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El Govern adjudica els ajuts de la cinquena 
convocatòria de la Llei de barris a 22 projectes de 
rehabilitació integral 
 
 

• Atorga 99 milions d’euros en ajuts a 22 projectes de 21 municipis 
catalans 

 
• Genera un volum d’inversió global de 198 milions d’euros amb les 

aportacions dels respectius ajuntaments 
 

• Els ajuts als barris han beneficiat 700.000 persones i un total de 92 
barris, el 10% de la població catalana 

 
• El 46,2% de la inversió servirà per millorar l’espai públic i el 22,2%, 

els equipaments 
 
 
La cinquena convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial que es va obrir el febrer passat 
beneficiarà 21 municipis d’arreu de Catalunya. Aquests consistoris rebran un 
total de 99 milions d’euros per cofinançar fins a un 50% els projectes de 
rehabilitació i millora dels barris designats. 
 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha 
informat avui al Consell Executiu de la resolució dels ajuts previstos a aquesta 
cinquena convocatòria de l’anomenada Llei de barris que té com a objectiu 
promoure la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació, millorar 
les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees, i afavorir, 
d’aquesta manera, la seva cohesió social.  
 
Els 99 milions d’euros d’enguany es destinaran a 22 projectes beneficiaris, 
presentats per 21 ajuntaments, i procedeixen del fons econòmic creat per la 
Llei de barris. Durant els dos mesos que s’ha mantingut oberta la convocatòria 
s’han rebut 58 projectes de 57 ajuntaments. 
 
Els criteris que s’han tingut en compte per proposar els projectes que es 
poden beneficiar dels ajuts són els dèficits en equipaments dels barris, la 
regressió urbanística, la degradació progressiva de l’edificació, si presenten 
problemes demogràfics com la pèrdua o l’envelliment de la població, o bé un 
creixement massa accelerat perquè pugui ser assumit des del punt de vista 
urbanístic o de serveis. Igualment, s’analitza la presència característica de 
problemes econòmics, socials o ambientals greus. Les sol·licituds han estat 
analitzades per la Comissió de gestió del fons de foment del Programa de 
barris, que és l’encarregada de proposar al conseller de Política Territorial i 



 

 

Acords de Govern . 08.07.2008 3 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

Obres Públiques, que adopta la resolució definitiva, quines poden ser 
finançades i per quina quantia. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Així, s’ha valorat que els projectes incloguin millores de l’espai públic, 
rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis, incorporació de les 
tecnologies de la informació, provisió d’equipaments, supressió de barreres 
arquitectòniques, foment de la sostenibilitat, equitat de gènere en l’ús de 
l’espai urbà i equipaments, i programes que comportin una millora social, 
urbanística i econòmica. La Comissió també té en compte el criteri d’equitat 
territorial a l’hora de fer la seva proposta.  
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Sota aquests criteris, el Govern ha adjudicat els ajuts als projectes següents: 

MUNICIPI BARRI PRESSUPOST
MEUR

SUBVENCIÓ 
MEUR 

Artesa de Segre Nucli antic 1,39 0,69
Barcelona La Barceloneta 16,11 8,05
Barcelona Maresme-Besòs 14,08 7,04
Caldes de Montbui Centre Històric 8,76 4,38
Esparreguera Barri de El Mas d'en Gall 4,07 2,03
Esplugues de Llobregat Barri de Can Vidalet 13,06 6,53
Figueres Centre Històric de Figueres 9,83 4,91
La Pobla de Lillet Les Coromines 6,42 3,21
L'Espluga de Francolí Nucli històric 3,91 1,96
Mollet del Vallès Barri de la Plana Lledó 2,86 1,43
Montcada i Reixac Can Sant Joan 10,27 5,13
Òdena Nucli urbà d'Òdena 9,00 4,50
Olesa de Montserrat Nucli antic 8,37 4,18
Palafrugell La Sauleda - Carrer Ample 8,27 4,13
Roses Casc antic 8,63 4,31
Sant Cugat del Vallès Les Planes 4,04 2,02
Sant Feliu de Codines Nucli antic 5,53 2,77
Sant Joan Despí Les Planes 10,41 5,20
Santa Coloma de Gramenet Barris Centrals 15,03 7,51
Terrassa Barri de La Maurina 16,02 8,01
Tremp Nucli antic i eixample de Tremp 6,28 3,14
Vic Centre històric i la Calla 15,67 7,84
TOTALS 198,00 99,00  

La cinquena convocatòria barri a barri 

- Artesa de Segre. Nucli antic: el projecte té com a principals objectius 
potenciar la vida social i retornar la centralitat al barri, a base d’establir 
els mitjans i les infraestructures necessàries. 

 
- Barcelona. La Barceloneta: el projecte presentat té com a principal 

finalitat la inserció del barri en l’entorn i amb la ciutat, amb la voluntat 
de trencar l’aïllament físic que pateix des dels seus orígens. 

 
- Barcelona. Maresme-Besòs: el projecte incideix en la rehabilitació 

dels edificis d’habitatges més degradats i la millora de la seva 
accessibilitat; la renovació de l’espai públic; els equipaments i la 
posada en marxa de programes adreçats a la cohesió social. 

 
- Caldes de Montbui. Centre històric: l’eix de l’estratègia és la 

rehabilitació urbana, aprofitant les oportunitats que brinda el patrimoni 
arquitectònic present a l’àrea, i contribuir a la rehabilitació d’edificis de 
vivendes per atreure nous habitants de generacions més joves.  
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- Esparreguera. El Mas d’en Gall: inclou actuacions adreçades a 
resoldre situacions greus d’infrahabitatge; afrontar els abocaments 
directes a les rieres; urbanitzar l’espai públic; millorar l’accessibilitat; 
crear nous equipaments i fomentar la cohesió social. 

 
- Esplugues de Llobregat. Can Vidalet: l’objectiu central és dotar el 

barri dels recursos indispensables per tal d’assolir la seva recuperació 
econòmica, social i urbanística, compromesa per la seva situació 
d’origen i les noves realitats socials.  

 
- Figueres. Centre històric: concentra esforços per tal d’evitar el risc 

d’una doble segregació: territorial – del barri respecte del seu entorn- i 
social –amb una polarització en les condicions socials i econòmiques 
en què viuen els veïns.  

 
- La Pobla de Lillet. Les Coromines: es vol millorar les condicions 

d’urbanització, accessibilitat i edificació, així com proporcionar als veïns 
una oferta de serveis  urbans dignes. Igualment, es treballarà per a la 
dotació d’espais i d’equipaments públics. 

 
- L’Espluga de Francolí.  Nucli històric: el projecte té com a objectius 

pal·liar la regressió urbanística, revifar l’economia del barri, atendre les 
necessitats de la població més desfavorida i impulsar el teixit 
associatiu.  

 
- Mollet del Vallès. Barri de la Plana Lledó: l’objectiu del projecte és 

millorar la qualitat de vida dels ciutadans del barri mitjançant la seva 
transformació urbana. 

 
- Montcada i Reixac. Can Sant Joan: es pretén millorar l’accessibilitat i 

connectivitat amb el municipi,  reurbanitzar els carrers interiors, 
pacificant el trànsit i prioritzant els vianants. Així mateix, es plantegen 
accions destinades a enfortir la xarxa social. 

 
- Òdena. Nucli urbà: els objectius són la manca de caracterització de 

l’espai, l’optimització de l’ús dels equipaments existents, el foment i la 
millora del medi ambient i transformar trencant la tendència a esdevenir 
un barri dormitori. 

 
- Olesa de Montserrat. Nucli antic: el projecte vol retornar el rol de 

centralitat urbana a l’àrea, a través de la implantació de nous 
equipaments públics en els quals s’impulsaran nous programes de 
dinamització social; la urbanització de carrers i places, millorant 
l'accessibilitat i el foment de la rehabilitació d’edificis.  

 
- Palafrugell. La Sauleda-carrer Ample: l’objectiu del projecte és 

impulsar les vies de connexió i corregir els dèficits urbanístics. Es 
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pretén redirigir els processos d’exclusió cap a una integració laboral i 
social. 

- Roses. Casc antic: el projecte té tres eixos principals d’actuació: l’eix 
urbanístic, l’eix d’equipaments i l’eix social. Com a principals actuacions 
es troba la reurbanització dels carrers i la dotació d’espais verds.  

 
- Sant Cugat del Vallès. Les Planes: es proposa millorar la imatge del 

barri de les Planes i transformar la situació d’aïllament i marginalitat que 
pateix.  

 
- Sant Feliu de Codines. Nucli antic: el projecte proposa una 

intervenció integral per tal de superar els dèficits urbanístics, la 
saturació del centre pel trànsit de vehicles i l’estacionament, i la falta de 
dinamisme social i econòmic.  

 
- Sant Joan Despí. Les Planes: el projecte pretén millorar la 

permeabilitat interna del barri, recuperant espai públic; rehabilitar el 
parc immobiliari; crear nous equipaments; consolidar el teixit associatiu 
i fomentar l’activitat econòmica i comercial.  

 
- Santa Coloma de Gramenet. Nucli antic: el projecte pretén revertir 

aquestes dinàmiques negatives cap a un espai de convivència 
normalitzada, propiciant una reactivació econòmica de la zona central i 
creant iniciatives que permetin fixar població.  

 
- Terrassa. La Maurina : el projecte vol eliminar la fractura física i social 

entre el nord deficitari i la resta de barri, convertint la Plaça de la 
Maurina en el nou centre i connectar-lo amb la resta de la ciutat. 

 
- Tremp. Barri vell i Eixample: es pretén millorar la imatge urbana amb 

intervencions en façanes i condicionament de l’espai públic; impulsant 
l’activitat comercial i turística, i construint nous equipaments culturals i 
socials de qualitat.  

 
- Vic. Centre històric i la Calla: el projecte pretén trencar la divisió entre 

les dues zones que genera el riu, creant un àmbit més ampli del centre 
històric cap al sud de la ciutat d’una manera integrada. 

 
92 barris i 1.000 milions d’euros d’inversió 
 
A dia d’avui s’han resolt cinc convocatòries d’ajuts de la Llei de barris. En tots 
cinc casos, l’aportació de la Generalitat ha estat de 99 milions d’euros i la 
inversió total per convocatòria, incloent-hi l’aportació municipal, arriba als 198 
milions d’euros.  
Per tant, entre les cinc convocatòries s’han concedit ajuts a 92 barris, per un 
import total proper als 500 milions d’euros, que hauran generat una inversió de 
prop de 1.000 milions d’euros, tot beneficiant unes 700.000 persones. Les 
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obres en la gran part dels casos s’estan executant i les millores urbanístiques i 
socials comencen a esdevenir una realitat.  
Millores en espai públic, equipaments i rehabilitació 
 
Els projectes beneficiaris dels ajuts concedits fins ara abasten un ampli ventall 
d’actuacions, des de la millora de l’espai públic, la dotació d’espais verds, la 
rehabilitació i l’equipament dels elements comuns dels edificis, façanes o 
ascensors. També s’hi inclou la creació d’equipaments per a l’ús col·lectiu, 
centres cívics o el cablejat dels immobles per permetre als residents l’accés a 
Internet. Les millores per al condicionament físic dels barris es complementen 
sovint amb intervencions socioeconòmiques, com ara la posada en marxa de 
serveis de conciliació laboral i familiar o de dinamització del comerç de barri. 
 
De les possibilitats d’intervenció que la Llei ofereix, els municipis han prioritzat 
la rehabilitació de l’espai públic dels barris i la necessària dotació 
d’equipaments en els seus projectes. Així, el 46,2% de la inversió total 
prevista a les quatre convocatòries resoltes anteriorment s’adreça a la millora 
de l’espai públic, seguida per un 22,2% del pressupost adreçat a la 
construcció o ampliació d’equipaments. A continuació se situa la inversió en 
rehabilitació d’edificis, amb un 9,3% del total; els programes d’intervenció 
socioeconòmica, amb un 8% del pressupost, i la millora de l’accessibilitat, amb 
un 6,9%. 
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Les quatre convocatòries anteriors 
 

• Convocatòria 2004: el desembre de 2004 es van adjudicar els ajuts de 
la primera convocatòria de la Llei a 13 barris: el centre històric de 
Balaguer; el nucli antic de Manresa; el barri del Carme de Reus; els 
barris de Collblanc i la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat; els barris 
de la Serra d’en Mena a Santa Coloma de Gramenet i a Badalona; els 
barris de Santa Caterina i de Roquetes de Barcelona; el barri de Salt 70 
de Salt; el barri de Ca n’Anglada de Terrassa; el barri de l’Erm de 
Manlleu; el nucli històric d’Olot, i el barri de la Mariola de Lleida.  

 
• Convocatòria 2005: resolta el mes de juliol de 2005, es van concedir 

ajuts al barri del Poble Sec de Barcelona; al Nucli antic de Berga; a la 
Barriada nova de Canovelles; al barri de Sant Ildefons de Cornellà de 
Llobregat; al barri de la Marca de l’Ham de Figueres; al barri de Santa 
Eugènia-Can Gibert del Pla de Girona; al barri de Cerdanyola de 
Mataró, al barri de la Ribera de Montcada i Reixac; al barri de Sant 
Cosme del Prat de Llobregat; al Barri vell de Ripoll; al Parc fluvial del riu 
Ripoll de Sabadell; al barri de Casablanca de Sant Boi de Llobregat; al 
barri de Can Folguera de Santa Perpètua de Mogoda; al Nucli antic de 
Solsona, al barri de Campclar de Tarragona, al Casc antic de Tortosa i 
als Barris sud de Vic. Amb aquesta convocatòria, els ajuts arriben ja a 
30 barris. 

 

• Convocatòria 2006: la tercera convocatòria d’ajuts es va resoldre el 
maig del 2006, acumulant 46 barris beneficiats. En aquest cas, els 
beneficiaris van ser el barri de la Farga de Banyoles; els barris de Torre 
Baró-Ciutat Meridiana i de Trinitat Vella de Barcelona; el nucli antic de 
la vila de Cambrils; el nucli antic de Cardona; el nucli històric de 
Cervera; el barri Congost de Granollers; el barri de la Florida-Pubilla 
Cases de l’Hospitalet de Llobregat; el barri de Sant Agustí d’Igualada; el 
nucli antic de Lleida; la Vila Vella de Martorell; el barri del Pinar de 
Rubí; el barri de Can Calders-la Salut de Sant Feliu de Llobregat; el 
barri de Sant Maure de Santa Margarida de Montbui; el barri de Can 
Folguera fase II de Santa Perpètua de Mogoda; el barri antic de Valls, i 
el nucli antic de Vilanova i la Geltrú. 

• Convocatòria 2007: la quarta convocatòria es va resoldre el juny del 
2007 i va permetre arribar als 70 barris. Així, els projectes triats van ser 
els del barri del Poble Vell-Sant Jaume de Súria; el barri de Sant Roc, 
Artigues i el Remei de Badalona; el barri de la Part Alta de Tarragona; 
el nucli antic de Móra d’Ebre; el nucli antic-Camp del Rei de Vilanova 
del Camí; el barri del Coll de Barcelona; el nucli històric d’Hostalric; el 
nucli antic del Vendrell; el barri Palamós Millora de Palamós; el barri del 
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Castell de Malgrat de Mar; el barri de Sant Elm d’Arenys de Mar; el 
sector de Ponent de Viladecans; el barri de l’Espirall de Vilafranca del 
Penedès; el barri de Can Mas de Ripollet; el barri de Sant Miquel del 
Cros d’Argentona i el barri de Rocafonda-el Palau de Mataró. 

Igualment, van resultar beneficiaris el centre històric de Besalú; el barri 
de Sant Adrià Nord de Sant Adrià de Besòs; el barri de la Guàrdia-la 
Font del Llargarut de Sant Vicenç dels Horts; el barri de la Bordeta de 
Barcelona; el centre històric de Montblanc; el barri de la Romànica de 
Barberà del Vallès; la vil·la vella de Sant Joan de les Abadesses i el 
nucli antic de Ponts. 

 
 
 
 
La Llei de barris, distingida pels arquitectes 
 

El programa de millora de barris del Govern català ha merescut l’atenció de 
diversos col·lectius europeus, entre ells els arquitectes. La Unió Internacional 
d’Arquitectes (UIA) va atorgar la setmana passada una menció especial al 
programa de rehabilitació i millora de barris del Govern que es desprèn de la  
Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial. Els arquitectes distingeixen així l’aproximació pràctica de la Llei a les 
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necessitats d’aquests barris, així com el fet que es basa en intervencions de 
detall sobre el teixit urbà existent.  
 
La Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) es va fundar el 1948 a Suïssa, amb 
l’objectiu de federar les diverses organitzacions nacionals d’aquesta professió. 
Actualment, té presència en 116 països i representa, mitjançant les seccions 
nacionals, més d’1,3 milions d’arquitectes dels cinc continents. 
 
Coincidint amb la celebració, cada tres anys, del Congrés Mundial 
d’Arquitectes, la UIA atorga una sèrie de guardons distribuïts en quatre 
categories, cadascuna d’elles amb el nom d’un dels primers presidents de 
l’organització. La UIA va atorgar una menció especial del premi Sir Robert 
Matthew, en la categoria de millora de la qualitat dels assentaments humans, 
al Govern pel seu projecte de la Llei de barris i del fons econòmic que conté.  
 
El jurat de la UIA, reunit a Bratislava el passat mes d’abril, va voler distingir la 
Llei de barris de Catalunya per la seva “aproximació pragmàtica en una sèrie 
de projectes de rehabilitació i planejament urbà que posen l’èmfasi en les 
intervencions de petita escala en barris específics del teixit urbà existent”. El 
premi va ser lliurat el passat 2 de juny al secretari per a la Planificació 
Territorial, Oriol Nel·lo, en la cerimònia de clausura del Congrés Mundial de la 
UIA, celebrat a Torí. 
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El Govern aprova la creació de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central  
 

• Resoldrà de forma més àgil els expedients urbanístics de la 
Catalunya Central i descongestionarà les comissions de Barcelona 
i Lleida 

 
• Atendrà  169 ajuntaments de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona 

i el Solsonès  

El Govern ha acordat crear la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, que permetrà resoldre de manera més efectiva, precisa i 
àgil els tràmits en matèria urbanística, segons la singularitat de cada comarca 
i municipi, d’aquest territori.  

La creació d’aquesta Comissió respon al Decret de reestructuració d’òrgans 
territorials de l’Administració de la Generalitat, que determina la necessitat 
d’ampliar el nombre de comissions per crear una comissió territorial 
d’urbanisme específica per aquest àmbit.   
 
Cal tenir en compte que aquest territori, com a conseqüència de les seves 
característiques específiques i en el marc del desenvolupament del 
planejament que està elaborant el Departament de Política Territorial i Obres  
Públiques a les diferents demarcacions de Catalunya, disposarà d’un Pla 
territorial específic de l’àmbit de les Comarques Centrals, que el Govern 
aprovarà definitivament els propers mesos.   

Comissió específica 

Aquesta Comissió Territorial de la Catalunya Central, que es constituirà en un 
termini màxim de dos mesos després de la seva publicació al DOGC, serà un 
organisme específic, amb un ampli coneixement del territori que permetrà la 
resolució dels tràmits de forma més eficaç i ràpida.  

Així, aquesta comissió de la Catalunya Central assumirà funcions de caràcter 
informatiu, consultiu, gestor i resolutiu respecte tots els assumptes que la 
vigent legislació urbanística preveu que hagin de ser sotmesos a consideració 
de les comissions territorials d’urbanisme.  

La creació d’aquest nou organisme també comportarà l’adequació de les 
comissions territorials de Barcelona, Lleida i Girona en coherència amb la 
nova ordenació.  
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Àmbit i funcionament de la Comissió  

L’àmbit d’actuació d’aquesta nova Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central es concentrarà a les comarques centrals de l’Anoia, el 
Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès, amb un total de 169 municipis. 
Permetrà que s’agilitzin els tràmits i procediments urbanístics dels 
ajuntaments de la zona i que, alhora, es descongestionin les actuals 
comissions territorials de Barcelona i Lleida.  

La nova Comissió celebrarà les seves sessions de manera alternada en les 
diverses ciutats de la Catalunya Central. La seu dels seus serveis es 
localitzarà provisionalment al Departament de Política territorial i Obres 
Públiques fins que s’ajusti a allò que determini la nova Llei d’organització 
territorial de Catalunya.   

Presidència i composició de l’organisme  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central serà presidida pel 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques. El director general 
d’Urbanisme exercirà la vicepresidència i el subdirector o la subdirectora 
general de la Direcció General d’Urbanisme competent en matèria de 
planejament actuarà com a director de la Ponència Tècnica de la Comissió.  
 
A banda dels representants de diferents departaments concernits al Govern 
de la Generalitat i del delegat territorial del Govern, la Comissió també es 
composarà de representants dels ens locals i dels municipis, un representant 
de l’Administració de l’Estat i tres membres de lliure designació escollits pel 
president entre persones de reconegut prestigi professional o acadèmic en 
matèria d’urbanisme i de medi ambient.  
 
Mentre no es constitueixi la nova Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central i la seva Ponència Tècnica, la resta de les comissions 
territorials continuaran resolent els assumptes relatius als municipis inclosos 
dins el seu àmbit territorial d’actuació.  
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El Govern construirà tres nous centres de salut que 
donaran servei a prop de 31.000 persones 
 

• Els centres, situats a Abrera, Ripollet i Vila-Rodona, suposen una 
inversió de 5,8 milions d’euros 

 
• Els nous equipaments es construiran a través de convenis de 

col·laboració amb els Ajuntaments 
 
 
El Govern destinarà 5,8 milions d’euros a la construcció de tres nous centres 
de salut als municipis d’Abrera (el Baix Llobregat), Ripollet (el Vallès 
Occidental) i Vila-Rodona (l’Alt Camp). La creació d’aquests nous 
equipaments, que donaran servei a una població de prop de 31.000 persones, 
es farà a través de convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d’aquests 
municipis. 
 
Centre de salut d’Abrera 
Aquest centre és un nou equipament que s’afegeix als serveis ja existents al 
municipi. Comptarà amb una superfície construïda de 284,75 m² i amb 3 sales 
de consulta polivalents. 
 
Centre de salut de Ripollet 
També es tracta d’un nou centre que, amb una superfície construïda de 1.376 
m², amplia els serveis ja existents al municipi. Disposarà de 10 sales de 
consulta de medicina general, 4 sales de consulta de pediatria, 1 sala de 
consulta d’odontologia, 1 sala de consulta de treball d’odontologia, 4 sales de 
consulta polivalent, 1 sala de consulta de serveis socials, una àrea d’atenció 
continuada i una àrea d’educació sanitària. 
 
Centre de salut de Vila-Rodona 
En aquest cas, es tracta d’un nou centre que, amb una superfície construïda 
de 1.240 m², substituirà l’actual ambulatori. Comptarà amb 3 sales de consulta 
de medicina general, 2 sales de consulta de pediatria, 1 sala de consulta 
d’odontologia, 1 sala de consulta de treball d’odontologia, 1 sala d’extraccions, 
2 sales de consulta polivalent, 1 sala de consulta pel programa ASSIR, 1 sala 
de consulta de serveis socials, una àrea d’atenció continuada, una àrea 
d’educació sanitària, una àrea de rehabilitació i una àrea de transport sanitari. 
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El Govern construirà tres centres escolars que 
donaran servei a 1.350 alumnes 
 

• Aprova els darrers tràmits per a la construcció de tres CEIP a 
l’Escala, Sant Cugat del Vallès i Viladecans 

 
El Govern ha realitzat avui el darrer tràmit per construir tres centres d’educació 
infantil i primària (CEIP) a l’Escala (Alt Empordà), Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental) i Viladecans (Baix Llobregat). Concretament ha autoritzat 
constituir drets de superfície sobre tres solars cedits pels Ajuntaments 
d’aquests municipis.  
 
D’aquesta manera, el Govern ha encetat els tràmits per construir el CEIP de 
l’Escala, i el CEIP Martí i Pol de Viladecans, i per impulsar la segona fase de 
construcció del CEIP Sant Cugat del Vallès XI. Aquests tres nous centres 
permetran l’escolarització d’un total de 1.350 alumnes. 
 
El CEIP Martí i Pol de Viladecans és un nou centre educatiu de 3 línies (tres 
aules per curs) d’educació infantil i d’educació primària, que compta amb 27 
aules ordinàries, més les aules de música, audiovisuals i informàtica. En el 
cas del CEIP de l’Escala, el centre comptarà inicialment amb un línia d’infantil i 
primària, tot i que el projecte arquitectònic s’ha fet amb l’encàrrec que la 
construcció sigui fàcilment ampliable a dues línies en previsió de futures 
necessitats. 
 
Finalment, la segona fase del CEIP Sant Cugat del Vallès XI comporta 
l’edificació de la zona d’educació primària i d’una unitat de suport a l’educació 
especial (USEE), que se sumaran a la zona d’educació infantil, que es va 
construir en una primera fase. El centre tindrà, doncs, dues línies (dues aules 
per curs) a més de la USEE, que compta amb una aula de 25 metres 
quadrats, una aula de fisioteràpia, una de logopèdia, i una altra de tutoria.  
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El Govern destina més de 2 milions d’euros a la 
construcció d’un centre d’acollida de menors a 
Vilafranca del Penedès 
 

• També subvenciona l’ampliació d’una residència per a persones 
amb discapacitat intel·lectual a Sitges 

 
 
El Govern destinarà 2.146.805 euros a la construcció d’un Centre Residencial 
d’Acció Educativa (CRAE) a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 
L’equipament es construirà en uns terrenys cedits per l’Ajuntament al número 
39 de l’Avinguda Pla del Diable i està previst que les obres comencin el proper 
mes d’octubre. El CRAE de Vilafranca tindrà 20 places i acollirà nois i noies de 
4 i 16 anys, sobretot de l’Alt Penedès però també de les comarques veïnes. 
Entrarà en funcionament durant el primer trimestre de 2010. 
 
L’equipament ocuparà una superfície de 975,83 metres quadrats distribuïts en 
dues plantes. A la planta baixa hi haurà la zona d’hostaleria, personal, 
administració i gestió tècnica de l’edifici així com la ludoteca i la biblioteca. A la 
primera planta hi hauran les habitacions. 
 
Els CRAE són establiments que ofereixen als menors un recurs alternatiu al 
medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves 
necessitats bàsiques. Aquests equipaments substitueixen temporalment la 
família en els casos en què l’Administració, a través de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), detecta una situació de 
desemparament en el menor i s’ha vist obligada a suspendre temporalment 
l’exercici de la pàtria potestat als pares. 
 
Subvencions a dos centres a Sitges i Esplugues de Llobregat 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat destinar una subvenció de 347.807 euros 
a la Fundació Ave Maria de Sitges (Garraf) per finançar l’ampliació de la 
residència per a persones amb discapacitat intel·lectual que aquesta entitat té 
a Sitges. Actualment, la residència atén 39 persones i l’ampliació permetrà 
crear una vintena de noves places. Aquesta quantitat es pagarà en dues 
anualitats –aquest any i el vinent-. 
 
El Govern també ha concedit una subvenció de 317.889 euros a la Fundació 
Privada Casal dels Avis d’Esplugues (Baix Llobregat). Aquests diners es 
destinaran a renovar el mobiliari de la nova residència per a gent gran del 
municipi. 
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern atorga una subvenció a la Federació de Joventuts Musicals de 
Catalunya 
 
El Govern ha autoritzat la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública de 454.500 euros a la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya 
per fer front a les despeses de producció i promoció musical i l’organització de 
la Xarxa de Músiques a Catalunya durant l’any 2008. 
 
El Govern renova el president de l’Institut Català d’Oncologia 
 
El Govern ha acordat renovar per quatre anys més el nomenament de Ramon 
López Lozano com a president del Consell d’Administració de l’empresa 
Pública Institut Català d’Oncologia (ICO). 
 


