de la façana marítima d’Altafulla està encaminada a la introducció 
de vegetació pròpia del front litoral, amb la creació d’espais d’ombra que 
facilitin el passeig i la millora de la relació entre el medi natural i les 
edificacions existents. La intervenció comptarà amb una inversió de 13.790 
euros.  
 
Pel que fa els camins de ronda, es portaran a terme millores al camí que uneix 
cala Nans i la platja de Sa Conca, al terme de Cadaqués, que rebrà una 
inversió de 181.210 euros, i al camí entre Cala Fornells i Cala Tamariua, al 
Port de la Selva, que comptarà amb un pressupost de 288.000 euros. Els 
camins de ronda tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat i la percepció del 
paisatge del litoral. En aquest sentit, els dos camins que  properament 
s’executaran suposen intervencions acurades en entorns d’elevat valor 
paisatgístic i ambiental. Aquestes actuacions suposaran la consolidació del 
traçat mitjançant l’adequació del ferm i la millora d’aspectes com la  seguretat, 
les senyalitzacions i la confortabilitat dels usuaris. 
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El Govern destina 3 milions d’euros a la redacció de 
plans urbanístics  
�

• Aquest ajut té com a objectiu ajudar els municipis a actualitzar els 
seus planejaments urbanístics i a adaptar-los a la normativa actual 

 
• També vol millorar les condicions urbanístiques dels municipis 

catalans i facilitar la generació de sòl urbanitzable, tot garantint un 
desenvolupament sostenible 

El Govern destinarà 3 milions d’euros a cofinançar la redacció de plans 
d’ordenació urbanística municipal (POUM), programes d’actuació urbanística i 
plans urbanístics derivats de la iniciativa pública. Es tracta de la cinquena 
convocatòria d’aquests ajuts, que tenen com a objectiu que tots els municipis 
puguin redactar i aprovar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació 
vigent. 

Els ajuts s’emmarquen en el programa de foment del planejament que duu a 
terme el Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb la finalitat 
de millorar les condicions urbanístiques dels municipis catalans i de facilitar la 
generació de sòl urbanitzable, tot garantint un desenvolupament sostenible. 
En paral·lel, aquesta iniciativa pretén clarificar i fer més consistent 
l’ordenament jurídic urbanístic català. Del total de 3 milions d’euros destinats 
pel Govern a  aquesta mesura, 1 milió s’aplicarà aquest mateix any i els altres 
2 l’any vinent. 

En les quatre convocatòries realitzades fins ara s’han atorgat subvencions per 
a l’actualització de plans urbanístics per valor de 12 milions d’euros a dos 
consells comarcals i 413 municipis d’arreu de Catalunya. Aquesta subvenció 
ha servit per ajudar a aquests municipis a refer i actualitzar  alguna d’aquestes 
figures de planejament o a elaborar documents complementaris, com ara 
catàlegs d’edificacions rurals.  

Criteris de concessió dels ajuts 

La convocatòria s’obrirà properament amb la publicació de la resolució al 
DOGC. A l’hora d’atorgar els ajuts per a la redacció de plans d’ordenació 
urbanística municipal, es tindran en compte els criteris següents: 

• Grandària del terme municipal: es prioritza els termes municipals més 
extensos, per la seva importància territorial i funcional. 

• Nombre d’habitants: prioritza els municipis petits i mitjans. 
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• Nombre de nuclis urbans que conformen el terme: es valora la 
complexitat que significa planificar la inserció i connexió d’un major 
nombre de nuclis. 

• Antiguitat del pla vigent: es puntua amb un grau més alt els municipis 
en què la normativa urbanística vigent sigui més antiga. També es 
valora específicament la necessitat d’elaborar un pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), com a peça bàsica de l’ordenament 
urbanístic. 

• També es pondera la ubicació estratègica del municipi, el nivell de 
compliment del planejament actual, la necessitat de desenvolupar-hi 
polítiques d’habitatge, l’atenció a les necessitats de sòl industrial i la 
incidència positiva en l’equilibri territorial. 

 
Les subvencions es poden concedir pels imports màxims sol·licitats o per un 
import parcial, en funció de les peticions i les puntuacions assolides pels 
ajuntaments i sempre segons les disponibilitats pressupostàries. El límit de la 
subvenció és de 60.000 euros, per evitar la concentració de quanties en pocs 
municipis. 
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El Govern regula la coordinació de l’acció exterior i 
posa les bases per a la creació de les delegacions a 
d’altres països 
 

• Es delimiten la naturalesa i les funcions de les delegacions del Govern a 
l’exterior i les oficines sectorials 

 
• Es posa de manifest la voluntat d’optimitzar recursos, aprofitar sinèrgies 

i impulsar una gestió més eficaç de l’acció exterior 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula la coordinació executiva de 
l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya i que estableix el marc jurídic 
general per a la creació i les funcions de les oficines del Govern de la 
Generalitat a l’exterior, competència que recau en la Secretaria d’Afers 
Exteriors del Departament de la Vicepresidència.  
 
Amb aquest Decret el Govern adapta l’organització interna de l’acció exterior 
al nou marc estatutari i es posa de manifest la voluntat d’optimitzar recursos 
materials i humans, aprofitar sinèrgies i impulsar una gestió més eficaç de 
l’acció exterior. El Decret estipula que pertany al Departament de la 
Vicepresidència la promoció exterior de la Generalitat, el suport a les funcions 
de representació institucional o la coordinació de la participació del Govern en 
consorcis i organismes amb altres entitats en l’àmbit de les relacions 
internacionals.  
 
El Decret també preveu que correspon a Vicepresidència la coordinació 
executiva dels organismes governamentals amb competències en l’acció 
exterior. Per això, estipula que pertany a la Vicepresidència proposar i fer el 
seguiment d’un pla d’actuació en matèria d’exteriors; adreçar instruccions 
generals en matèria de coordinació executiva; elaborar protocols d’actuació en 
matèria d’acció exterior,  convocar reunions de coordinació dels representants 
dels Departaments per a tasques d’acció exterior així com informar als 
departaments corresponents de les actuacions de l’acció exterior de la 
Generalitat en les que puguin estar interessats.  
 
El decret també classifica les oficines de la Generalitat a l’exterior en les 
delegacions del Govern a l’exterior i les oficines sectorials, i preveu un Comitè 
de Seguiment de l’acció exterior del Govern. 
 
Delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior  
 
Les delegacions del Govern a l’exterior es creen per decret del Govern i 
depenen orgànicament del Departament de la Vicepresidència mitjançant la 
Secretaria d’Afers Exteriors. El Decret regula també les seves funcions, entre 
les quals destaca la coordinació dels òrgans i entitats dependents de 
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l’administració de la Generalitat en el seu territori; donar suport tant al 
president de la Generalitat com a la resta de membres del Govern en l’exercici 
de les seves funcions de representació institucional; fomentar les relacions del 
Govern amb les institucions i àmbits de govern de l’àmbit territorial 
corresponent, i l’impuls i seguiment de la presència de Catalunya en 
organismes internacionals, entre altres. 
 
Les oficines sectorials  
 
Les oficines sectorials depenen orgànicament i funcional d’un departament de 
la Generalitat, sense prejudici d’optimitzar recursos. El Decret estableix 
expressament que sempre que sigui possible i recomanable les oficines 
sectorials s’integraran en els espais de les delegacions en els àmbits 
territorials en els que coincideixen.  
 
Comitè de Seguiment 
 
Pel que fa a la coordinació, el Decret proposa la creació d’un Comitè de 
Seguiment de l’acció exterior del Govern, que serà presidit pel vicepresident i 
integrat per la titular de la Secretaria d’Afers Exteriors, el director general de 
Relacions Internacionals, un representant del departament de la Presidència, 
representants dels departaments o organismes que participen en l’acció 
exterior del Govern així com representants de cadascun dels consorcis o 
fundacions amb participació de la Generalitat i els delegats del Govern a 
l’exterior. Entre les seves competències aquest nou òrgan s’encarregarà de 
proposar, fer el seguiment i avaluar el Pla d’actuació en matèria de política 
exterior del Govern de la Generalitat i fixar les directrius i principis d’actuació 
de les delegacions del Govern a l’exterior. 
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El Govern destina 11,5 milions d’euros a ajudes a ens 
locals per finançar activitats i equipaments per a joves 
 

• Com a novetat, i per tal de donar una major garantia de continuïtat 
als projectes, les subvencions passaran a ser bianuals 

 
El Govern ha acordat destinar 11.504.396 euros en ajudes a projectes per a 
joves, elaborats en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Podran 
optar a aquestes subvencions tan ajuntaments com mancomunitats de 
municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades.  
 
Els ajuts s’emmarquen dins de dues línies de subvenció. La primera, 
quantificada  amb 7,5 milions d’euros, està destinada a subvencionar activitats 
adreçades a joves. La segona, amb 4 milions d’euros, contribuirà a finançar 
inversions en immobles destinats a activitats juvenils.  
 
D’altra banda, com a novetat, per donar una major garantia de continuïtat dels 
projectes s’ha ampliat fins dos anys el termini de la seva realització. Així, les 
subvencions són biennals i, per tant, les activitats objecte d’aquestes ajudes 
s’han de realitzar entre el mes de gener del 2008 i el mes de desembre del 
2009.  
 
L’any passat, la Secretaria de Joventut va destinar 5,5 milions d’euros i va 
rebre un total de 687 sol·licituds per acollir-se a les dues línies de 
subvencions. 
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El Govern destina 1,1 milions d’euros a ajuts a la 
construcció i adequació d’allotjaments per a 
temporers 
 

• El Consell de Govern ha aprovat dues línies de subvencions 
dirigides a ens locals i a organitzacions empresarials agràries   

 
• Les subvencions volen garantir unes condicions laborals i 

d’allotjament dignes i afavorir la contractació en origen 
 
 
El Govern destinarà 1.150.680 euros en ajuts per a allotjar els treballadors 
temporers durant la seva estada a Catalunya. D’una banda, el Consell de 
Govern ha aprovat les bases de la convocatòria del 2008 adreçada a 
corporacions locals, que subvencionarà amb 700.000 euros la construcció, 
rehabilitació, reforma, ampliació o condicionament d’allotjaments per a 
treballadors temporers. Paral·lelament, també s’ha obert una segona línia 
d’ajuts de 450.680 euros, dirigides a organitzacions empresarials agràries.  
 
L’objectiu de les subvencions és garantir unes condicions laborals i 
d’allotjament dignes per als treballadors de temporada durant la seva estada a 
Catalunya i, de l’altra, afavorir la  contractació en origen i l’ordenació de fluxos 
migratoris. Des de la posada en marxa d’aquestes convocatòries, s’han 
construït a Catalunya 86 allotjaments col·lectius per a temporers amb una 
capacitat de 3.168 places.    
 
Segons la convocatòria d’aquest any, la Generalitat assumirà fins al 80% de la 
inversió total realitzada quan es tracti d’un allotjament de promoció pública. En 
el cas de cooperatives de més de 20 socis, es finançarà fins el 60% del cost 
del projecte i, si es tracta d’una promoció privada, fins el 50%. Els allotjaments 
tindran una capacitat màxima de 50 places.   

D’altra banda, els allotjaments subvencionats obtindran un distintiu de qualitat: 
base o superior. El reconeixement de la qualitat superior (tres pomes) premia 
aquells projectes d’obra que acompleixen amb escreix els mínims 
d’habitabilitat i permet obtenir una quantitat addicional a la subvenció rebuda. 
Del total de places d’allotjaments de temporers que hi ha a Catalunya 
actualment, 1.136 ostenten el distintiu de qualitat superior. �
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El Govern destina més de dos milions euros a 
subvencionar activitats de federacions d’entitats 
religioses o de laïcitat 
 

• Les ajudes s’atorgaran a projectes amb presència de la llengua 
catalana, que actuïn en favor dels drets de llibertat religiosa, de 
pensament i de consciència i que aportin valors de convivència i 
de cohesió social 

  
• Es repartiran en un període de quatre anys i a través d’un procés 

de convocatòria pública 
 
El Govern ha aprovat avui destinar un total de 2.060.800 euros per 
subvencionar activitats de les federacions d’entitats religioses o de laïcitat per 
al període 2008-2011. Aquests ajuts s’atorgaran a través de convocatòria 
pública, i tindran per objecte el manteniment i el suport a les activitats de les 
federacions d’entitats que disposin d’un projecte integral a Catalunya, amb 
presència de la llengua catalana i en favor dels drets de llibertat religiosa, de 
pensament i de consciència, i que aportin els valors de convivència i de 
cohesió social. Queden excloses totes les activitats pròpiament religioses de 
cada confessió. 
 
Els ajuts es dirigiran a activitats destinades a col·laborar amb les 
administracions de Catalunya en la garantia de la prestació dels serveis 
d’assistència religiosa en centres penitenciaris i en centres hospitalaris; la 
mediació en possibles conflictes relacionats amb els drets de llibertat religiosa; 
la normalització de la llengua catalana en l’activitat religiosa ordinària; les 
accions en favor de la convivència i la cohesió social; la promoció de la laïcitat 
i del respecte a la pluralitat d’opcions religioses; la col·laboració amb el 
Govern en qüestions relacionades amb la defensa de les minories que afectin 
a les persones membres d’una confessió o creença a Catalunya, o el foment 
de la cultura de la pau en tots els àmbits, així com el respecte a la dona i als 
seus drets. Queden excloses de les subvencions totes les activitats 
pròpiament religioses com són el culte i l’anunci de la fe, així com la 
construcció, arranjament i l’adquisició de locals de culte.  
 
Podran optar a les subvencions federacions catalanes d’entitats religioses 
d’una mateixa confessió inscrites en el Registre d’entitats religioses i també 
federacions catalanes d’entitats en favor de la laïcitat. L’obtenció d’una 
subvenció comportarà la signatura d’un conveni de col·laboració entre la 
Generalitat i l’entitat subvencionada.  
 
La dotació màxima de les subvencions que ha rebut el vist-i-plau del Govern 
és de 2.060.800, repartits en quatre anualitats. Aquest any 2008 s’hi 
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destinaran 500.000 euros; l’any 2009, 510.000 euros; l’any 2010, 520.000 
euros; i l’any 2011, 530.600 euros.  
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El Govern aporta més de 23 milions d’euros a 
programes de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat internacional  
 

• La convocatòria de subvencions vol potenciar les actuacions 
de les organitzacions no governamentals de desenvolupament 
l’Amèrica Central i del Sud, a l’Àfrica subsahariana i a la 
Mediterrània 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 23,1 milions d’euros a la convocatòria de 
subvencions a les organitzacions no governamentals de desenvolupament en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional a 
l’Amèrica Central i del Sud, a l’Àfrica subsahariana i a la Mediterrània. 
 
Aquesta és la a tercera edició d’una convocatòria de programes de cooperació 
al desenvolupament i comprèn el període 2008-2010. La primera es va 
convocar el 2005 per donar suport exclusivament a programes de cooperació 
al desenvolupament en determinats països, amb un total de 8,2 milions 
d’euros. A la convocatòria del 2007 s’hi van destinar 23,1 milions d’euros. 
 
La convocatòria d’enguany (2008-2010) consta de tres línies de subvenció:  
 

1. Programes de cooperació al desenvolupament a realitzar en els països 
següents: Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Bolívia, Equador, 
Colòmbia, Brasil, Perú, Moçambic, Senegal, Gàmbia, Camerun, Etiòpia, 
Marroc, Palestina, Sàhara Occidental, Algèria i Líban. 

 
2. Programes d’educació per al desenvolupament i sensibilització en el 

camp de la cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. 
 

3. Subvencions a programes de gestió de riscos i prevenció de desastres 
d’origen natural. 

 
Un programa és un instrument de cooperació al desenvolupament que té per 
finalitat la consecució d’un objectiu general de desenvolupament i que pot 
incloure intervencions en un o en diversos països, i en un o diversos sectors o 
àmbits d’actuació establerts com a prioritaris en aquesta convocatòria. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha nomenat avui Gemma Puig nova directora general de Comerç. 
 
 
Gemma Puig i Panadero, directora general de Comerç 
 
Nascuda a Terrassa el 1974. És llicenciada en Història per a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i Màster en Direcció Pública (EMPA) per ESADE.  
 
Ha estat responsable fins ara del Servei de Projectes Col·lectius de la Direcció 
General de Comerç al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Ha 
estat coordinadora del màster en Gestió i Ordenació del Comerç Urbà per la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). També havia treballat com a Cap de 
Secció de Comerç, Mercats i Fires de l’Ajuntament de Terrassa i era membre 
assessor de la Fundació Privada ERSCODI (Escola Superior de Comerç i 
Distribució).  
 
 
 


