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El Govern aprova mesures urgents en matèria fiscal i 
financera 
 

• El Decret llei incrementa la capacitat d’endeutament a l’Institut 
Català de Finances (ICF) per millorar la capacitat financera de les 
empreses i impulsar la construcció d’habitatge protegit 

 
• S’amplia en 300 milions d’euros la línia d’avals per a operacions 

de titulització d’actius 
 
• S’incrementa un 40% la deducció per la rehabilitació de l’habitatge 

habitual 
 

• Les mesures volen impulsar l’activitat econòmica i financera i 
atenuar la restricció de liquiditat 

 
 
El Govern ha aprovat avui un Decret llei que recull diverses actuacions per 
impulsar l’activitat econòmica i financera i fer front a les restriccions de 
liquiditat del sistema financer català. L’aprovació d’aquest decret llei 
s’emmarca dins de les 42 mesures de dinamització econòmica i de suport als 
sectors socials més afectats per la desacceleració, que el conseller 
d’Economia i Finances, Antoni Castells, va presentar al Govern el passat 15 
d’abril. El Decret preveu mesures per augmentar la liquiditat i l’accés de les 
empreses al finançament i l’impuls de l’activitat del sector de la construcció. 
 
Una primera mesura és l’augment en 500 milions d’euros de la capacitat 
d’endeutament de l’Institut Català de Finances (ICF) per tal de facilitar la 
creació de noves línies de crèdit de l’Institut. Les noves actuacions es dirigiran 
fonamentalment a millorar la liquiditat i l’accés al finançament de les empreses 
catalanes, i a impulsar la construcció d’habitatge protegit. En aquest sentit, 
està prevista la signatura d’un conveni per al finançament d’operacions de 
compra de sòl per part de l’INCASOL per a la construcció d’habitatge protegit. 
 
El Decret llei aprovat avui vol també impulsar l’activitat econòmica a través 
d’ampliar els recursos financers necessaris per a l’activitat productiva i 
empresarial de les pimes i també de les corporacions locals catalanes. Per 
aconseguir-ho, s’incrementa en 300 milions d’euros l’autorització per prestar 
avals amb l’objectiu de garantir valors de renda fixa emesos per fons de 
titulització d’actius per a pimes per part de les entitats financeres. Actualment 
aquesta línia d’avals està fixada en 1.200 milions d’euros. El seu increment 
permetrà a les entitats financeres aconseguir nous recursos per destinar-los al 
finançament empresarial. 
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Finalment, s’incrementa en 1’5 punts els percentatges actualment vigents en 
concepte de deducció a l’IRPF per les despeses efectuades en la rehabilitació 
de l’habitatge habitual. D’aquesta manera les deduccions aplicables passen a 
ser del 4’95% amb caràcter general, i del 7’95% per a menors de 32 anys i 
persones aturades. L’ampliació s’aplicarà a les despeses efectuades a partir 
de l’1 de gener de 2008 sense perjudici de l’aplicació del tram autonòmic de la 
deducció per inversió en l’habitatge individual. 
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El Govern dóna llum verda a la revisió i nou impuls de 
l’Acord estratègic  
 

• El nou text té per objectiu fer més competitiva l’economia catalana 
 
• El text està estructurat en 7 grans blocs, 22 línies i 102 mesures 

 
El Govern ha aprovat avui la revisió i l’impuls de l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia. 
El nou document està estructurat en 7 grans blocs (Innovació i coneixement, 
Capital humà, Infraestructures, Competitivitat empresarial, Activitat econòmica 
i medi ambient, Qualitat de l’ocupació i Cohesió social), 22 línies i 102 
mesures i posa l’accent en una sèrie d’àmbits on és prioritari dur a terme 
actuacions que ajudin a transformar el model de competitivitat de l’economia 
catalana.  
 
De les 22 línies 8 han estat considerades prioritàries, d’impuls estratègic per 
part del Consell d’Institucions: innovació i transferència tecnològica; formació 
professional; èxit escolar; anglès; infraestructures estratègiques; regulació, 
competència, simplificació administrativa i contractació pública; ús racional i 
de qualitat dels recursos (activitat econòmica i medi ambient) i immigració i 
mercat laboral. L’Acord estratègic preveu, per exemple, mesures per 
transformar el model de la Formació Professional, reforçar l’èxit escolar i 
l’aprenentatge de l’anglès i apostar per la innovació i la tecnologia. 
 
L’Acord estratègic 2005-2007 ha ajudat a iniciar la transformació del model de 
competitivitat durant els tres anys de la seva aplicació. En aquest temps, el 
creixement de l’economia catalana s’ha sustentat sobre unes bases més 
sòlides i equilibrades: la inversió en béns d’equipament i les exportacions. Ara, 
amb la revisió i l’impuls de l’Acord signat l’any 2005, l’economia catalana 
actualitza el seu full de ruta per continuar aprofundint en el canvi de model 
productiu i superar amb èxit els reptes de la globalització.  
 
El renovat Acord estratègic ha estat de nou fruit d’un procés de diàleg, 
concertació i implicació mútua entre el Govern de la Generalitat, les patronals i 
els sindicats.  
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El Govern aprova un pla amb 166 mesures per millorar 
la gestió del temps a la vida quotidiana 
 

• El Pla estratègic sobre els usos i la gestió del temps a la vida 
quotidiana (2008-2018) es basa en una concepció global del temps 

 
• Impulsar el teletreball, incentivar la creació d’espais per a infants a 

centres comercials per a les famílies mentre fan les compres o 
incentivar les empreses perquè posin en marxa mesures per 
combinar la vida laboral i personal, són algunes de les mesures 

 
• El Govern destinarà aquest any més de 296 milions d’euros per 

desenvolupar les actuacions, que impliquen tots els departaments 
 
El Govern ha aprovat un pla amb 166 mesures que millorarà els usos del 
temps per adaptar-lo a les necessitats actuals dels ciutadans i, entre d’altres 
objectius, millorar la combinació entre la vida laboral i la personal. Es tracta 
del Pla estratègic sobre els usos i la gestió del temps a la vida quotidiana per 
al període 2008-2018, impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
Per desenvolupar aquestes actuacions, en les quals tots els departaments hi 
estan implicats, el Govern destinarà aquest any 296.783.671 euros.  
 
El Pla, que té una durada de 10 anys, proposa el concepte de “gestió” o 
“distribució” del temps en comptes de “conciliació”, ja que cada vegada es pot 
parlar menys de separar el temps personal, del de treball i de dormir i més, 
d’una concepció global del temps. Un exemple són les noves tecnologies que 
permeten treballar des de casa mentre es té cura dels infants o de familiars 
dependents. 
 
D’entre les 166 mesures que proposa el Pla, estructurat en quatre eixos, 
destaquen les següents:  
 
1.- Més temps disponible 
 

� Incentivar la creació d’espais per a infants mentre les famílies fan 
les compres 

� Incentivar el suport i l’acompanyament a la població immigrada en 
diferents tràmits per reduir el temps que empren en la gestió 

� Impulsar el teletreball a la Generalitat i promoure, entre d’altres, 
mesures de flexibilitat horària d’entrada i sortida 

� Promoure des del Consell de Relacions Laborals la incorporació en 
els convenis col·lectius de mesures que afavoreixin la flexibilitat del 
temps 

� Ampliar els horaris de les instal·lacions esportives 
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� Flexibilitzar horaris dels equipaments culturals 
� Promoure la creació de serveis de repartiment a domicili 
� Promoure un urbanisme compacte que permeti la proximitat dels 

serveis més importants 
� Elaborar un Pla de camins rurals que optimitzi la comunicació a 

nivell comarcal amb els nuclis que disposin de serveis 
� Millorar la freqüència de pas del transport públic 
� Millorar l’accés amb transport públic als polígons industrials 
� Crear la figura del gestor de la mobilitat a les grans empreses i als 

polígons 
 
2.- Un nou equilibri en el valor i la distribució del temps 
 

� Promoure accions de sensibilització per un repartiment equitatiu 
entre homes i dones del treball domèstic 

� Sensibilitzar sobre la importància de la utilització per part dels 
homes de les mesures legals relacionades amb la paternitat 

 
3.- Més suport 
 

� Oferir incentius a les empreses perquè portin a terme accions de 
conciliació del temps 

� Incentivar la inclusió com a condició d’execució contractual o de 
preferència en l’adjudicació de contractes de mesures de conciliació 
del temps a favor dels seus treballadors en les empreses 
adjudicatàries 

� Impuls de les Llars d’Infants rurals 
� Promoció dels serveis de cura d’infants dins els centres universitaris 

i altres serveis alternatius 
 
4.- Temps amb valor social afegit 
 

� Flexibilitzar els horaris d’estudis universitaris per fer-los accessibles 
a persones amb càrregues familiars 

� Potenciar la creació d’espais d’infants de cura puntual en els actes 
públics organitzats per la Generalitat 

� Augmentar la dotació de beques i ajuts al menjador escolar 
� Promoure els serveis de biblioteques escolars més enllà de l’horari 

escolar 
� Consolidar la sisena hora a primària (en els centres públics) 
� Promoure l’obertura dels centres educatius més enllà del calendari 

escolar 
� Preveure flexibilitat horària per a la concreció d’horaris en el marc de 

l’autonomia de gestió dels centres educatius 
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� Promoure l’ús de les noves tecnologies (videoconferència, etc.) per 
minimitzar les distàncies entre l’administració i les entitats 

 
 
Creació d’un Consell Ciutadà d’impuls de les polítiques del temps  
 
El Pla estratègic preveu la constitució d’un Consell Ciutadà d’impuls de les 
polítiques del temps i de consells territorials de participació. En aquesta línia i 
com aspecte innovador, el Govern estimularà la creació de Pactes Locals per 
concretar estratègies locals sobre els usos i la gestió del temps a la vida 
quotidiana en els diferents territoris i municipis de Catalunya. 
 
Paral·lelament, per fer el seguiment i avaluació del Pla, el Govern crearà 
l’Oficina del Pla estratègic sobre els usos i la gestió del temps a la vida 
quotidiana, organisme que s’adscriurà a la Secretaria de Polítiques Familiars i 
Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Anualment 
es concretaran les actuacions pressupostades que podran ser noves o 
continuïtat de l’any anterior. 
 
L’aprovació del Pla culmina un any de treball. Per a la seva elaboració, el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania ha adoptat com a base diferents 
estudis i també ha dut a terme un ampli procés participatiu recollint les 
aportacions de la ciutadania i també, entre d’altres, de les organitzacions 
sindicals, empresarials i municipalistes, el Consell Nacional de les Dones, el 
Consell de la Gent Gran, el Consell Nacional de la Joventut, l’Observatori 
Català de les Famílies, l’Observatori de la Infància i l’Adolescència i el Consell 
Assessor d’Immigració. 
 
En els darrers anys, l’equilibri entre la vida laboral, familiar i personal s’ha vist 
alterat per la irrupció de factors com els canvis demogràfics, la modificació de 
les estructures familiars, la incorporació de la dona al mercat laboral o els 
canvis en l’organització del treball. El Pla estratègic ha de servir per reconduir 
les disfuncions que s’han detectat i vertebrar una nova política del temps de 
forma integral, interdisciplinar i transversal. 
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El Govern aporta 440.000 euros per enllestir la nova 
seu de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de 
Conflent 
 
• Aquesta inversió permetrà finalitzar les obres de remodelació del 

Centre d’Estudis Pau Casals, que a més de ser la seu de la universitat 
també funcionarà com a residència d’estudiants  

 
El Govern ha aprovat avui destinar 440.000 euros per completar la construcció 
de la nova seu de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent. La 
universitat ocuparà una casa de 600 m2, construïda l’any 1920, que va acollir 
l’expresident Tarradellas durant el seu exili. L’edifici, de gran interès 
arquitectònic, és d’estil mallorquí i obra de l’arquitecte barceloní Ricard 
Segalà. Les obres que s’hi estan duent a terme consisteixen en la rehabilitació 
d’aquest edifici i en la construcció de dos edificis annexos destinats a 
habitacions.  
 
La nova seu permetrà a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu (FUCE) 
disposar d’uns edificis i instal·lacions pròpies per a desenvolupar la seva 
tasca. Des de l’any 1969, i només durant els mesos de juliol i agost, la FUCE 
utilitza el Liceu Renouvier de Prada com a única infraestructura d’acollida per 
als intercanvis escolars, universitaris i científics.  
 
El cost total del projecte és de 2.7 milions d’euros, i ha rebut finançament de la 
Generalitat, de la Unió Europea, de la Diputació de Barcelona, de la Diputació 
de Girona i d’altres institucions públiques de la Catalunya del Nord. Pel que fa 
a la Generalitat de Catalunya, l’aportació ha estat d’1,1 milions d’euros, 
mentre que la resta d’administracions hi ha col·laborat amb un import total 
d’1.6 milions d’euros. 
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El Govern nomena nous membres dels Consells 
Socials de la UAB i de la UPF 
 
• Enric Uriach i Milagros Pérez Oliva són nomenats membres dels 

Consells Socials de la UAB i de la UPF, respectivament 
 
El Govern ha aprovat avui el nomenament d’Enric Uriach i Milagros Pérez 
Oliva com a nous membres dels Consells Socials de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), respectivament.  
 
La Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) estableix que cada universitat ha de 
tenir un Consell Social de 15 membres, dels quals nou són persones 
representatives de la societat catalana i sis són membres del consell de 
govern de la universitat.  
 
Pel que fa al Consell Social de la UAB, Enric Uriach i Torelló substitueix Jesús 
Acebillo, mentre que a la UPF Milagros Pérez Oliva substitueix Conxa Olius. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern atorga dues noves llicències de ràdio municipal a Constantí i 
Tossa de Mar 
 
El Govern ha concedit avui als ajuntaments de Constantí (el Tarragonès) i 
Tossa de Mar (la Selva) les llicències definitives per a la gestió de les 
emissores de ràdio municipals. Ambdós municipis ja havien obtingut 
l’adjudicació provisional d’emissora de freqüència modulada de tipus 
municipal, i enguany han aconseguit el dictamen tècnic favorable necessari 
per a la concessió definitiva. 
 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern ha nomenat avui Josep Maria Civis com a nou secretari d’Acció 
Ciutadana i Violant Mascaró com a nova directora general d’Acció Cívica, 
ambdós del Departament de Governació i Administracions Públiques.  
 
JOSEP MARIA CIVIS i BALASCH, secretari d’Acció Ciutadana  
 
Josep Maria Civis va néixer l’any 1963 a Sabadell. Ha estat regidor i conseller 
comarcal en temes de medi ambient i sostenibilitat a Sabadell i al Vallès 
Occidental. Ha participat en la direcció del Projecte integral del riu Ripoll, 
Vallès natural, Pla de protecció del patrimoni arquitectònic i paisatgístic, 
programes del Fons social europeu, Agenda 21, entre d’altres, fet que li ha 
valgut el reconeixement en forma de diferents premis i mencions. 
 
Amb estudis d’Educació Social ha treballat com animador sociocultural en els 
moviments juvenils de Sabadell i en serveis d’atenció primària, centres oberts i 
tallers ocupacionals. 
 
El 2006 va ser nomenat director general d’Acció Cívica del la Secretaria 
d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 
 
 
VIOLANT MASCARÓ I LÓPEZ, directora general d’Acció Cívica  
 
Nascuda a Barcelona el 1967, Violant Mascaró és tècnica superior de 
l’Administració de la Generalitat des del 1992, on ha exercit diverses 
responsabilitats tècniques i directives als departaments de Justícia i de 
Governació i Administracions Públiques.  
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Des del 2004 ha estat la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, des d’on ha donat 
assistència en matèria d’administració i de cooperació econòmica als 
municipis que en depenen. Des del 2002 és regidora de Vallromanes municipi 
del qual  també ha estat alcaldessa. Des de la formació del nou govern és la 
representant a la demarcació de Barcelona de les matèries pròpies de la 
Secretaria d’Acció Ciutadana. 
 
 


